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Członkowie Stowarzyszenia Transplantacji Serca

Drogie Koleżanki i Koledzy
Uczestnicy zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Stowarzyszenia Serca pragną
wyrazić zaniepokojenie podejmowanymi działaniami przez Zarząd i Członków Koła Zabrze STS.
Ideą powstania STS było propagowanie przeszczepiania serca i jednoczenie osób po przeszczepieniu,
ich wspólne sprawy, wzajemna pomoc, wypoczynek, a także wspólne występowanie w imieniu sporej grupy
pacjentów.
Wiele z osób zakładających Stowarzyszenie odeszło, ale wiele z żyjących wspomina czasy w których
ogólnopolskie zjazdy integracyjne przyciągały wszystkich członków naszego Stowarzyszenia.
Próby rozgraniczania interesów pacjentów na regiony lub koła były podejmowane wielokrotnie.
Doprowadziło to jak pamiętamy do konfliktów i rozbicia STS. Jednak po zjeździe w Brennej oraz kolejnych
działaniach i deklaracjach członków o potrzebie zintegrowania środowiska byliśmy przekonani o wspólnym
solidarnym działaniu.
Z zadowoleniem podjęliśmy decyzje o zorganizowaniu wspólnego dla obu Kół Turnusu
Rehabilitacyjnego 2015 w Mrzeżynie, którego miejsce i termin zaproponował przedstawiciel Koła Zabrze.
Realizując ustalenia o potrzebie integracji zrezygnowaliśmy z innych proponowanych miejsc. Podjęte ustalenia
gwarantowały podział aktywności członków poszczególnych Kół STS w organizowaniu wspólnych wyjazdów
zamiennie na kolejne lata. W początku tego roku zaproponowaliśmy członkom STS ich rodzinom oraz
wszystkim sympatykom miejsce atrakcyjne, tanie i spełniające przyjęte oczekiwania. Zostało to nagłośnione i
zaprezentowane w kolejnych komunikatach na stronie internetowej STS oraz z odpowiednim wyprzedzeniem
zaproponowane Zarządom Kół.
Ze zdziwieniem przyjęliśmy ogłoszenie o tegorocznej propozycji Członka Koła Zabrze jednoznacznie
godzącej w ustalenia z lata 2015 i rozbijającej integrację naszego Stowarzyszenia.
Ustaliliśmy w rozmowach w grudniu 2014 że następny Walny Zjazd połączymy ze spotkaniem
integracyjnym całej organizacji i będziemy starali się w drodze konsultacji dobrać miejsce położone w Polsce
centralnej oraz termin maksymalnie bliski okresowi letniemu przed dniem sprawozdań dla Ministerstw.
Zostały przeprowadzone konsultacje, zapytania cenowe i starannie wybrane miejsce spotkania w
Sulejowie woj. Łódzkie. Dochowując paragrafów 19,20,21, statutu STS zostały wysłane zawiadomienia o
Walnym Zjeździe STS który jest najwyższą instancją planowania i podejmowania decyzji przez
Stowarzyszenie Transplantacji Serca
Uczestnicy Walnego Zjazdu STS „Sulejów 2016” z przykrością stwierdzili że na ponad 300 członków
zarejestrowanych w kole Zabrze na Walny Zjazd przybyło 3 (słownie: trzech) w tym Członek Komisji
Rewizyjnej z małżonką. Chcemy przypomnieć ze paragrafy 8 i 9 wytyczają pola działania członków a paragraf
13, określa ich prawa i obowiązki. Spotkanie integracyjne jest jedną z aktywności, która pozwala realizować
w praktyce idę wspólnych społecznych działań tak dla członków, jak ich rodzin oraz zawsze zapraszanych
sympatyków i przedstawicieli świata medycznego.
Tak jak zapowiadaliśmy ZG STS będzie kontynuował działania zmierzające do celów określonych
przez założycieli Stowarzyszenia co potwierdziło Sprawozdanie GKR i żywimy nadzieję ze plany, działania i
inicjatywy podejmowane przez Koła oraz poszczególnych członków, będą proponowane wszystkim członkom
naszego Stowarzyszenia, a następne wspólne spotkanie będzie powodem do zadowolenia dla całej Organizacji.
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