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_________________________________________________________________________________________ 

Białystok, 31.12.2019 

  

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „PRO SALUTE” 

ZA OKRES 01.01.2019-31.12.2019 

Sprawozdanie zamieszczone jest na stronie 
http://prosalute.com.pl/stowarzyszenie/sprawozdania 

 

Nazwa organizacji Stowarzyszenie „Pro Salute” 

Adres siedziby 
i dane kontaktowe 

Kraj 
POLSKA 

Województwo 
PODLASKIE 

Gmina BIAŁYSTOK 
Ulica  

MIESZKA I 
Nr domu    

4/131 

Miejscowość 
BIAŁYSTOK 

Kod pocztowy   
15-054 

Poczta 
BIAŁYSTOK 

Adres 
korespondencyjny 

Ul. Mickiewicza 35 m3. 15-213 Białystok 

Nr faksu 
----- 

 

E-mail 

stowarzyszenieprosalute@gmail.com 

Strona www 

www.prosalute.com.pl 
 
 Data rejestracji w Krajowym 

Rejestrze Sądowym 
2017-08-11 

Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 

----------------- 

Numer REGON             
368007416 

Numer KRS                     
0000690380 

 
W okresie sprawozdawczym działał  
 
Zarząd Stowarzyszenia w składzie:  

1. Prezes Zarządu – Elżbieta Krajewska-Kułak  
2. Wiceprezes – Jolanta Lewko    
3. Skarbnik – Anna Backiel-Cybulska, przebywająca do 24.04.2019 na urlopie 

macierzyńskim 
4. Członek Zarządu, Sekretarz – Mateusz Cybulski   
5. Członek Zarządu, Koordynator RODO – Cecylia Łukaszuk  

http://www.prosalute.com.pl/
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oraz 
 
Komisja rewizyjna w składzie 

1. Przewodnicząca – Joanna Fiłon 
2. Członek - Andrzej Guzowski 
3. Członek - Bogumiła Kraszyńska 

 

Stowarzyszenie Pro Salute jest stowarzyszeniem non-profit, zrzeszeniem osób 
fizycznych, zawiązanym dla promowania i wspierania zdrowia w różnych grupach 
społecznych, prowadzenia działalności naukowo-szkoleniowej oraz działalności 
charytatywnej, które nie ma etatowych pracowników i sztabu Public Relations do pomocy, 
stąd wszystkie zgromadzone środki w 100% wydaje na potrzeby swoich podopiecznych, 
nie ponosząc kosztów związanych z etatami pracowników. 

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia pracują zawodowo, w większości w 
Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. W Stowarzyszeniu działają wyłącznie 
woluntarystycznie, bez wynagrodzenia. Mocno wierzą jednak, że w taki sposób, nie 
etatowo, też można wiele pomóc. 

 
Cele i zasady działania stowarzyszenia:  

• działalność charytatywna, 
• podejmowanie działań mających na celu ochronę i promocję zdrowia, 
• prowadzenie działalności naukowo-szkoleniowej,  
• promocja i organizacja wolontariatu,  
• pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie nierówności 

społecznych, 
• działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych i samotnych  

w trudnej sytuacji losowej, 
• promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych,  
• upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw 

kobiet i mężczyzn, 
• działalność na rzecz mniejszości narodowych, 
• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
• działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 
• działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  

i ochrony praw dziecka 
• upowszechnianie działań proekologicznych.  

 
Główne działania Stowarzyszenia ukierunkowane są na pomoc 36. dzieciom z 

dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB.  Bez pomocy 
ludzi o wielkich sercach  jednak nie damy rady zebrać funduszy na ich terapię i 
rehabilitację, która nie jest refundowana przez NFZ, a musi trwać do końca ich życia. Ta 
terapia to jedyna w Polsce prowadzona we wspomnianej  Klinice. 

Ambasadorem Stowarzyszenia  jest Edyta Krzemień, Damian Aleksander, Rafał 
Supiński  oraz Ryszard Doliński. 
Więcej informacji o Stowarzyszeniu znajduje się na stronach: 
www.prosalute.com.pl 
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pro-Salute-150444255544012/ 

http://www.prosalute.com.pl/
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pro-Salute-150444255544012/
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POSIEDZENIA ZARZĄDU 
 
W 2019 roku zwołano 12  posiedzeń Zarządu, w trakcie których omawiano sprawy 

bieżące i zamierzenia strategiczne Stowarzyszenia. Posiedzenia Zarządu odbyły się w 
dniach: 02 stycznia 2019, 31 stycznia 2019, 04 luty 2019, 04 marzec 2019, 23 marzec 
2019, 11 kwiecień 2019, 22 maja 2019, 26 czerwiec 2019, 10 październik 2019 oraz 3 
grudnia 2019. 

 
 

UCHWAŁY/DECYZJE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PODJĘTE W OKRESIE 
SPRAWOZDAWCZYM 

 

1. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Pro Salute Nr 1/2019  z dnia 02.01.2019                    
w sprawie powołania niezależnej Komisji do  akcji „Łańcuch Dobra”. 

2. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Pro Salute Nr 2/2019  z dnia 02.01.2019                      
w sprawie powołania komisji aukcji obrazów na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową 

3. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Pro Salute Nr 3/2019  z dnia 02.01.2019                      
w sprawie losowania nagród wśród uczestników Koncertu Charytatywnego Tomka 
Kamińskiego 

4. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Pro Salute Nr 4/2019  z dnia 31.01.2019                    
w sprawie zatwierdzenia strategii Stowarzyszenia na 2019 rok 

5. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Pro Salute Nr 5/2019  z dnia 04.02.2019                    
w sprawie zatwierdzenia regulaminu małej loterii fantowej na rzecz dzieci z dystrofią 
mięśniową zaplanowanej w dn. 09.03.2019 

6. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Pro Salute Nr 6/2019  z dnia 04.02.2019                    
w sprawie komisji do przeprowadzenia loterii fantowej na rzecz dzieci z dystrofią 
mięśniową zaplanowanej w dn. 09.03.2019 

7. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Pro Salute Nr 7/2019  z dnia 04.03.2019                        
w sprawie  uczestnictwa w zbiórce rzeczy niezbędnych dla dzieci z Oddziału 
Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią Szpitala Wojewódzkiego w 
Białymstoku 

8. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Pro Salute Nr 8/2019  z dnia 23.03.2019                        
w sprawie  zatwierdzenia akcji „Zaczarujmy patio” mającej na celu 
zagospodarowanie patio rehabilitacyjnego Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB 

9. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Pro Salute Nr 9/2019  z dnia 11.04.2019                        
w sprawie zatwierdzenia organizacji Konferencji „Czas biznesu, Czas pomagania”. 

10. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Pro Salute Nr 10/2019  z dnia 11.04.2019                            
w sprawie organizacji,  w dniu 7 września 2019, Światowego Dnia Świadomości 
Dystrofii Mięśniowej Duchenne’a 

11. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Pro Salute Nr 11/2019  z dnia 11.04.2019                                    
w sprawie współorganizacji szkolenia dla pielęgniarek z zakresu badań fizykalnych 

12. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Pro Salute Nr 12/2019  z dnia 11.04.2019                                    
w sprawie organizacji Dorocznej Ogólnopolskiej Edukacyjno-Charytatywnej Akcji 
Sadzenia Czerwonych Tulipanów na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne’a 
(DMD). 

13. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Pro Salute Nr 13/2019 z dnia 22.05.2019 o 
rezygnacji z organizacji loterii fantowych oraz rozdania nagród w akcji Kwitnące 
Serca 
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14. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Pro Salute Nr 14/2019 z dnia 31.05.2019                        
w sprawie zatwierdzenia organizacji zbiórki publicznej na rzecz wsparcia akcji 
„Zaczarujmy patio”. 

15. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Pro Salute Nr 15/2019 z dnia 04.06.2019 w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok 

16. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Pro Salute Nr 16/2019 z dnia 26.06.2019                        
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 

17. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Pro Salute Nr 17/2019 z dnia 26.06.2019                        
w sprawie kooptacji członka Stowarzyszenia na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 

18. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Pro Salute Nr 18/2019 z dnia 26.06.2019                                                
w sprawie wyboru oferty na wyposażenie patio Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB 

19. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Pro Salute Nr 19/2019 z dnia 10.10.2019                        
w sprawie  powołania komisji ds. aukcji i sprzedaży obrazów/darów na rzecz dzieci 
z dystrofią mięśniową 

20. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Pro Salute Nr 20/2019 z dnia 03.12.2019                        
w sprawie przekazania środków do higieny jamy ustnej dla podopiecznych Placówki 
Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku 

21. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Pro Salute Nr 21/2019 z dnia 03.12.2019                        
w sprawie zmiany koordynatora wolontariatu 

22. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Pro Salute Nr 22/2019 z dnia 03.12.2019                        
w sprawie rozdania nagród w II edycji akcji Łańcuch dobra 
 
Stowarzyszenie pozyskało stosowne zezwolenie na przeprowadzenie zbiórek na 

cele statutowe Stowarzyszenia - nr zbiórki: 2019/3211/OR Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na teren całej Polski. 
 

CZŁONKOWSTWO 

 

Nie odnotowano skreśleń z listy członków zwyczajnych. 
 
NOWOPRZYJECI CZŁONKOWIE: 

1. Zdzisław Rapnicki 
2. Paweł Trambecki 
3. Paulina Aniśko 
4. Monika Podolszańska 

 
Obecnie Stowarzyszenie liczy 19 członków.  
 

Składka roczna wynosi 15 zł, zaległości w odpłatności składek są na bieżąco 
monitorowane i w chwili obecnej za rok 2019 wszyscy członkowie na bieżąco składki 
opłacili. 

 
AMBASADORZY 

 
 W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie pozyskało dwóch Ambasadorów 
- Rafała Supińskiego 
- Ryszarda Dolińskiego 
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DZIAŁANIA W ROKU 2019  
 

ZAKUP LEKÓW 
 

• Systematyczny zakup leków do terapii 31 podopiecznych Kliniki Rehabilitacji 
Dziecięcej UMB  z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać 
Szansę” z dystrofią mięśniową  

 
Więcej o terapii 

• http://prosalute.com.pl/dystrofia-mi%C4%99%C5%9Bniowa/terapia-dzieci-z-dystro 
fi % C4%85-mi%C4%99%C5%9Bniow%C4%85 

• https://drive.google.com/file/d/1HpXqBe4yrtmEV0ljY9MZWqxgUuj3UhM3/view 
 
 

KONCERTY CHARYTATYWNE  
 

1. 12.01.2019 Koncert Charytatywny TOMKA KAMIŃSKIEGO, w Operze   i Filharmonii 
Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2 w Białymstoku - „WYŚPIEWAJMY DOBRO. 
KOLĘDOWANIE Z TOMKIEM KAMIŃSKIM I GOŚĆMI” – na rzecz pozyskania 
funduszy na terapię i rehabilitację dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki 
Rehabilitacji Dziecięcej UMB. 

 
 
 

W trakcie Koncertu specjalnie dla naszego podopiecznego Kacperka Rapnickiego 
wystąpił jego brat- Hubert Rapnicki. 

http://prosalute.com.pl/dystrofia-mi%C4%99%C5%9Bniowa/terapia-dzieci-z-dystro%20fi%20%25%20C4%85-mi%C4%99%C5%9Bniow%C4%85
http://prosalute.com.pl/dystrofia-mi%C4%99%C5%9Bniowa/terapia-dzieci-z-dystro%20fi%20%25%20C4%85-mi%C4%99%C5%9Bniow%C4%85
https://drive.google.com/file/d/1HpXqBe4yrtmEV0ljY9MZWqxgUuj3UhM3/view
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Stowarzyszenie Pro Salute przeprowadziło aukcję sześciu obrazów na rzecz dzieci 
z dystrofią mięśniową - obrazów „Anioł” autorstwa Aleksandry Borzęckiej, Wróble” 
autorstwa Bernadetty Stępień, autorstwa Haliny Piwowarskiej, autorstwa Mariana 
Zakrzewskiego, autorstwa Rocha Urbaniaka, autorstwa Katarzyny Wołkowyckiej oraz płyty 
CD „Tribute to Musical” z autografami artystów. 

Wśród uczestników Koncertu, którzy wypełnili prawidłowo ankiety rozdane przy 
wejściu na sale koncertową, zostały rozlosowane nagrody. Pulę nagród, podzielonych w 
12 zestawów upominkowych stanowiły dary i vouchery przekazane przez Partnerów 
Stowarzyszenia Pro Salute. 
Więcej - www.prosalute.com.pl - zakładka nasze działania 

 
2. 14.10.2019 – Koncert Charytatywny KASI KOWALSKIEJ w Operze i Filharmonii 

Podlaskiej przy ul. Odeskiej 1 w Białymstoku na rzecz pozyskania funduszy na terapię 
i rehabilitację dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji 
Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” 
UMB. 

 

 
 

Jako support wystąpił zespół "The White Tigers", gdzie na saksofonie gra 
podopieczny Stowarzyszenia, poddany terapii- Krystian Lota. 
             Podczas Koncertu Stowarzyszenie Pro Salute przeprowadzono także zbiórkę do 
puszek z aukcji obrazów  Haliny Piwowarskiej, Adriany Laube, Aleksandry Borzęckiej, 
Mariana Zakrzewskiego, Piotra Chojnackiego, Katarzyny Wołkowyckiej, Urszuli 
Ryszkiewicz, Tomasza Brańskiego oraz  voucher na uszycie sukni wieczorowej przez 
projektantkę Barbarę Piekut i zaproszenia na Finał Miss Podlasia, Miss Podlasia 
Nastolatek, Mister Podlasia 2020. 

http://www.prosalute.com.pl/
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Wśród uczestników Koncertu, którzy wypełnili prawidłowo ankiety rozdane przy 
wejściu na sale koncertową, zostały rozlosowane nagrody.  Pulę nagród, podzielonych w 
30 zestawów upominkowych stanowiły dary i vouchery przekazane przez Partnerów 
Stowarzyszenia Pro Salute:   Voucher na Bal Andrzejkowy do Villa Tradycja, Białystok;  
2 Vouchery do Term Chochołowskich – całodzienne wejście na strefę  basenową                        
i  leczniczą;  Voucher dla 3 osób  do Gorącego potoku w Szaflarach – wejście na 1,5        
godz.  do  strefy basenowej;   Voucher na kolacje dla dwóch osób o wartości 250 zł do 
restauracji Oranżeria   w Hotelu Branickim w Białymstoku;  Łańcuszek złoty firmy Lilou 
oraz 27 zestawów kosmetyków firmy Eris lub Torf Corporation. 

Sprzedano także fotografię  Anny Worowskiej z cyklu Droga, obraz Kudowa Zdrój 
autorstwa Małgorzaty Miecielskiej-Maksimowicz, akryl na płótnie autorstwa Grażyna 
Szewczuwianiec, akwarela  - Kwiaty, autorstwa uczniów Liceum Plastycznego im. Artura 
Grottgera w Supraślu, obraz Wiosna w Puszczy autorstwa Katarzyny Simonienko, obraz 
Pożegnanie   - Litografia barwna z teki "Legjony Polskie" autorstwa Leopolda Gottliba, 
akwarelę  - Pole, autorstwa uczniów Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu, 
obraz kobiety autorstwa więźnia przebywającego w Areszcie Śledczym w Białymstoku 
wykonane w ramach warsztatów plastycznych oraz portret Damiana Aleksandra autorstwa 
Henryki Jabłońskiej. 
Więcej - www.prosalute.com.pl - zakładka nasze działania 

 
 

INNE AKCJE  
 

• 11 styczeń 2019  - zakończenie I edycji Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej 
Łąńcuch Dobra” 
 

 
 

 

http://www.prosalute.com.pl/
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Idea bicia rekordu miała zadanie symboliczne – miała pokazać dzieciom z dystrofią, 
że nie są samotne w swojej chorobie, że jest ogrom ludzi o wielkich sercach, którzy są z 
nimi, którzy wierzą w nich, są dla nich wsparciem i którzy też podejmują trud walki, może 
nie z nieuleczalną chorobą, ale z dużym wyzwaniem, jakim jest stworzenie możliwie jak 
najdłuższego łańcucha. W ten sposób organizatorzy chcieli dać sygnał, że jak im uda się 
zmobilizować dużo osób do zrobienia długiego łańcucha, to dzieci dadzą radę walczyć z 
chorobą.  

Zgodnie z regulaminem akcji rozpoczęła się ona w dniu 05.11.2018 i zakończyła 
się w dniu 05.01.2019 roku. 

W dniu 11 stycznia 2019 odbyło się ostateczne podsumowanie akcji Łańcuch dobra.  
W tym dniu zliczono całkowitą długość łańcucha, która wyniosła 111 km 119 m 57 cm.                   
W akcji uczestniczyło 450 placówek z 200 miejscowości z całej Polski. 
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Więcej - www.prosalute.com.pl - zakładka nasze działania 
 

• styczeń-czerwiec 2019 – kontynuowanie kształcenia (sesja letnia) w ramach 
współorganizacji z Urzędem Miejskim w Białymstoku i Wydziałem Nauk o Zdrowiu UMB 
- zajęć w ramach Uniwersytetu Zdrowego Seniora (rok akademicki 2019/2020, 
semestr letni) (projekt finansowany z budżetu Miasta Białystok) 

 
 

http://www.prosalute.com.pl/
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Więcej informacji na stronie https://www.umb.edu.pl/uzs.  

https://www.umb.edu.pl/uzs
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• styczeń-maj 2019 - współorganizacja z Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o 
Zdrowiu UMB VI edycji Zakręconej akcji, polegającej na zbieraniu plastikowych nakrętek 
z opakowań po napojach, detergentach lub innych artykułach spożywczych. Zysk 
uzyskany z ich sprzedaży przeznaczono dla podopiecznych Kliniki Rehabilitacji 
Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”  

 
 

 
 

• luty-czerwiec 2019 - współorganizacja, z Urzędem Miejskim w Białymstoku i 
Wydziałem Nauk o Zdrowiu UMB zajęć w ramach Uniwersytetu Profilaktyki 
Psychogeriatrycznej (rok akademicki 2018/2019) (projekt finansowany z budżetu 
Miasta Białystok). 
Celem zasadniczym projektu jest propagowanie zdrowego stylu życia i postaw 

prozdrowotnych w aspekcie psychicznym, poszerzanie wiedzy w dziedzinie: opieki 
medycznej poprawiającej jakość życia ludzi w podeszłym wieku z zaburzeniami 
psychicznymi, wykorzystania nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia oraz w zakresie 
stosowania leków w chorobach psychicznych u ludzi w podeszłym wieku; przeciwdziałanie 
samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz aktywizacja społeczna osób 
starszych. 

Stosowane metody to wykłady specjalistów z dziedzin nauk medycznych/nauk o 
zdrowiu w zakresie zdrowia psychicznego mające na celu poszerzanie wiedzy w zakresie 
wykorzystywania najnowszych osiągnięć nauki i techniki w rozwiązywaniu kluczowych 
problemów psychicznych u ludzi w podeszłym wieku; dyskusje oraz inne formy zajęć 
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służące promowaniu wykorzystania najnowszych osiągnięć nauki i techniki w 
rozwiązywaniu kluczowych problemów psychicznych u ludzi w podeszłym wieku. 
 Grupą docelową są absolwenci minionej edycji Uniwersytetu Zdrowego Seniora. 
 

 
  

 
 

Więcej informacji na stronie https://www.umb.edu.pl/upp.  

https://www.umb.edu.pl/upp
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• 14 luty – 14 maj 2019  Ogólnopolska Akcja Charytatywna KWITNĄCE SERCA na 
rzecz pozyskania funduszy na terapię i rehabilitację dla dzieci z dystrofią mięśniową, 
podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB i Stowarzyszenia Pro Salute. 

     Celem Akcji był utworzenie jak największego ogólnopolskiego dywanu                                           
z  serduszkowych kwiatów. Z jednej strony akcja miała na celu wsparcie dzieci  z dystrofią 
mięśniową i pokazanie im, że nie są osamotnione w swojej chorobie, że jest ogrom ludzi 
o wielkich sercach, którzy są z nimi, wierzą w nich i chcą im pomóc w walce z chorobą, a 
z drugiej pozyskanie funduszy na terapię i rehabilitację dzieci z dystrofią mięśniową. 
 

 
 
        Podsumowanie wymiaru dywanu kwiatów z serduszek, w metrach kwadratowych, 
odbyło się 23.05.2019 o godz. 18:00 podczas uroczystej ceremonii otwarcia XIV 
Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Życiodajna Śmierć” w Centrum 
Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1A oraz 
na portalu Facebook, w mediach i stronie internetowej Stowarzyszenia. 

W akcji brało udział 2.159 dzieci. Ułożono 785,37 metrów kwadratowych dywanu, 
który składał się z  161.325 serduszek oraz  40.109 kwiatów. 

Puchar  Zwycięzcy – uzyskała  Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w 
Białymstoku. Tytuł najlepszego Koordynatora otrzymali: Koordynator ze  Szkoły 
Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku  (w nagrodę  - Bon podarunkowy na 
serię 3 zabiegów CGF-komórki macierzyste i czynniki wzrostu, Instytut Medycyny 
Estetycznej i Dermatologii dr Stawowska), dwóch koordynatorów ze Szkoły Podstawowej 
w Kapałowie (w nagrodę - całodzienne wejście do strefy basenowej dla dwóch osób Termy 
Szaflary), dwóch Koordynatorów z Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomiu (w nagrodę  - 
całodzienne wejście dla dwóch osób na strefę basenową i leczniczą Termy 
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Chochołowskie), Koordynator Zespołu Szkół Samorządowych w Zagórniku ( w nagrodę - 
Bezpłatne wejście rodzinne (2+2) na dwie godziny  na basen i Spa – Termy Cieplickie) 
oraz Osoba indywidualna, która wykonała największą liczbę serc, kwiatów i metraż, z 
Białegostoku (w nagrodę - Voucher nr 215/2019 – Hotel Białowieski – nocleg w pokoju 
dwuosobowym Businnes, sniadanie, Obiadokolacja i niegraniczony dostęp do kompleksu 
basenowego). 
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Więcej - www.prosalute.com.pl - zakładka nasze działania 
 

• marzec-maj 2019 - współorganizacja, z Urzędem Miejskim w Białymstoku i Wydziałem 
Nauk o Zdrowiu UMB zajęć w ramach Akademii Młodego Naukowca (rok akademicki 
2018/2019) (projekt finansowany z budżetu Miasta Białystok). 

 Celem zasadniczym projektu było poszerzenie wiedzy prozdrowotnej        
przedszkolaków i ich rodziców.  

http://www.prosalute.com.pl/
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Szczegółowe cele programu: 
• Wspomaganie edukacji dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie bezpiecznych 

zachowań, 

• wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące 
dbania o własne zdrowie,  

• kreowanie płaszczyzny współpracy nauczycieli, rodziców i wychowanków,  

• promowanie wzorców higienicznego stylu życia,  
• kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju oraz przybliżenie 

tajników zawodów medycznych,  

• uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie i kształtowanie 
nawyków higienicznych,  

• tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności 
ruchowej dziecka,  

• uczenie odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie,  
• wzmacnianie poczucia wartości i budowa pozytywnego obrazu siebie,  

• wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych,  
• wyrabianie nawyków mówienia umiarkowanym głosem,  

• zapobieganie przemocy, eliminowanie agresji słownej i fizycznej wśród 
wychowanków przedszkola,  

• wdrażanie wychowanków do poszanowania cudzej pracy,  

• kształtowanie szacunku dla drugiego człowieka, dla życia i zdrowia oraz 
kształtowanie odpowiedniej postawy społecznej,  
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• możliwość szkolenia rodziców/nauczycieli w zakresie problemów wychowawczych 
dzieci (tematyczne spotkania z kadrą dydaktyczną Wydziału) oraz zapoznanie ich z 
filmami edukacyjnymi. 

 

 

Więcej na stronie https://www.umb.edu.pl/amn.  

 

• 09.03.2019  -  9.03.2019 - Akcja Zakwitnij zdrowiem na wiosnę! w  Galerii Alfa w 
Białystoku, w godz. 10.00-17.00.  

 

https://www.umb.edu.pl/amn
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            W ramach akcji prowadzone były bezpłatne badania i porady neurologów 
dziecięcych, specjalistów rehabilitacji medycznej, pielęgniarek, położnych, dietetyków, 
fizjoterapeutów, logopedów, kosmetologów oraz pokazy pierwszej pomocy, wspólne 
zabawy, ćwiczenia,  loteria fantowa (każdy los wygrywa) i tworzenie dywanu Kwitnących 
Serc! 
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Prowadzono również wsparcie akcji Fundacji Mali Wojownicy - do stoiska Pro Salute  

można było przynosić nowe  lub niezniszczone ubranka w rozmiarze 44-62 (body z krótkim 
i długim rękawem, pajacyki, skarpetki, pieluszki  flanelowe, kocyki, najmniejsze 
gniazda/rogale niemowlęce, preparaty z emolientami, oliwki, „stick-off”   dla dzieciaczków 
z Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią Szpitala Wojewódzkiego w 
Białymstoku.  
Więcej - www.prosalute.com.pl - zakładka nasze działania 

 

• marzec 2019 - wsparcie akcji  Fundacji Mali Wojownicy na rzecz Oddziału 
Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią Szpitala Wojewódzkiego w 
Białymstoku. 
 

 
 

http://www.prosalute.com.pl/
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 Fundacji Mali Wojownicy przekazano: aspirator do nosa (1), czapeczki (52), 
emolietnty (30), kocyki (23), kosmetyki (26), koszulki (47), kurteczki (1), majteczki (3), myjki 
(1), ochrona na łóżeczko (1), pajacyki z długim i krótkim rękawkiem (353), pampers 
chusteczki (2 opakowania po 51 sztuk), pieluchy (21), poduszka do karmienia (1), 
poszewka na kołderkę (1), rajstopki (44), skarpetki (106), smoczki (2), sukieneczki (1), 
sweterki (2), śliniaki (3) i maskotke, przytulankę  „Miś” (1). 
Więcej - www.prosalute.com.pl - zakładka nasze działania 

 

• Wielkanoc 2019  -  obdarowanie prezentami pacjentów hospitalizowanych w Klinice 
Rehabilitacji Dziecięcej UMB  

 

 
 

• maj-lipiec 2019 - akcja pod nazwą „Zaczarujmy Patio”, której celem była zmiana 
„kolorytu” patio rehabilitacyjnego Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB -  odnowienie 
elewacji budynku na patio kolorowymi muralami, wyposażenie w nowe ławki, 
posadzenie roślin, położenie fragmentu sztucznej trawy ułatwiającej dzieciom 
ćwiczenia, zabezpieczenie ostrych krawędzi, czyli stworzenie takich warunków, aby 
niepełnosprawne dzieci i ich rodzice przebywający na oddziale mogli nie tylko ćwiczyć, 
ale także wypoczywać w radosnym, wesołym środowisku. Patio służyć będzie także 
innym dzieciom – pacjentom Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego. 

Remont był możliwy dzięki wsparciu finansowemu i pomocy osób wpłacających 
datki na konto bankowe Stowarzyszenie oraz w ramach zbiórek publicznych podczas 
wybranych wydarzeń kulturalnych w Białymstoku, na portalu Facebook oraz w serwisie 
pomagam.pl; Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie (Małgorzata 
Jarczewska) – wstępne prace remontowe, odchwaszczanie; Fundacji Rodziny Pileckich 
(Anna i Lech Pileccy) – pomalowanie ścian, murale, położenie cementu, montaż sprzętu, 
położenie sztucznej trawy oraz Firmy Davis & Kryjan-GARDENS (Maria i Piotr Kryjan) - 
ozdobienie patio kwiatami. 

 
 

http://www.prosalute.com.pl/
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Stowarzyszenie z zebranych funduszy zakupiło na patio miedzy innymi Panel 

Wyspa skarbów ruchomy, Panel Kółko i krzyżyk, Huśtawkę wagowo sprężynową z HDPE,   
Ławkę łukowa, sprężynowiec statek, Huśtawkę kosz bujany, Hipo kosz na odpady z 
transportem, Żagle przeciwsłoneczne (z montażem), żarówki solarne, Mata piankowa – do 
gry w klasy, Duży Stolik Piknikowy dla Dzieci Little Tikes, kilka jeździków Little Tikes Cozy 
Coupe, piłki, skakanki, kręgle, gumowe krówki do skakania. 
Więcej - www.prosalute.com.pl - zakładka nasze działania 

 
 

PATIO  PO REMONCIE 
 

 

http://www.prosalute.com.pl/
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• 26 maj 2019 – Dzień Mamy – obdarowanie upominkami Mam dzieci 
hospitalizowanych w Klinice Rehabilitacji Dziecięcej  
 

 
 
 

• 1 czerwiec 2019  - obdarowanie upominkami dzieci hospitalizowanych w Klinice 
Rehabilitacji Dziecięcej 
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• Od lipca 2019  - włączenie się do Projektu „Książka na receptę. Recepta na sukces”, 

organizowanego przez Fundację Powszechnego Czytania. 
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Partnerami Stowarzyszenia Pro Salute w Akcji są Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o 
Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Białymstoku.  

Podstawą projektu jest włączenie rekomendacji codziennej lektury dziecku (od urodzenia) 
do praktyk profilaktyki rozwojowej – wśród całego personelu medycznego otaczającego 
oczekujących i młodych rodziców. 

 

 

  Harmonogram działań Stowarzyszenia Pro Salute w Akcji Książka na receptę. Recepta na 
sukces obejmuje: 

• organizację zbiórki książek 

• w dn. 15.08.2019 postawienie specjalnej półki z książkami, które będą mogli brać 
rodzice/opiekunowie dzieci przebywających w Klinice Rehabilitacji Dziecięcej UMB 
i personel Kliniki, aby poczytać dzieciom na oddziale 

• od grudnia książki czytają dzieciom z Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB  
Wolontariusze Stowarzyszenia Pro Salute, dzieci z szkół współpracujących ze 
Stowarzyszeniem oraz  studenci Uniwersytetu Zdrowego Seniora 

Więcej - www.prosalute.com.pl - zakładka nasze działania 
 

• 7.09.2019–7.09.2020 – zainaugurowanie Dorocznej Edukacyjno-Charytatywnej 
Ogólnopolskiej Akcji Tulipany Mocy, na rzecz dzieci z Dystrofią Mięśniową 
Duchenne’a 

           Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie „Pro Salute”, a jej partnerami - Fundacja 
Rodziny Pileckich, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Koalicja Prezesi-
Wolontariusze oraz Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB.  

http://www.prosalute.com.pl/
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           Celem akcji jest  edukacja społeczeństwa na temat dystrofii mięśniowej 

Duchenne’a (DMD), zwrócenie uwagi i uwrażliwienie społeczeństwa na to, że żyją wśród 
nas osoby z dystrofią mięśniową, wsparcie dzieci z DMD i pokazanie im, że nie są 
osamotnione w swojej chorobie, że jest ogrom ludzi o wielkich sercach, którzy są z nimi, 
wierzą w nich i chcą im pomóc w walce z chorobą oraz ewentualne pozyskanie funduszy 
na terapię i rehabilitację dzieci z DMD, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB 
i Stowarzyszenia Pro Salute, pochodzących z całej Polski i zza granicy oraz innych dzieci 
z DMD.  
            Patronat honorowy nad akcją objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

Rzecznik Praw Dziecka, Wojewoda Podlaski, Prezydent Miasta Białegostoku, Marszałek 
Województwa Podlaskiego, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz 
Podlaski Kurator Oświaty, a patronat medialny -   Telewizja Polska Oddział Białystok (TVP3 
Białystok), Polskie Radio Białystok, Kurier Poranny, BiałystokOnline i Bia24. 

 W I etapie akcji zostało zorganizowane w całej Polsce sadzenie cebulek na terenie 
placówek zgłoszonych do akcji. W przypadku niemożności posadzenia cebulek 
tulipanowych lub zgłoszenie udziału w terminie późniejszym niż październik 2019 – 
placówki mogą wykonać  czerwone tulipany papierowe lub materiałowe. W dniu sadzenia 
tulipanów wskazane było  rozdawanie czerwonych balonów i podświetlenie budynku 
placówki biorącej udział w akcji na kolor czerwony. 

     W II etapie akcji placówki zgłoszone do udziału w niej mogą (ale nie jest to warunek 
obligatoryjny) organizować we własnym zakresie, razem z wolontariuszami, kwesty/zbiórki 
pieniędzy, zabawek, słodyczy, książek dla podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej 
UMB, meczy charytatywnych, festynów, balów, marszy, konkursów plastycznych, 
literackich, teatralnych, przedstawień itp. W dniu kwesty mile widziane jest także  
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rozdawanie czerwonych balonów i podświetlenie budynku placówki biorącej udział w akcji 
na kolor czerwony 

     Dana placówka/osoba prywatna, fundacja i stowarzyszenie, ma możliwość 
przekazania na konto dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji 
Dziecięcej UMB i Stowarzyszenia Pro Salute, sumy uzyskanej ze sprzedaży ściętych 
tulipanów (wysadzonych 7.09.2019), innych pozyskanych czerwonych tulipanów, 
tulipanów  z papieru, kwest, koncertów itp. Dopuszczalna jest sytuacja, że placówka/osoba 
prywatna, instytucja/ przedsiębiorstwo, fundacja i stowarzyszenie, którzy zgłosili swój 
udział w akcji, mogą przekazać pozyskane w trakcie akcji fundusze na rzecz innego, 
wybranego przez siebie dziecka z DMD, pod warunkiem przesłania do Stowarzyszenia Pro 
Salute  potwierdzenia rozpoznania u niego DMD i oraz potwierdzenia przekazania wpłaty 
na jego terapię/ rehabilitację. Brak wpłaty na konto nie wyklucza danej placówki z udziału w 
akcji. 

Więcej - www.prosalute.com.pl - zakładka nasze działania 
 

• październik 2019 – czerwiec 2020 - współorganizacja z Urzędem Miejskim w 
Białymstoku i Wydziałem Nauk o Zdrowiu UMB  kolejnej edycji zajęć w ramach 
Uniwersytetu Zdrowego Seniora (rok akademicki 2019/2020) (projekt 
dofinansowany z budżetu Miasta Białystok) 

Celem UZS jest propagowanie zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych; 
poszerzanie wiedzy w dziedzinie: opieki medycznej poprawiającej jakość życia ludzi w 
podeszłym wieku, wykorzystania nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia, stosowania 
leków i suplementów diety oraz farmakoekonomii w chorobach u ludzi w podeszłym wieku 
oraz przeciwdziałanie samotności i aktywizacja społeczna osób starszych. 

 
       Projekt realizowany jest w oparciu o wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu, mające na celu poszerzanie wiedzy w zakresie 

http://www.prosalute.com.pl/
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wykorzystywania najnowszych osiągnięć nauki i techniki w rozwiązywaniu kluczowych 
problemów zdrowotnych u ludzi w podeszłym wieku; zajęcia praktyczne - ćwiczenia w 
pracowniach umiejętności i pracowniach specjalistycznych; zajęcia z podstaw informatyki 
i obsługi Internetu; zajęcia aktywizujące ruchowo; akcje promujące zdrowy styl życia, 
mające na celu poszerzanie wiedzy o możliwościach poprawy jakości życia ludzi w 
podeszłym wieku; dyskusje; zajęcia fakultatywne oraz inne formy zajęć, służące 
promowaniu wykorzystania najnowszych osiągnięć nauki i techniki w rozwiązywaniu 
kluczowych problemów zdrowotnych u ludzi w podeszłym wieku.  

    Grupę docelową jest każdy mieszkaniec Białegostoku, który ukończył 60 rok życia. 
Obowiązuje limit miejsc (50 miejsc) i zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.  
Więcej informacji na stronie https://www.umb.edu.pl/uzs.  

• 29 wrzesień – 01 listopad 2019 – akcja  Paczka dla Wcześniaczka – zbiorka darów 
na rzecz wcześniaków  z Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii UMB 

 

https://www.umb.edu.pl/uzs
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Zebrano i przekazano do Kliniki między innymi: Chusteczki Aquapure (19  op.), 

Chusteczki Dada (1 op.), Chusteczki Derma  (1 op.), Chusteczki pampers (18 op.), 
Chusteczki Ultra Sensitive (1 op.), Czapeczki (4 szt.), Emolient kojący żel do ciała i włosów 
(2 op.), Kocyki (3 szt.), Krem Aquastop (10 op.), Pampersy  0  (5 op.), Pieluchy happy 0 (1 
op.), Pieluszki tetrowe (26 szt.), Prześcieradełka flanelowe (28 szt.), Rękawiczki (5 par), 
Skarpetki (16 par) i  Śpioszki-body  (39 szt.) 
Więcej - www.prosalute.com.pl - zakładka nasze działania 

 

• 21 wrzesień 2019 – w ramach inicjatywy Białystok Biega – zbiórka funduszy 
zakup protezy przedramienia i ręki dla Blanki, 14.miesięcznej pacjentki Kliniki 
Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać 
Szansę” Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

       Dzięki hojności Uczestników  zebraliśmy 10 247 zł. 
 

 
 

http://www.prosalute.com.pl/
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Więcej - www.prosalute.com.pl - zakładka nasze działania 

http://www.prosalute.com.pl/
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• 29 wrzesień – 30 listopad 2019 – wsparcie  akcji  Słodziak  dla Wcześniaka 
organizowanej przez Fundację Małych Wojowników. 

Zebrano i przekazano do Fundacji - 787 naklejek słodziakowych z Biedronki 
Więcej - www.prosalute.com.pl - zakładka nasze działania 

 

 

 

http://www.prosalute.com.pl/
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• 1 październik 2019 – 30 listopad 2019 – II Edycja Akcji „Łańcuch dobra”  
Celem akcji jest było pobicie długości Łańcucha Dobra z I edycji akcji. 
 

 
    Idea bicia rekordu to zadanie symboliczne - ma pokazać dzieciom z dystrofią, że nie 

są samotne w swojej chorobie, że jest ogrom ludzi o wielkich sercach, którzy są z nimi, 
którzy wierzą w nich, są dla nich wsparciem i którzy też podejmują trud walki, może nie z 
nieuleczalną chorobą, ale z dużym wyzwaniem, jakim jest stworzenie możliwie jak 
najdłuższego łańcucha - w ten sposób chcemy dać im sygnał, że jak nam uda się 
zmobilizować dużo osób do zrobienia długiego łańcucha, to oni dadzą radę walczyćz 
chorobą. Z roku na rok dzieci z  DMD borykają się z coraz większymi problemami - 
narastają nie tylko objawy choroby, ale i wzrasta świadomość dzieci o chorobie i jej 
skutkach - stąd chciano pokazać, że jak nam uda się pobić rekord Łańcucha Dobra z 
poprzedniego roku, tak im uda się pokonać kolejne problemy. 

Tegoroczny Łańcuch Dobra miał – 115 km 497 m 7 cm. Rekord został pobity  o 4 
km 377 m i 50 cm.  W akcji uczestniczyło – 15982 osób z całej Polski, z  221  placówek,  
ze  161 miejscowości. 

Najdłuższy indywidualny Łańcuch Dobra wykonała Pani Maria Jasionowska (1611 
m) i Barbara Jaromińska (1145m) z Białegostoku, a grupowe - ZSP  w Rokitkach  im. Jana 
Pawła II (5289m), XI Liceum Ogólnokształcące (4000m) i Zespół Szkół w Szczytnikach 
oraz Przedszkole „Tęcza” (3335m). 

Nagrody  jako najlepsi koordynatorzy akcji  otrzymali Malwina Rząsa, Izabela Firlej-
Wilocka  - ZSP  w Rokitkach  im. Jana Pawła II (zaproszenie na 3-dniowy pobyt w jednym 
z Hoteli Golębiewski w Mikołajkach, Białymstoku, Wiśle lub Karpaczu), Anna Olender - 
Zespół Szkół w Szczytnikach oraz Przedszkole „Tęcza” w Szczytnikach (zaproszenie na 
3-dniowy pobyt w jednym z Hoteli Golębiewski w Mikołajkach, Białymstoku, Wiśle lub 
Karpaczu),  Barbara Jaromińska – uczestnik indywidualny (Voucher do Centrum Dietetyki 
Stosowanej w Białymstoku), Maria Jasionowska – uczestnik indywidualny (Pakiet 
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komleksowy dla 2 osób i 2 dzieci  do Baltonowskiego  Centrum Turystycznego), Karina 
Smol-Czaja - Zespól Szkolno-Przedszkolny w Lisowie (Pakiet komleksowy dla 2 osób i 2 
dzieci  do Baltonowskiego  Centrum Turystycznego), Paulina Strzesak -  Zespół Szkolno-
Przedszkolny, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki, Publiczne 
Przedszkole w Biesiadkach (Pakiet komleksowy dla 2 osób i 2 dzieci  do 
Baltonowskiego  Centrum Turystycznego) oraz Agnieszka Iwanowska – XI  Liceum 
Ogólnokształcące w Białymstoku (Voucher – dwa noclegi  dla dwóch osób w Hotelu 
Mikołajki na Ptasiej Wyspie).  
 Więcej - www.prosalute.com.pl - zakładka nasze działania 
 

 
 

 

http://www.prosalute.com.pl/
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• 6 październik 2019 - w trakcie trwania MAMAVILLE Targi dla Mamy i Dziecka 
Białystok vol.1, w Hali Sportowej Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20 
prowadzono zbiórkę na rzecz terapii i rehabilitacji dzieci z dystrofią mięśniową. 

      Wspierano także akcję Fundacji Mali Wojownicy polegająca na zbieraniu 
„słodziakowych naklejek biedronkowych” oraz darów do Paczki dla wcześniaczka. 

 

 

 
 

• 21 październik – zasadzenie 2,5 tys. cebulek czerwonych tulipanów w ramach 
akcji "Tulipany mocy" na rzecz osób z dystrofią mięśniową Duchenne'a oraz 
puszczenie czerwonych balonów. a w niebo pofrunęło 130 czerwonych balonów. Po to, by 

zwrócić uwagę i uwrażliwić społeczeństwo na to, że wśród nas żyją osoby z dystrofią 

mięśniową 
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• Od listopada 2019  zainaugurowanie akcji „Pokoloruj nasz Świat”, której celem 
jest zmiana „kolorytu” sal chorych i sal ćwiczeń Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB –  
odnowienie elewacji ścian kolorowymi muralami, wyposażenie w sprzęt do zabaw i 
ćwiczeń, czyli stworzenie  takich warunków, aby dzieci i ich rodzice przebywający w 
Klinice mogli powracać w radosnym, wesołym środowisku☺ 

  W ramach akcji zbierane są także gry planszowe, logiczne, zręcznościowe - nowe i 
używane w dobrym stanie, które mogą wykorzystać hospitalizowane dzieci w trakcie 
pobytu w szpitalu 
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• 25 listopad 2019 – obchody w Klinice Rehabilitacji Dziecięcej Światowego Dnia 
Pluszowego Misia  - obdarowanie hospitalizowanych małych pacjentów Kliniki 
pluszowymi misiami, a starszych upominkami 
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• Grudzień 2019 – wspólnie z Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB 
zorganizowanie akcji pomocy dzieciom z Domu Dziecka w Białymstoku  
 

    
 

• 6 grudzień 2019 – Mikołajki 2019 – zorganizowanie wizyty Mikołaja i obradowanie 
prezentami pacjentów hospitalizowanych w Klinice Rehabilitacji Dziecięcej UMB 
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• 19 grudzień 2019 – Boże Narodzenie 2019 – obradowanie prezentami pacjentów 
hospitalizowanych w Klinice Rehabilitacji Dziecięcej UMB i wspólne śpiewanie kolęd 
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INNE DZIAŁANIA  
 

• Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB                             
z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" 
           Przekazano miedzy innymi taki sprzęt jak: - Loop Thera Band® 7,6 x 45,5 cm - 
kolor czerwony - opór średni (1 szt.), Loop Thera Band® 7,6 x 45,5 cm - kolor zielony 
- opór mocny (1 szt.), Mata gimnastyczna Thera Band® - 1,5 cm x 100 cm x 190 cm  - 
kolor: niebieski (2 szt.),  Mata gimnastyczna Thera Band® - 1,5 cm x 100 cm x 190 cm 
-kolor: zielony (2 szt.), Mata gimnastyczna Thera Band® - 1,5 cm x 100 cm x 190 cm 
- kolor: czerwony (2 szt.), Bosii mini 55cm - kolor: niebieski (1 szt.),   Gymstick™ 
Original opór średni - kolor: niebieski (1 szt.), Książka "Ćwiczenia Korekcyjne z 
Przyborami Thera Band" Sławomir Owczarek (1 szt.), Trener dłoni X-trainer Thera 
Band® opór średni - czerwony - średnica 10 cm (1 szt.), Trener dłoni X-trainer Thera 
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Band® - opór mocny - zielony  - średnica 10 cm (1 szt.), FlexBar® Thera Band® wałek 
elastyczny (opór: słaby) - kolor: żółty (1 szt.),  FlexBar® Thera Band® wałek elastyczny 
(opór: mocny) - kolor: zielony (1 szt.), Trener dłoni siatka Thera Band®- komplet z 
obręczą- zestaw 6 siatek różnego oporu  (1 szt.),  Blackroll® Togu® Standard (1 szt.),  
Redondo Bali Togu® mała piłka rehabilitacyjna 26 cm - kolor: rubinowy (2 szt.),  
Redondo Bali Togu® mała piłka rehabilitacyjna 22 cm - kolor: niebieski (2 szt.), Tablica 
manipulacyjna Montessori domek 16w1 (1 szt.) oraz Tablica manipulacyjna Montessori 
kostka 12w1 (1 szt.). 

Więcej - www.prosalute.com.pl - zakładka nasze działania 

 
 

 

http://www.prosalute.com.pl/


45 
 

 
 

• Akcja  odnośnie przekazania 1% podopiecznym Stowarzyszenia – w związku z 
tym że Stowarzyszenie nie ma 1%  
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• Zbiórki publiczne 
 
o 03.06.2019 - w Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim w Białymstoku przy ul. 

Zwycięstwa 28 w ramach spektaklu dyplomowego Policealnego Studium Wokalno-
Aktorskiego w Białymstoku pt. „8 kobiet”  

o 15.06.2019 w ramach Międzynarodowego Festiwalu Anny German, który odbywał się na 
terenie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białystoku 

o 17.06.2019, w ramach XII Festiwalu Kultury Żydowskiej   „Zachor - kolor i Dźwięk", na 
terenie Pałacu Branickich w Białymstoku 

o 06.10.2019 w trakcie trwania MAMAVILLE Targi dla Mamy i Dziecka Białystok vol.1, w Hali 
Sportowej Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20. 
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• Kontynuowanie Aukcji Charytatywnej Allegro na rzecz terapii dzieci z dystrofią 
mięśniową  
 

 
 

https://charytatywni.allegro.pl/listing?charityOrganizationPurposeId=4522 

 

• Kontynuowanie współpracy z serwisem FaniMani, prowadzonym przez 
Fundację FaniMani, której misją jest wspieranie innych organizacji w zbieraniu 
funduszy na realizację ich działań i celów.  

Wystarczy, że osoba chętna wspomóc Stowarzyszenie wejdzie na stronę   
https://fanimani.pl/prosalute/,  kliknie „wspieram”  i  wybierze sklep, w którym chce 
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dokonać zakupów, a część wartości zakupów trafi na konto Stowarzyszenia, przy 
czym kupujący zapłaci tyle samo ile by zapłacił bez wybrania wsparcia 
Stowarzyszenia 
 

 
 
 

• Kontynuowanie możliwości utworzenia zbiórki na portalu Facebook np. 
urodzinowej, imieninowej, z okazji ślubu lub każdej innej uroczystości - 
https://www.facebook.com/fundraisers/ 
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• Zainaugurowanie zbiórek na pomogam.pl 

 

 

KONFERENCJE 
 

• 23-26 maj 2019 - współorganizacja XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-
Szkoleniowej „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross” 
Główny Organizator – Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB 
Współorganizatorami byli – Stowarzyszenie Por Salue,  Klinika Rehabilitacji Dziecięcej 

z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku, Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Zakład Prawa Medycznego i Deontologii 
Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego  w Białymstoku, Samodzielna Pracownia Historii 
Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Katedra Teologii 
Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, Fundacja „By dalej iść”, Polskie Towarzystwo 
Higieniczne, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, 
Katedra Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu, Polskie Towarzystwo im. Alberta Schweitzera w Poznaniu, Fundacja Rozwoju i 
Promocji Psychoterapii, Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Uniwersytecie 
Medycznym w Białymstoku, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, 
Studenckie Koła Naukowe Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku oraz Studenckie Koło Naukowe Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej 
z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku) 
  W konferencji brało udział 200 uczestników, w tym 10 zagranicznych (Włochy, 
Grecja, Białoruś, Anglia, Rosja) z 71 jednostek naukowych. 

Wygłoszono łącznie 94 referaty, w tym 3 zagraniczne. Zaprezentowano 10 
reportaży, odbyły się 3 warsztaty - Aktywne słuchanie jako narzędzie ułatwiające kontakt 
z pacjentem w kryzysie, Podstawy dogoterapii oraz Grupy Balinta.   

Zorganizowano 2 wystawy - Tomasza Brańskiego - Portrety satyryczne oraz Zdjęć 
z akcji charytatywnej Stowarzyszenia „Pro Salute” KWITNĄCE SERCA. 

   Patronat Honorowy sprawowali: Prezydent Miasta Białegostoku - dr hab. Tadeusz 
Truskolaski; Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Metropolita Białostocki 
- dr Tadeusz Wojda SAC; Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub  Prawosławny 
Arcybiskup Białostocki i Gdański; JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - 
prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku - prof. dr hab. n. med. Sławomir J. Terlikowski. Patronat 
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medialny sprawowali: TVP3 Białystok, Radio Białystok, Bia24 oraz Progress in Health 
Sciences. 

 
 W tym roku symbolem Konferencji był mak. Już od starożytności uważano, że jest 

on symbolem śmierci. W mitologii wiązano go z osobami boga Morfeusza i bogini ziemi, 
Demeter. Wierzono też, że rośnie nad brzegami rzeki zapomnienia (Lete), która stanowi 
granicę pomiędzy krainą życia i wiecznego snu. Miał on także porastać zbocza Cypru – 
wyspy Afrodyty i znajdować się (pod postacią makówek) w koronie boga Dionizosa, który 
po hucznej zabawie oferował biesiadnikom kilka godzin zasłużonego odpoczynku. W 
legendach chrześcijańskich kwiaty maku miały wyrosnąć w miejscach, gdzie spadły krople 
krwi ukrzyżowanego Chrystusa. Z kolei hinduska legenda głosi, że gdy Buddzie senność 
nie pozwalała medytować, odciął sobie powieki i z nich właśnie powstały te czerwone 
kwiaty. 

Tradycyjnie na Konferencję zaproszono przedstawicieli różnych dziedzin nauki  
i sztuki - lekarza i filozofa, psychologa, etyka i socjologa, duchownego i artystę, 
dziennikarza, pielęgniarkę i położną, rodzica po stracie i chorego. Poruszano na niej trudne 
tematy związane z interdyscyplinarnymi wyzwaniami opieki paliatywnej i tanatoedukacji, 
ze śmiercią i umieraniem, bo jak twierdził Leopold Staff „Śmierci tak trzeba się uczyć jak 
życia”. Stworzono okazję do dialogu nie tylko o śmierci oraz umieraniu, ale także do 
wymiany poglądów na temat rozlicznych dylematów etycznych, prawnych i społecznych 
pracowników ochrony zdrowia, będących przedmiotem gorących sporów nie tylko w 
środowisku medycznym, ale w całym społeczeństwie, w tym dotyczących postrzegania 
metody in vitro, aborcji, donacji, transplantacji, eutanazji, uporczywej terapii, terapii 
marihuaną? Warto o tym rozmawiać, bo według Williama Faulknera „Kiedy człowiek boi 
się coś zrobić, wtedy wie, że żyje. Ale kiedy człowiek nie robi czegoś, tylko dlatego, że się 
boi, to wtedy jest martwy”. Ponownie przypomniano, że śmierć dotyczy nie tylko tych, 
którzy są ciężko chorzy, ale także osób, które już za życia traktowane są jako nieobecne, 
usunięte na margines, tak jakby nie żyły - osoby starsze, niepełnosprawne, chore 
psychicznie, z upośledzeniami genetycznymi i te, które są po prostu bezdomne. Marisha 
Pessl zaleca „Ludzkie ułomności traktuj jak bezdomnych włóczęgów, których znalazłeś na 
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ganku - przygarnij ich, a kiedyś Ci się odwdzięczą”. Dyskutowano także o roli religii i jej 
wpływie na zdrowie, przybliżymy zadania pracowników ochrony zdrowia w zwalczaniu 
dyskryminacji, stygmatyzacji, agresji i uzależnień. Zastanowiano się nad postrzeganiem 
różnych kultur przez inne narody, ich wizją zdrowia, choroby i śmierci, kulturowymi 
uwarunkowaniami w poszczególnych dziedzinach medycyny, miejscem medycyny 
niekonwencjonalnej w terapii oraz dylematami etycznymi w opiece nad pacjentami 
pochodzącymi z różnych kultur, pamiętając słowa Immanuela Kanta „Zawsze masz 
traktować człowieka jako cel sam w sobie, a nie tylko środek do celu”. Poruszano także 
tematy związane nie tylko z żałobą zwierząt po utracie właściciela oraz żałoby ludzi po 
utracie zwierząt, ale także o terapeutycznej roli zwierząt, bioetycznych granicach 
zadawania bólu zwierzętom podczas eksperymentów naukowych, wykorzystywanych w 
sporcie, o kulturze traktowania zwierząt w Polsce i przejawach ludzkiego barbarzyństwa 
wobec nich, bo jak twierdził Peter Singer „Jeśli wyższy stopień inteligencji nie upoważnia 
żadnego człowieka do wykorzystywania innych ludzi dla własnych celów, jak może 
upoważniać ludzi do wykorzystywania zwierząt?” 

 
 

• 7 wrzesień 2019 - I Podlaska  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  - Światowy 
Dzień Świadomości  Dystrofii Mięśniowej Duchenne'a 

Współorganizatorem Konferencji był Departament Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta w Białymstoku, Klinika Rehabilitacji Dziecięcej UMB, Zakład Zintegrowanej Opieki 
Medycznej UMB oraz  Fundacja Rodziny Pileckich. 

Konferencja odbyła się w Białystoku, na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB, ul. 
Szpitalna 37  i  była przeznaczona dla kadry pedagogicznej województwa podlaskiego, 
pielęgniarek, lekarzy oraz rodziców. 

 
 

W ramach Konferencji wygłoszono poniższe referaty: 

• Co to jest Dystrofia Mięśniowa Duchenne’a - dr n. o zdr. Elżbieta Dmitruk 
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• Komórki macierzyste  w terapii dystrofii mięśniowej  -  prof. dr hab. n. med. 
Wojciech Kułak 

• Doświadczenia własne 6 letniej  obserwacji leczenia dzieci z dystrofią 
mięśniową przy użyciu czynnika stymulującego kolonię granulocytów  - dr n. 
med. Dorota Sienkiewicz 

• Metody rehabilitacji dzieci i młodzieży z dystrofią mięśniową – dr n. o zdr. 
Janusz Wojtkowski 

• Problemy edukacyjne i pedagogiczne dzieci i młodzieży z dystrofią mięśniową 
- dr n. o zdr. Grażyna Dytrych 

• Być rodzicem dziecka Dystrofią Mięśniowa Duchenne’a – może ktoś z rodziców 
– Dorota Rapnicka, Mama Kacperka Rapnickiego. 

         Konferencja połączona była z inauguracją Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej 
Tulipany Mocy.   

 

Zasadzono także symbolicznie cebulki czerwonych tulipanów do donicy. 
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Wieczorem odbyła się akcja  Zaświeć się na czerwono – polegająca na zaświeceniu 
na czerwono wybranych budynków w Białymstoku oraz czerwonych światełek w oknach 
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WARSZTATY 
 

 W roku 2019, wspólnie z Zakładem Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB 
zorganizowano 3 warsztaty: 

• 24.05.2019 - Grupa Balinta – prowadzący  dr Bogusław Stelcer - psycholog, 
wykładowca akademicki, wieloletni pracownik Zakładu Psychologii Klinicznej 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, certyfikowany lider i superwizor Grup 
Balinta 

 Grupy Balinta powstały dla lekarzy praktyki ogólnej, rodzinnych i innych osób 
zajmujących się pomaganiem chorym somatycznie (lekarze, pielęgniarki, psychologowie, 
wolontariusze i inni). Jednak stale rozszerzano formę pracy w grupie, zapraszając do 
uczestnictwa m.in. pracowników socjalnych, pedagogów i wszystkie osoby, które 
pomagają innym. Są one tym, co psychoanaliza i psychologia dać mogą każdej osobie, 
która pracuje w tzw. zawodach pomocowych codziennie opiekując się innymi ludźmi. 
Stwarzają kontekst sprzyjający rozmowie na temat pacjenta, jego oczekiwań i zachowania 
wobec terapeuty w niczym nieskrępowany sposób. Uważne wsłuchiwanie się w 
przedstawioną historię pozwala uczestnikom grupy na odejście od postawy skupionej na 
biomedycznych aspektach opisu pacjenta, na rzecz opisowej narracji uwzględniającej 
osobiste odczucia, emocje i myśli. Seminarium balintowskie pozwala przyjrzeć się 
procesowi pomagania i zrozumieć dynamikę kontaktu z osobą wspomaganą i poprzez to 
rozwinąć swe umiejętności pomagania jako znaczący element kompetencji zawodowych.  
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• 25.05.2019- Aktywne słuchanie jako narzędzie ułatwiające kontakt  
z pacjentem w kryzysie – prowadząca mgr Katarzyna Konczelska - psycholog, 
terapeuta, mediator, posiadający kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie m.in. z 
zakresu interwencji kryzysowej, prowadzenia grup wsparcia dla rodziców po 
śmierci dziecka, pracy z osobami w kryzysie, diagnozy i terapii zaburzeń 
depresyjnych i stresu pourazowego. Prowadzi poradnictwo psychologiczne dla 
osób dorosłych i dzieci, diagnozę i terapię dzieci i młodzieży, spotkania 
psychoedukacyjne dla rodziców, warsztaty i szkolenia. Doktorantka na 
Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.   

 W  trakcie warsztatu uczestnikom zostały przybliżone metody aktywnego słuchania, 
które stanowią swoisty pomost na drodze do empatycznej komunikacji z drugim 
człowiekiem. Uczestnicy dowiedzieli się jakie są metody aktywnego słuchania, jak je 
stosować by nawiązywać prawdziwą relację oraz jak wykorzystać tą wiedzę w kontakcie z 
innymi ludźmi, przede wszystkim z pacjentami,  czy osobami doświadczającymi różnego 
rodzaju kryzysów.  

 

• 25.05.2019 -  Podstawy dogoterapii – prowadzący  mgr Anna Jurak i pies 
terapeuta - z wykształcenia mgr oligofrenopedagogiki, kynoterapeuta. Na co dzień 
pracuje w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19 im. bł. ks. S. W. Frelichowskiego, 
gdzie oprócz codziennnej pracy wychowawczej prowadzę kynoterapię.  Ponad 
cztery lata temu uzyskała kwalifikacje do pracy z psami. Po zakończonym kursie i 
zdanym egzaminie razem z psami została Kynoterapeutą. Członkami jej zespołu 
Kynoterapeutycznego są psy rasy Berneński Pies Pasterski.    Od ponad roku 
współpracuje z Fundacją Światło w Toruniu. Wspólnie z psami pracuje nad 
"przywracaniem ludzi do życia",  gdyż działają na oddziale apalitycznym - z 
osobami w śpiączce. We wrześniu 2018 roku podjęła również współpracę z 
Fundacją "Dr Clown" w związku z czym prowadzi cykliczne zajęcia z zakresu 
kynoterapii w Szpitalu Psychiatrycznym na Oddziale dziennym dla dzieci i 
młodzieży w Toruniu. 
 

 
DOTACJE NA REALIZACJE PROJEKTÓW I PROGRAMÓW 

 
1. dotacja z Urzędu Miejskiego w Białymstoku na lata 2019-2021 na realizację projektu 

„Edukacja prozdrowotna osób starszych - mieszkańców miasta Białegostoku w 
ramach Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki 
Psychogeriatrycznej”  

2. dotacja z Urzędu Miejskiego w Białymstoku na realizację projektu „Akademia 
Młodego Naukowca”  

3. dotacja z Urzędu Miejskiego w Białymstoku na realizację  I Podlaskiej  Konferencji 
Naukowo-Szkoleniowej  - Światowy Dzień Świadomości  Dystrofii Mięśniowej 
Duchenne'a  

 
 

PODSUMOWANIE  
 

Sprawozdanie zostało udostępnione do publicznej wiadomości w siedzibie 
Stowarzyszenia i na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.prosalute.com.pl. 
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W roku 2019 w Stowarzyszeniu kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna. Wyniki 
kontroli są pozytywne.  
 
Stowarzyszenie nie ma osób zatrudnionych na etatach, nie posiada lokat bankowych, 
obligacji, zobowiązań wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego.  
 

 

Białystok, 31.12.2019  

 

 

 


