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Fundacja „Pomóż Im” jako jedyna tego typu organizacja w kraju, prowadzi dwutorową 

działalność. Opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi z województwa podlaskiego, pacjentami 

prowadzonego przez Fundację - Domowego Hospicjum dla Dzieci. Troszczy się równolegle o swoich 

podopiecznych w Klinice Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala 

Klinicznego w Białymstoku oraz wspiera rodziców w leczeniu dzieci z chorobą nowotworową. 

 

I. SZPITAL W DOMU 

 
Fundacja prowadzi jedyne w województwie Domowe Hospicjum dla Dzieci. Dzięki niemu mali 

pacjenci nie są skazani na długotrwały i stresujący pobyt w szpitalu, ale mogą przebywać w swoich 

domach i odchodzić otoczeni miłością bliskich. Hospicyjnym podopiecznym zapewniamy specjalistyczną 

opiekę w domu, świadczoną przez pracujących w Fundacji: lekarzy, pielęgniarki, rehabilitantów, 

psychologów. Są również objęci wsparciem duchowym przez duszpasterzy. Zespoły lekarsko – 

pielęgniarskie są do dyspozycji pacjentów przez 24 godziny, 365 dni w roku. Pod naszą opieką znajduje 

się średnio 30 nieuleczalnie chorych dzieci. 

 

Tab. 1. Wykaz pacjentów objętych opieką BHD w 2014r. 

 

L.p. Pacjent 

Miejsce 

zamieszkania 

(dystans od 

Białegostoku) 

Wiek

(lata) 
Rozpoznanie 

Data 

przyjęcia 

Czas 

opieki

(dni) 

 

Data wypisu 

(W) Data zgonu 

(Z) 

1. B.D. 52 km 17 
Mózgowe Porażenie 

Dziecięce 
14.01.2010 1566  

2. B.K. 67 km 6 
Wrodzona Łamliwość 

Kości 
20.10.2014 65  

3. C.M. 7 km 1,5 Encefalopatia 14.11.2013 370  

4. D.M. 43km 4 Zespół Pataua 18.05.2012 930  

5. D.P. 104 km 10 
Lipofuscynoza 

Neuronalna 
25.11.2011 1065  

6. G.M. 74km 18 Wada mózgu 04.03.2013 436 14.05.2014(W) 

7. G.M. Białystok 17 
Mnogie Wrodzone 

Wady Rozwojowe 
03.04.2013 432 09.06.2014(W) 

8. J.H. W-wa 6/12 

Zamartwica 

Urodzeniowa. 

Uszkodzenie mózgu 

22.12.2014 10  

9. J.J. Białystok 2 
Nowotwór Złośliwy 

Mózgu 
07.02.2014 132 15.07.2014(Z) 

10. J.J. Białystok 8/12 
Rdzeniowy Zanik 

Mięśni 
21.12.2014 10  

11. K.Cz. 36km 5/12 
Rdzeniowy Zanik 

mięśni 
20.10.2014 58 16.12.2014(Z) 
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12. K.H. 67 km 1 Bezmózgowie 17.10.2013 373  

13. K.J. Białystok 4 

Mózgowe Porażenie 

Dziecięce Padaczka 

Objawowa 

24.12.2014 16  

14. K.K. 52 km 3/12 Zespół Edwardsa 12.06.2014 22 06.07.2014(Z) 

15. K.M. Białystok 9 Tetralogia Fallota 15.02.2011 1274  

16. K.M. 10 km 2 
Zarośnięcie Zastawki 

Pnia Płucnego 
04.12.2013 343  

17. K.M. 79 km 3 
Nowotwór Złośliwy 

Mózgu 
09.04.2014 22 01.05.2014(Z) 

18. K.Sz. 19 km 3 
Mnogie Wrodzone 

Wady Rozwojowe 
28.09.2011 1093  

19. K.Z. Białystok 2/12 Zespół Edwardsa 28.05.2014 12 09.06.2014(Z) 

20. L.W. Białystok 22 
Mózgowe Porażenie 

Dziecięce 
04.03.2014 289  

21. Ł.A. 54km 3 
Dysplazja Oskrzelowo-

Płucna 
22.01.2014 323  

22. Ł.J. Białystok 2/12 Zespół Sticklera 19.12.2014 13  

23. Ł.K.K. Białystok 1.5 
Dysplazja Oskrzelowo-

Płucna 
23.01.2014 215 31.08.2014(W) 

24. Ł.M. Białystok 18 
Rozsiany Czerniak 

Skóry 
04.09.2014 51 25.10.2014(Z) 

25. Ł.R. 80 km 13 
Postępująca 

Encefalopatia 
05.11.2014 28  

26. M.A. 82 km 22 
Pęcherzowe Oddzielanie 

Naskórka 
07.02.2011 1245  

27. M.J. 82 km 11 
Pęcherzowe Oddzielanie 

Naskórka 
07.02.2011 1292  

28. N.P. 78 km 3 
Ostra Białaczka 

Szpikowa 
02.04.2014 8 10.04.2014(Z) 

29. P.A. 14 km 6/12 Tetralogia Fallota 01.08.2014 138  

30. P.D. Białystok 5 
Schyłkowa 

Niewydolność Nerek 
02.10.2012 502 30.06.2014(W) 

31. P.S. 49 km 2 
Wrodzone  Zaburzenia 

Metaboliczne 
21.06.2012 921  

32. R.A. 10km 5/12 Zespół Pataua 07.08.2014 22 31.10.2014(Z) 
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33. R.G. Białystok 3 
Wada Rozwojowa 

Mózgu 
 717  

34. R.K. 25km 1/12 
Przepuklina Mózgowa 

Potyliczna 
30.12.2014 4  

35. R.M. 78 km 2 
Wada Rozwojowa 

Mózgu 
01.06.2012 855  

36. R.M. 80km 7/12 

Zespoły Wad 

wrodzonych 

Rozwojowych 

08.07.2014 110 31.10.2014(W) 

37. R.Z. 37 km  
Dysplazja Oskrzelowo-

Płucna 
27.09.2014 36 31.10.2014(W) 

38. Sz. K. 42 km 3 Encefalopatia 21.11.2011 1093  

39. Sz.H. Białystok 3 
Przodomózgowie 

Jednokomorowe 
24.06.2013 555  

40. T.P. 52 km 5 

Encefalopatia. 

Wrodzone Zakażenie 

CMV 

18.08.2009 1782  

41. W.G. Białystok 7 
Dziecięce Porażenie 

Mózgowe 
01.05.2009 2072  

42. W.H. Białystok 7 

Zaburzenie Mózgu. 

Padaczka oporna na 

leczenie 

01.05.2009 2010  

43. W.J. 74km 3 
Zespół Wad 

Wrodzonych 
13.01.2012 783 30.06.2014(W) 

44. W.M. Białystok 2 
Przewlekła Choroba 

Oddechowa 
24.03.2014 244  

45. Z.A. 50 km 1,5 
Dysplazja Oskrzelowo-

Płucna 
13.11.2013 334 31.10.2014(W) 

46. Z.A. 120km 2 Neuroblastoma 24.09.2014 79 12.12.2014(Z) 

47. Z.D. Białystok 22 
Mózgowe Porażenie 

Dziecięce 
08.06.2009 1916  

48. Ż.K. Białystok 3 Zespół Pierre-Robina 29.03.2013 395 31.05.2014(W) 

49. Ż.N. 79 km 14 Guz Pnia Mózgu 26.06.2014 189  

50. Ż.W. 40km 2 Encefalopatia 03.06.2013 567  
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Pacjenci hospicjum dodatkowo otrzymują wsparcie Fundacji w zakresie zakupu leków, aparatury 

medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, materiałów higienicznych, materiałów opatrunkowych, środków 

antyseptycznych i jednorazowych.  

W miejscu, w którym kończy się rola personelu medycznego wkraczają psycholog i ksiądz, 

którzy poprzez organizację i prowadzenie grup wsparcia w żałobie pomagają rodzinom po stracie 

dziecka.  

Dodatkowo, rodziny pacjentów hospicyjnych mogą liczyć na pomoc naszego pracownika 

socjalnego oraz specjalisty ds. rodziny, którzy pomagają im w organizowaniu spraw urzędowo – 

administracyjnych, rodzinnych.  
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W roku 2014 zespół hospicjum tworzyło: 4 lekarzy, 6 pielęgniarek, 2 rehabilitantów,                

2 psychologów, a dodatkowo podopieczni otrzymywali wsparcie pracownika socjalnego, 

pracownika ds. rodziny i kapelanów.  

W 2014 r. Białostockie Hospicjum dla Dzieci objęło opieką domową 50 dzieci  

w wieku od jednego miesiąca do dwudziestu dwóch lat. W tym czasie do hospicjum przyjęto 24 nowych 

pacjentów, pozostałą zaś grupę stanowili podopieczni z lat ubiegłych. W 2014 roku zmarło 9 dzieci. 

Wypisano 9 pacjentów po uzyskaniu stabilizacji  stanu zdrowia.  

Łączna suma wizyt lekarskich, pielęgniarskich i rehabilitacyjnych, psychologa, pracownika 

socjalnego oraz kapelanów w 2014 r. wyniosła 5761, zaś średnia miesięczna liczba wizyt pracowników 

Białostockiego Hospicjum dla Dzieci u poszczególnych pacjentów - 16,2.  Zespoły hospicjum pokonały 

242525 km, dojeżdżając do pacjentów. 

 

Tab. 2. Wizyty lekarskie, pielęgniarskie, rehabilitacyjne, psychologa w domach pacjentów BHD w 2014r. 

 

     

           Miesiąc 

 

Wizyty 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII SUMA 

Lekarskie 57 74 67 88 79 87 66 69 71 75 67 71 871 

Pielęgniarskie 205 223 220 261 242 226 221 230 245 272 240 240 2825 

Rehabilitacyjne 169 167 128 161 160 119 108 126 140 136 122 127 1663 

Psycholog 8 12 11 19 11 7 5 6 - - 19 8 106 

Pracownik 

socjalny 
17 15 20 13 15 7 9 15 18 22 25 22 198 

Kapelan 11 15 7 13 8 - - 4 6 9 13 12 98 

Razem 467 506 453 555 515 446 409 450 480 514 486 480 5761 

Śr. liczba wizyt  

u pacjenta/ 

miesiąc 

17,3 18 14,6 17,3 16,6 15 15 16,6 16,6 16 17,4 14,5 

 

16,2 

 

 Tab. 3.  Pacjenci objęci opieką Białostockiego Hospicjum dla Dzieci w 2014 r. 

           

         Miesiąc 

 

 

Wizyty 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia 

Liczba 

pacjentów 
27 28 31 32 31 30 27 27 29 32 28 33 29,6 

Liczba 

osobodni 
756 736 846 882 885 791 722 751 759 889 803 811 802,6 

Śr. liczba 

pacjentów/ 

pielęgniarkę 

5,4 5,6 6,2 6,4 6,2 6 5,4 5,4 4,8 6,4 4,6 5,5 5,7 
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II. DOM W SZPITALU 

Fundacja opiekuje się również pacjentami Kliniki Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego 

Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Pomagamy rodzicom w leczeniu i rehabilitacji. 

Wspieramy ich również w zakupie leków, środków czystości a nawet ubrań, podręczników czy opału. 

 

 

Nasi wolontariusze są prawie codziennie w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej, organizują 

gry i zabawy, prowadzą zajęcia plastyczne i muzyczne. Środa jest dniem szczególnym dla małych 

pacjentów w Klinice i nosi miano „szalonej środy”, a to za sprawą oczywiście naszych wolontariuszy, 

którzy zapewniają dzieciom szereg atrakcji. W pierwszą środę miesiąca – organizujemy kino na oddziale, 

druga środa jest zarezerwowana na wspólne gotowanie (własnoręczne przygotowanie pizzy, gofrów, tortilli, 

zapiekanek), trzecia - jest nazwana „artystyczną środą” - to czas na granie, śpiewanie i tańce. Ostatnia 

środa miesiąca to z kolei spotkanie z ciekawym gościem – zapraszamy aktorów, podróżników, sportowców, 

gwiazdy show – biznesu. 

Próbujemy sprawić, by święta i uroczystości rodzinne, które nasi pacjenci spędzają  

w szpitalu były jak najbardziej zbliżone do domowych, zapewniamy im prezenty i dobrą zabawę. 

Organizując imprezy związane z urodzinami, Mikołajkami, Dniem Dziecka, Świętami Bożego Narodzenia  

i Wielkiej Nocy - staramy się, by chociaż przez chwilę dzieci zapomniały o chorobie. 
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TURNUSY REHABILITACYJNE 

 Pamiętamy też o naszych podopiecznych po zakończeniu leczenia w Klinice. W 2014r.            

- podobnie jak w latach ubiegłych - zorganizowaliśmy dwa turnusy rehabilitacyjne w Zakopanem –  zimą  

i latem. Łącznie wzięło w nich udział 92 dzieci. W turnusach uczestniczą dzieci, które pokonały chorobę 

nowotworową, jak też ich rodzeństwo oraz rodzeństwo podopiecznych hospicjum.  

Organizowane przez nas turnusy mają na celu poprawę sprawności fizycznej i psychicznej, a także 

zdolności do zabawy, pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym dzieci i młodzieży po  

przebytej chorobie nowotworowej. W szczególności zaś skupiamy się na poprawie ich stanu zdrowia, 

samopoczucia i sprawności fizycznej, wyrabianiu zaradności osobistej, samodzielności. Dzięki turnusom 

także umożliwiamy im pełen wypoczynek fizyczny i psychiczny, a dodatkowo wdrażamy do 

współdziałania, budujemy integrację grupy, kształcimy nabywanie umiejętności społecznych oraz uczymy 

zachowań prozdrowotnych, wraz z elementami „monitorowania” swojego stanu zdrowia po chorobie. W 

trakcie turnusów odbywają się badania lekarskie (wstępne i końcowe), a ich uczestnicy znajdują się pod 

stałą i całodobową opieką lekarską.  

Taka wspólna wyprawa ma ogromne znaczenie terapeutyczne, poza oczywistymi względami medycznymi. 

Turnusy stanowią podstawę rehabilitacji bio-psycho-społecznej, która obejmuje m.in. rehabilitację fizyczną 

poprzez spacery po górach i pokonywanie coraz wyższych wzniesień oraz zajęcia sportowe, wsparcie 

psychiczne, służące głównie usamodzielnieniu się dzieci, wzmocnieniu wiary we własne siły oraz 

rehabilitację społeczną, która ma służyć przełamywaniu barier utrudniających powrót lub rozpoczęcie 

funkcjonowania w gronie rówieśników – przede wszystkim - tych niedotkniętych chorobą. 

Poza zajęciami terapeutycznymi, dzieci większość czasu spędzą na zabawie i odpoczynku. Dzięki tym 

wyjazdom nasi podopieczni zyskują szansę zapomnienia, choć na chwilę, o codziennych troskach, bólu  

i problemach. Specyficzny, górski klimat pozytywnie wpływa na postęp i tempo rehabilitacji oraz 

regenerację organizmu. 

Po powrocie z Zakopanego dzieci muszą uwierzyć w swoje możliwości – w to, że są zdrowe i w niczym 

nie ustępują swoim rówieśnikom. Powinny też nabrać pewności siebie i przekonania, że są w stanie, 

pomimo ciężkiej choroby, wspinać się na kolejne, coraz wyższe i trudniejsze „życiowe” wierzchołki, tak 

jak robili to w górach, bo ze szczytu świat wygląda o wiele piękniej niż z dołu. Pokazujemy im, że wraz ze 

zmianą perspektywy, otaczająca nas rzeczywistość jest całkiem inna. W ten sposób dostrzegają nowe 

horyzonty i inne możliwości. 

Wśród podopiecznych Fundacji są dzieci nie tylko z województwa podlaskiego lecz również z Warmii  

i Mazur (obszar byłego województwa suwalskiego). W wyjeździe dzieciom zawsze towarzyszy kilkunastu 

opiekunów – lekarze, psycholog, pedagodzy oraz wolontariusze Fundacji, dla których wyjazd jest nagrodą 

za poświęcenie i wkładane serce, ale również stanowi dodatkową możliwość podnoszenia swoich 

kwalifikacji. 

Wyjazdy są finansowane ze środków, jakie Fundacja otrzymała od podatników, którzy przekazali na jej 

rzecz swój 1 procent podatku podczas rozliczenia PIT.  
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III. DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA 

 

WOLONTARIAT 

 

Wolontariusze pełnią niezwykle ważną rolę w codziennym wspieraniu rodzin naszych 

podopiecznych oraz ich integracji społecznej: odwiedzają regularnie pacjentów przebywających  

w Klinice UDSK i w domach podopiecznych Hospicjum. Współpracują również z Fundacją przy 

organizacji naszych projektów i przedsięwzięć – jak cykliczne imprezy dla rodzin podopiecznych 

Fundacji (spotkania grupy wsparcia w żałobie, zabawa choinkowa, Dzień Dziecka, Dzień Dziecka  

z Chorobą Nowotworową, zjazdy ozdrowieńców). Dzięki temu odciążają rodziców naszych 

podopiecznych dając im chwilę wytchnienia i relaksu od całodobowej opieki nad dzieckiem. 

Współpracują również na co dzień z biurem Fundacji przy organizacji zbiórek publicznych a także 

wspierając je przy organizacji kwest,  wydarzeń, pakowaniu paczek świątecznych, wysyłce 

korespondencji i wielu innych czynnościach organizacyjnych.  

Fundacja „Pomóż Im” w 2014 r. zorganizowała kurs dla wolontariuszy, w celu promocji idei 

wolontariatu, wskazania różnorodnych form pomocy potrzebującym, edukacji z zakresu opieki paliatywno-

hospicyjnej.  Kurs przyciągnął 231 chętnych. Skierowany był do osób, które ukończyły 16 lat. Składał się  

z 4 wykładów, podczas których poruszane były zagadnienia ogólne z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej, 

psychologicznej oraz z zakresu technik pielęgnacyjnych. Każdy uczestnik miał obowiązek wziąć udział  

w kweście w ramach Akcji „Pola Nadziei”. Kurs zakończył się  testem oraz wydaniem certyfikatu. W 2014 r. 

certyfikat ukończenia kursu dla wolontariuszy uzyskało 186 osób.  
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KAMPANIA SPOŁECZNA „POLA NADZIEI” 

Celem ogólnopolskiej kampanii „Pola Nadziei”, która organizowana jest bez przerwy od 2010 

roku jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na sytuację i los ludzi chorych oraz cierpiących, a także na 

problem opieki paliatywnej w Polsce. Fundacja „Pomóż Im” koordynuje realizację kampanii na 

terenie Polski północno – wschodniej, na obszarze województwa podlaskiego i części województwa 

warmińsko – mazurskiego.   

Symbolem akcji jest żonkil - znak nadziei - sadzi się go jesienią. Kwiat przez zimę niejako 

obumiera, jednak wiosną zakwita na nowo, zwiastując nowe życie. „Pola Nadziei” to kampania 

przebiegająca w dwóch etapach: jesiennym i wiosennym. W roku 2014 odbyło się podsumowanie 4 edycji 

tego dzieła (zainaugurowanej rok wcześniej). Podczas happeningów, spektakli i projekcji filmów 

promowaliśmy ideę opieki hospicyjnej. Zwieńczeniem kampanii było podsumowanie akcji 20 maja 2014r., 

podczas której wyróżniliśmy wszystkich, którzy włączyli się w tę kampanię a w całym regionie odbywała się 

z tej okazji „żonkilowa kwesta”, która jak co roku wieńczy ten projekt. W trakcie edycji 2013/2014, w akcję 

było zaangażowanych łącznie niemal tysiąc wolontariuszy, z czego ponad 700 brało udział majowej 

kweście. Poza prowadzeniem szerokiej działalności edukacyjnej, udało nam się pozyskać dodatkowe 

fundusze na prowadzenie opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi, ich rodzeństwem, nad osobami  

w żałobie. Poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży w działania twórcze zachęcaliśmy do wolontariatu  

i bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Dochód z akcji „Pola Nadziei 2013-2014” (w wysokości 

132 456,69 zł) w całości został przeznaczony na opiekę medyczną i rehabilitację podopiecznych Domowego 

Hospicjum dla Dzieci. Dzięki tym środkom zostały zakupione m.in. urządzenia medyczne - inhalatory, 

koncentratory tlenu i ssaki. Dzięki temu również, mogliśmy sfinansować półroczną rehabilitację dla 

naszych hospicyjnych podopiecznych. W trakcie zeszłorocznej kampanii Fundacja przeszkoliła ponad 200 

nowych wolontariuszy. Dodatkowo w spotkaniach edukacyjnych w szkołach i przedszkolach uczestniczyło 

przeszło 3300 osób. Bo „Pola nadziei” to właśnie także kampania społeczna mająca na celu zwrócenie uwagi 

na idę wolontariatu.  

W październiku 2014 roku ruszyła 5 edycja kampanii. Łącznie 7 tysięcy sadzonek żonkili wiosną 

2015 roku stworzy kolejne „Pola nadziei” w kilkunastu miejscowościach całego regionu. W tym roku bierze 

w niej udział niespotykana dotąd liczba szkół i przedszkoli – prawie 150. Piąta edycja została 

zainaugurowana 10 października w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB.  

W ramach trwającej kilka miesięcy kampanii – od października do kwietnia, placówki, które włączyły się do 

akcji zorganizowały charytatywne festyny, koncerty, konkursy, wystawy, z których dochód jest przeznaczany 

na rzecz podopiecznych hospicjum. W ubiegłym roku uczestniczyło 113 szkół i przedszkoli. Do 

zainaugurowanej w październiku 2014 r. V edycji dołączyły kolejne 34 placówki. Co ważne, „Pola 

Nadziei” rozszerzają swój zasięg.  Wiosną żonkile zakwitną nie tylko w Białymstoku czy Łomży, ale 

również w Czarnej Białostockiej, Grajewie, Korycinie, Siemiatyczach, Bielsku Podlaskim, Mońkach, 

Dąbrowie Białostockiej, Sokółce, Hajnówce, Łapach i wielu innych mniejszych miejscowościach. W marcu 

ogłosimy też konkurs na logo, hasło, maskotkę i plakat „Pól nadziei”. Jego rozstrzygnięcie oraz 

podsumowanie kampanii nastąpi 14 czerwca, podczas specjalnego rodzinnego pikniku.  
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GRUPA WSPARCIA 

  W ramach opieki nad rodzinami podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci prowadzona są 

dwie grupy wsparcia. Pierwsza kierowana jest do rodziców, którzy stracili dziecko, drugą grupę wsparcia 

tworzy rodzeństwo w żałobie i rodzeństwo dzieci chorych. W 2014 r. systematyczną opieką psychologiczną 

objęto 25 osób. Celem powstania grupy wsparcia dla rodziców po stracie dziecka było przede wszystkim 

umożliwienie im wspólnego  przeżywania żałoby i uzyskania w ten sposób wsparcia na różnych jej 

etapach. W 2014r. odbyło się 13 spotkań grupy, w których uczestniczyło od 3 do 30 osób. Niejednokrotnie 

rodzice podkreślali, że spotkania w ramach grup uczą ich życia na nowo, bez tych, którzy byli całym ich 

światem. Spotkania grupy wsparcia dla rodzeństwa to przede wszystkim integracja, zabawa, zajęcia 

terapeutyczne, rozmowa. W 2014 roku odbyło się 10 spotkań grupy, w których uczestniczyło od 10 do 15 

osób.  

 W drugą niedzielę grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Palenia Świec. Tego dnia na 

całym świecie, kolejno, godzina po godzinie, w każdej strefie czasowej, równo o 19.00 płoną świece na 

znak pamięci o wszystkich zmarłych dzieciach, bez względu na ich wiek i okoliczności śmierci.  

W Białymstoku zapaliliśmy światełka po raz trzeci. Podczas nabożeństwa przywoływano imiona 

wszystkich dzieci, którymi opiekowała się Fundacja. Po nabożeństwie każdy z nas zapalił światełko, 

które symbolizuje wiarę w życie wieczne. To dzień wyjątkowy – to nasze wspólne święto – rodziców, 

rodzeństwa, pracowników i wolontariuszy, w którym uczestniczą nawet ci, których drogi już dawno się 

rozeszły.  

 

 
 

 

V  ZJAZD PACJENTÓW PO LECZENIU W DZIECIŃSTWIE CHOROBY 

NOWOTWOROWEJ - "DALIŚMY RADĘ – PODZIELMY SIĘ ZWYCIĘSTWEM" 

Fundacja „Pomóż Im” przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Onkoludki” zorganizowała V Zjazd 

pacjentów po leczeniu w dzieciństwie choroby nowotworowej. Wzięli w nim udział podopieczni Kliniki 

Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Białymstoku, w której leczyli się i leczą mali pacjenci z całego 

makroregionu (woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie), w sumie w spotkaniu uczestniczyło ok. 300 osób. 

Całe rodziny bawiły się na pikniku zorganizowanym na terenie Szkoły Podstawowej nr 12  

w Białymstoku. Dystans czasowy, jaki dzieli najmłodszych "onkoludków" od tych najstarszych 

„onkozaurów” to ponad 20 lat. Najstarsi z nich spotkali się z nami i sobą po latach już nie jako dzieci, ale 

rodzice własnych pociech. Spotkanie miało służyć m.in. zabawie, integracji, odnowieniu znajomości  
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i przyjaźni, wymianie doświadczeń, a także propagowaniu w społeczeństwie wczesnego wykrywania 

nowotworów u dzieci. Promowaliśmy wiedzę o chorobie i jej skutkach wśród ozdrowieńców i staraliśmy 

się stworzyć platformę do wymiany doświadczeń, wspierania się nawzajem, pokazania jak dać sobie  

w życiu radę.  

 

 
 

"NASERCUJ SIĘ" I POMÓŻ IM WYGRAĆ Z CHOROBĄ 

To akcja społeczna prowadzona w portalu społecznościowym, która ma na celu wzrost świadomości 

społecznej w zakresie działalności naszej Fundacji oraz zbiórki pieniędzy na projekt Fundacji „Bajkowe 

Pokoje”. Akcja polega na stworzeniu symbolu serca – logo Fundacji – np. poprzez narysowanie go na 

twarzy, a następnie sfotografowanie się i umieszczenie zdjęcia w internecie oraz wpłatę symbolicznego 

datku na naszą rzecz. Nasercowana osoba musi nominować kolejne 3 osoby. W ten sposób powstała 

wielka sieć, w której udział wzięło wiele znanych osób – polityków, sportowców, artystów oraz 

mieszkańców miasta i regionu. Akcja wystartowała 9 września. 
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BAJKOWE POKOJE  

 Jednym z projektów Fundacji „Pomóż Im” są „Bajkowe Pokoje”. Dotychczas, udało się nam 

wyremontować i wyposażyć dwa pokoje naszych podopiecznych. Teraz, dzięki innej naszej akcji - 

„Nasercuj się” oraz dzięki prowadzonej od kilku lat przez białostocką Gazetę Wyborczą „Choince 

darczyńców”, pojawiła się szansa na kolejne remonty. Jesienią 2014 roku zostały wyremontowane  

i wyposażone dwa pokoje i łazienka Amelki z Bielska Podlaskiego. Dziewczynka zakończyła już leczenie 

w Klinice Onkologii i Hematologii UDSK, teraz przez blisko dwa lata czeka ją domowa kuracja, dlatego 

tak ważne było stworzenie jej optymalnych warunków umożliwiających powrót do zdrowia i sił. Remont 

kosztował  26.599,68 zł . Jakże trudne byłoby to zadanie bez hojnych sponsorów: firm Cemhurt, Consus, 

Rosti, Unicell. Oprócz łazienki, wyremontowaliśmy również wymarzony pokój Amelki, w którym może 

spokojnie nabierać sił i wracać do zdrowia.  

 Remont w domu Amelki to bynajmniej nie ostatni projekt Fundacji w ramach jej „Bajkowych 

pokoi”. Dzięki „Choince darczyńców” prowadzonej przez białostocką Gazetę Wyborczą i zebranych 

podczas tego przedsięwzięcia ponad 17 tysiącom złotych do remontu przygotowuje się również rodzina 

1,5 rocznego Adasia. Właśnie dobiegają końca prace projektowe a wkrótce rozpoczną się prace przy 

remoncie łazienki w jego domu. Chłopiec urodził się jako wcześniak i z dysplazją oskrzelowo-płucną, 

pierwsze pół roku życia spędził w szpitalach. Trzeba mu było podawać tlen, teraz na szczęście oddycha 

samodzielnie, ale cały czas trzeba uważać na infekcje. Chora jest także mama chłopczyka, która ma 

niewydolność nerek, czeka na przeszczep. Adaś wraz z trójką rodzeństwa żyją na wsi. Ich rodzina żyje  

z gospodarstwa.  

 W ramach projektu „Bajkowe pokoje” spełniamy dość przyziemne marzenia naszych 

podopiecznych i ich rodzin w zakresie modernizacji lub remontu pomieszczeń mieszkalnych. Nie jest to 

jednak spełnianie marzeń o wygodnym czy luksusowym domu. Dzieci, po zakończonej kuracji klinicznej 

przechodzą leczenie podtrzymujące. Najlepszym miejscem, które jak żadne inne sprzyja szybszej 

rehabilitacji i powrotowi do zdrowia jest dom. Niestety, w wielu wypadkach domy naszych 

podopiecznych są w stanie nie nadającym się do normalnego funkcjonowania. Grzyb, pleśń, wilgoć... W 

takich warunkach nie da się normalnie żyć, nie mówiąc już o leczeniu nowotworów. Dlatego 

uznaliśmy, że naszą powinnością powinno być również wsparcie tych najbardziej potrzebujących rodzin, 

poprzez pomoc w zapewnieniu im bezpiecznego i zdrowego domu. 
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TYDZIEŃ DOBROCZYNNOŚCI 

 

W ponad 30 miejscach w Białymstoku – w salonach fryzjerskich i kosmetycznych, w gabinetach 

lekarskich, restauracjach, sklepach, a nawet w centrum motoryzacyjnym i salonach ślubnych – wszędzie tam 

- przez okrągły tydzień listopadowy stały puszki Fundacji „Pomóż Im”, do których były zbierane środki na 

pomoc naszej podopiecznej – chorującej na raka Kasi. Wszystko w ramach kolejnej edycji kampanii 

realizowanej przez Fundację „Tydzień Dobroczynności”. Akcję zakończył wyjątkowy koncert charytatywny 

w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Dokładnie 17 172,93 – to łączna kwota, jaką ofiarowali Białostoczanie 

w trakcie trwającego od 17 do 23 listopada „Tygodnia Dobroczynności”. Środki miały zostać przeznaczone 

na pomoc dla naszej podopiecznej, cierpiącej na białaczkę, 18-letniej Kasi. Niestety, zaledwie tydzień po 

uroczystym koncercie charytatywnym, który kończył to tygodniowe wydarzenie Kasia odeszła. Nie 

zdążyliśmy... Ale ten trud nie poszedł na marne. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup leków i urządzeń 

medycznych dla innych dzieci którymi się opiekujemy.  

Pieniądze były zbierane do puszek, które znajdowały się przez tydzień w kilkudziesięciu 

punktach miasta: w restauracjach, salonach fryzjerskich, kosmetycznych i ślubnych, centrach zabaw dla 

dzieci, placówkach medycznych. M.in. w restauracjach: Cristal, Wariatka, Good Food, Gram off on, 

Tanoshii, Lipcowy Ogród, Quick Burger, Kawelin, dworek Kiermusy, Pijalna Czekolady Wedel, salonach 

fryzjerskich Kameleon, Judyta Salon Fryzjerski, Alicja Salon Fryzjerki i Kosmetyczny; centrach zabaw dla 

dzieci: Bajkoland, Fikoland, Psotnik, Kraina Smyka; salonach mody: Prestige Męski, Couture i La Mariee. 

Ponadto do akcji włączyły się również centrum medyczne Humana Medica Omeda, Omeda Rehabilitacja, 

NZOZ Panaceum, gabinety NZOZ Hościłowicz Stomatologia, gabinet Twój Dentysta na Warszawskiej, 

Dentomax, Galeria Wnętrz Iguane, centrum motoryzacyjne Martom oraz Magic GYM.  

KONCERT DLA KASI – CHARYTATYWNE WYDARZENIE JESIENI! 

  Tydzień Dobroczynności rozpoczął się wyjątkową konferencją prasową, która odbyła się w dość 

niecodziennym miejscu – w jednym z punktów biorących udział w akcji – Salonie Fryzjerskim Kameleon. 

Zakończył go specjalny koncert charytatywny na dużej scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej. Przed 

białostocką publicznością wystąpił wirtuoz akordeonu i laureat „Paszportów Polityki” – Maciej Frąckiewicz 

w duecie z pianistą Markiem Bracha. Było to charytatywne wydarzenie tej jesieni! Prowadzący wieczór - 

Dariusz Szada - Borzyszkowski - zlicytował dodatkowo m.in. kalendarze z podpisami gwiazd, płytę zespołu 

Hey, broszkę Elwiry Horosz, pobyt na planie serialu Rodzinka.pl, filiżankę od Prezydenta Białegostoku, 

koszulkę z podpisami graczy Jagiellonii Białystok, udział w programie "Sablewskiej sposób na modę" oraz 

dzień z projektantką Barbarą Piekut i wizażystką Dorotą Lange. Dochód z aukcji przyniósł 5 tys. złotych. 

Wypełniona po brzegi, duża sala Opery była "świadkiem" nie tylko wirtuozerskich popisów akordeonisty, ale 

także premiery specjalnego kalendarza na 2015 rok „Bohater kontra bohater” wydanego przez Fundację 

„Pomóż Im”. 

KALENDARZ „BOHATER KONTRA BOHATER” 

Małaszyński, Wesołowski, Musiał, Zdrójkowski, Kukulska, Kuźniar, Mazolewski, Sablewska -to 

tylko kilka znanych osób polskiego świata show – biznesu i mediów, które zdecydowały się wesprzeć 

działania Fundacji „Pomóż Im”. Po raz pierwszy w wieloletniej historii naszej działalności 

przygotowaliśmy wyjątkowy kalendarz. Jego tytuł to “Bohater kontra bohater”. Nazwa nie jest zresztą 

przypadkowa, bo na każdej stronie znalazło się zdjęcie bohatera codzienności czyli – podopiecznego 

Fundacji zmagającego się z chorobą, w zestawieniu z bohaterami, których znamy ze sceny, teatru  
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i telewizji. Sesja zdjęciowa z udziałem gwiazd oraz dzieci odbyła się w Studiu Tęcza w Warszawie. Za 

obiektywem stała Marta Wojtal. Kalendarz został wydany w 1000 egzemplarzy. Nie byłoby to z resztą 

możliwe gdyby nie sponsor – należąca do globalnego koncernu poligraficzna spółka Multi Packaging 

Solutions, która wydrukowała cały nakład kalendarza. Projekt udało się zrealizować również dzięki 

wsparciu innych partnerów: Globart, Samasz, Axami, Tanoshi. Kalendarz trafił do sprzedaży pod koniec 

listopada. Wydawnictwo można było kupić w księgarni Selkar (na białostockim dworcu PKP), sklepie 

internetowym TaniaKsiążka.pl, restauracji Tanoshii, kawiarni Kaffka Bistro, szkole językowej 

Homeschool, myjni Car SPA (Galeria Alfa) i w butiku Love Concept.  Dochód ze sprzedaży zostanie 

przeznaczony na realizację projektu Fundacji - „Bajkowe pokoje”, w ramach którego spełniamy dość 

przyziemne marzenia podopiecznych i ich rodzin w zakresie modernizacji lub remontu pomieszczeń 

mieszkalnych. 

 
 

 

WYJĄTKOWY TELEDYSK I KOLĘDA 

 

Nagraliśmy wraz z wolontariuszami Fundacji wyjątkowy teledysk do piosenki „Parę chwil” 

zespołu Ira. To swoista "pigułka" prezentująca w niewiele ponad 3 minuty naszą codzienną obecność  

w Klinice Onkologii i Hematologii UDSK. Klip emanuje pozytywną energią a jego nagrywanie było 

powodem do wielu uśmiechów. Miesiąc później z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

zabraliśmy wolontariuszy i naszych podopiecznych z Kliniki Onkologii do Studia Rembrandt Polskiego 

Radia Białystok na nagranie kolędy „Przybieżeli do Betlejem”. Materiał filmowy nagraliśmy w Klinice 

Onkologii, nasi podopieczni w przebraniach wystąpili w roli Jezusa, Maryi, Józefa i trzech królów. 

Nagrania mają charakter promocyjny i wizerunkowy. Teledysk można obejrzeć na kanale Fundacji na 

portalu YouTube pod adresem: youtube.com/FundacjaPomozim  
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KALENDARZ „DŻENTELMENI” 

  Dzięki pasji i zaangażowaniu Oliviera Janiaka, któremu niezmiennie od 2007 roku udaje się 

zgromadzić w jednym miejscu i czasie najjaśniejsze gwiazdy polskiego show - biznesu co roku wydawany 

jest specjalny kalendarz Dżentelmeni. Nasi podopieczni 23 września mogli przyjechać na sesję zdjęciową, 

aby z bliska przyglądać się pracy gwiazd na planie do kolejnego wydania na 2015 rok. To projekt 

charytatywny, a dochód ze sprzedaży kalendarzy jest przekazywany organizacjom non - profit z całego kraju. 

W czerwcu 2014 roku „Dżentelmeni” przekazali na rzecz naszej Fundacji okrągłe 50 tysięcy złotych ze 

sprzedaży ubiegłorocznego wydania. Środki, tak bardzo potrzebne w codziennej pracy na rzecz naszych 

podopiecznych zostały przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i materacy 

przeciwodleżynowych. Dodatkowo sfinansowaliśmy 500 zabiegów rehabilitacyjnych naszym 

podopiecznym z całego makroregionu - czyli dwa miesiące rehabilitacji.  

NADZIEJA ZAMIAST KWIATÓW 

Jednym z autorskich projektów Fundacji jest akcja  "Nadzieja zamiast kwiatów". W ramach tego 

przedsięwzięcia proponujemy, aby zamiast wydawać pieniądze na piękne wiązanki weselne, które choć 

niepozbawione uroku, ale są szczególnie nietrwałe, przekazać je na rzecz chorych dzieci - podopiecznych 

Fundacji. Kwiaty zwiędną, a pomoc, którą można w ten sposób ofiarować jest trwała - środki są 

przeznaczane na zakup aparatury medycznej i leków. Akcja była promowana wśród przyszłych nowożeńców 

podczas m.in. targów ślubnych - Ślubnego Expo w Astorii, we wrześniu 2014 roku. Zachęcaliśmy przyszłe 

pary młode, aby zwracali się z prośbą do swoich weselnych gości, aby zamiast kwiatów przynosili pieniądze 

przeznaczone na zakup wiązanki w kopercie z dopiskiem „bukiet”. Dodatkowo zachęcamy "młodych" do 

zorganizowania zbiórki w trakcie wesela do przygotowanej przez nas, zaplombowanej puszki kwestarskiej. 

Jednak nie tylko goście weselni i para młoda może wesprzeć nas w ramach tego projektu. Do tego 

samego zachęcamy również organizatorów przyjęć – np. urodzin, imienin, jubileuszy, ale również 

żałobników opłakujących po stracie bliską osobę – zamiast tradycyjnych kwiatów – warto rozważyć 

wsparcie Fundacji w jej dziele. 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DOMOWEGO HOSPICJUM DLA DZIECI  

I DZIAŁAŃ W KLINICE ONKOLOGII I HEMATOLOGII UDSK 

Działalność Domowego Hospicjum dla Dzieci jest w części finansowana w ramach umowy  

z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2014 r. uzyskaliśmy refundację 

za 9635 jednostek rozliczeniowych przy cenie jednostki rozliczeniowej  72,50 zł. Rzeczywisty koszt 

jednostki rozliczeniowej, czyli tzw. osobodnia wynosi w naszym przypadku 212,20 zł. Dlatego Fundacja 

musi poszukiwać dodatkowych źródeł finansowania leczenia hospicyjnego.  

Jak łatwo policzyć, aby móc wciąż prowadzić Hospicjum musimy znaleźć zewnętrzne 

finansowanie w kwocie prawie 140 zł za jeden dzień w Hospicjum dla jednego podopiecznego. Biorąc 

więc pod uwagę liczbę naszych podopiecznych i liczbę dni okazuje się, że te potrzeby są ogromne. Jednak 

warto pamiętać, że nie ograniczamy się przecież tylko do opieki hospicyjnej.  

W ubiegłym roku wydaliśmy łącznie 79. 330,94 zł na pomoc pacjentom z Kliniki Onkologii  

i Hematologii UDSK. Organizowane przez nas turnusy rehabilitacyjne to łącznie  koszt 155. 346,96 zł.  

W 2014 r. przeznaczyliśmy 133. 866,43 zł na pomoc socjalną dla rodzin naszych podopiecznych. Stąd, tak 

ważny jest dla nas 1% podatku. Bez tych środków nie bylibyśmy wstanie prowadzić nie tylko Hospicjum, 

ale i Fundacji.  
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