RAPORT 2016
Fundacja „Pomóż Im”
na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi
i Hospicjum dla Dzieci

NASZA HISTORIA
POMAGAMY DZIECIOM, DLA KTÓRYCH LICZY SIĘ KAŻDY DZIEŃ
Nasza historia zaczęła się 26 lat temu, wraz z decyzją o powołaniu
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci z Chorobami Rozrostowymi. Założyli je rodzice,
których dzieci zmagały się z nowotworami. Wtedy to, wszystko co wiązało się
z leczeniem raka – a zatem terapia, codzienna opieka na oddziale onkologicznym,
diagnostyka, dostępność do badań i lekarstw – to wszystko było mocno utrudnione
i skomplikowane. „Porażeni chorobą najukochańszego dziecka, w zasadzie nikt z nas nie
wiedział jak się zachować. Gdzie szukać skutecznej pomocy. Jak zorganizować zabieg czy
sfinansować drogie, niezbędne leczenie. Jako stowarzyszenie rodziców, wspólnie więc
walczyliśmy o życie naszych dzieci” - wspominają jego założyciele po latach...
Stowarzyszeni we wspólnocie celów, zbieraliśmy więc fundusze na leczenie –
pierwotnie naszych maluchów. Z czasem jednak zaczęło się nam udawać gromadzić
środki, dzięki którym mogliśmy pomagać również innym, którzy znaleźli się
w identycznej sytuacji jak my. Rozpoczęliśmy od pomagania dzieciom chorym na
nowotwór, ale z upływem czasu zaczęliśmy dostrzegać, że horyzont potrzeb jest
szerszy i znacznie wykracza poza to, co dotąd robiliśmy. Zauważyliśmy, że potrzeby
są dużo większe.
Dziś, zajmujemy się już nie tylko małymi pacjentami z Kliniki Onkologii
i Hematologii UDSK w Białymstoku finansując ich leczenie, organizując opiekę,
wspomagając bliskich w codziennym zmaganiu się z chorobą dziecka. Prowadzimy
również hospicjum – jedyne w tej części kraju - Domowe Hospicjum dla Dzieci. Pod
naszą opieką znajduje się stale ok. 30-tka śmiertelnie chorych maluchów, dla których
liczy się dosłownie każdy dzień. To nieustanna walka z cierpieniem i bólem. Ściganie
się z czasem. Ale to walka, w której każdy, kto tego doświadczył, dostrzega głęboki
sens i cel. Wszystkie dzieci z naszego regionu, których życie jest zagrożone, powinny
otrzymać specjalistyczną opiekę, wsparcie oraz pomoc. Fundacja Pomóż Im, kończy
w tym roku 10 lat.
Kolejny rok prowadzenia hospicjum dobitnie pokazuje nam, że choroba
dotyka nie tylko dziecko, ale całą rodzinę. Informacja o nieuleczalnej chorobie
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zawsze jest ogromnym szokiem dla rodziców. Dlatego każda rodzina w różny
sposób radzi sobie z tą paraliżującą informacją - od momentu otrzymania informacji
o chorobie aż do czasu zakończenia procesu leczenia (albo śmierci dziecka).
Towarzyszą temu zawsze ogromne emocje, w których trudno utrzymać spokój
i opanowanie. Choroba zwykle poważnie zagraża równowadze rodziny. Powoduje
znaczne wahania emocji i uczuć: od strachu, niepokoju do optymizmu i radości.
W tym czasie bliscy chorego malca, potrzebują naszej pomocy, dlatego staramy się
działać kompleksowo. Dbamy o to, aby cierpienie dziecka było możliwie najmniejsze
a cała rodzina miała zapewnioną specjalistyczną opiekę oraz fachowe, ale przy tym
troskliwe wsparcie.
DOMOWE HOSPICJUM DLA DZIECI
HOSPICJUM PEŁNE ŻYCIA ALE I ZDERZENIE Z OSTATECZNOŚCIĄ

Hospicjum, co może dziwić, to miejsce... pełne życia! Do domów naszych
dzieci zanosimy oprócz specjalistycznej opieki - ciepło, troskę i nadzieję. Może się
wydawać, że hospicjum to śmierć i smutek, ale uśmiechy naszych podopiecznych
potwierdzają, że jest inaczej. Opiekujemy się małymi pacjentami i ich rodzinami
w najtrudniejszym, ale też najważniejszym okresie ich życia. Nikt nie wie jak dużo
czasu im zostało, więc ten, który mamy - staramy się maksymalnie docenić.
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Dom dla chorego dziecka to najlepsze miejsce, w którym czuje się bezpiecznie
i jest otoczone miłością bliskich. Dlatego od ośmiu lat prowadzimy jedyne
w północno - wschodniej Polsce Domowe Hospicjum dla Dzieci. Dzięki temu, mali
pacjenci nie są skazani na długotrwały i stresujący pobyt w szpitalu, ale mogą
przebywać i dochodzić do zdrowia ale też – co w tym wypadku ważne – również
żegnać się z bliskimi w swoich domach. Pomagamy poprawić ich jakość życia,
dawać im nadzieję i oparcie w najtrudniejszych chwilach.
Hospicyjnym

podopiecznym

zapewniamy

rodzinnych. Mogą liczyć na naszych lekarzy,

opiekę

w ich domach

pielęgniarki, rehabilitantów

i psychologów. Rodziny zyskują przy tym oparcie duchowe u naszych 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.
W czasie, w którym medycyna zawodzi - wkracza psycholog, asystent rodziny
i ksiądz, którzy poprzez organizację i prowadzenie grup wsparcia w żałobie
pomagają rodzinom uporać się z tragedią związaną ze stratą dziecka.
Dodatkowo, rodziny pacjentów hospicyjnych mogą liczyć na pomoc naszego
pracownika socjalnego, który wspiera ich w codziennych sprawach urzędowo –
administracyjnych, które dla wielu być może błahe, ale dla rodziców opiekujących
się przez całą dobę swoim nieuleczalnie chorym maleństwem, czasem są ponad ich
siły i możliwości.
Do tej pory objęliśmy opieką ponad 151 dzieci z ciężkimi uszkodzeniami
ośrodkowego układu nerwowego, nieuleczalnymi zespołami uwarunkowanymi
genetycznie,

wadami

wrodzonymi,

chorobami

nerwowo

-

mięśniowymi

i wrodzonymi błędami metabolicznymi oraz chorobami onkologicznymi.
Praca w hospicjum dla dzieci to szalenie trudne zadanie, dające jednocześnie
wiele w zamian – poczucie wykonywania czegoś niezwykle potrzebnego. Zespół
składa się z odpowiedzialnych, świetnie wykwalifikowanych ludzi, którzy nierzadko
stają się niejako członkami rodzin naszych podopiecznych. Nasze codzienne
działania wymagają od nas umiejętności i odwagi, bo towarzyszymy dzieciom
w ostatnich chwilach ich życia. Jesteśmy dla nich czasami jedynym prawdziwym
oparciem dając siłę i nadzieję na lepsze jutro.
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Tab. 1. Wykaz pacjentów objętych opieką BHD oraz liczba osobodni
rozliczeniowych w 2016 r.
L.p.

Pacjent

Miejsce
Zamieszkania
(dystans od
Białegostoku)

1.

B.K.

67 km

8

Wrodzona
Łamliwość Kości

20.10.2014

682

2.

B.B.

Białystok

3

Padaczka
Mikrogyria

10.04.2015

628

3.

B.K.

40km

18

Nowotwór
Złośliwy.

27.01.2016

121

4.

B.A.

18km

2,2

Dysplazja
oskrzelowo-płucna

11.05.2016

220

5.

B.D.

30km

2,4

Dysplazja
oskrzelowo-płucna

11.05.2016

223

6.

B.D.

83km

11/12

Ostra niewydolność
oddechowa.

28.07.2016

84

7.

Ch. J.

92km

11/12

21.10.2016

68

8.

D.M.

43km

6

18.05.2012

1661

9.

D.P.

104 km

12

Lipofuscynoza
Neuronalna

25.11.2011

1430

(Z) 04.02.2016

10.

J.J.

Białystok

2,8

Rdzeniowy Zanik
Mięśni

21.12.2014

532

(Z) 16.07.2016

11.

K.H.

67 km

3

Bezmózgowie.

17.10.2013

752

(Z)14.01.2016

12.

K.J.

Białystok

6

Mózgowe Porażenie
Dziecięce Padaczka
Objawowa

24.12.2014

538

13.

K.J.

Białystok

2,1

Skrajne
wcześniactwo.

16.06.2016

180

14.

K.M.

Białystok

2,2

Wspólny pień
tętniczy.

16.08.2016

55

15.

K.P.

49 km

17

Porażenie
czterokończynowe.

10.08.2015

488

16.

K.J

Białystok

2,5

Tetralogia Fallota

06.10.2015

446

17.

K.A.

55 km

2,2

Przewlekła
niewydolność
oddechowa.

05.11.2015

403

18.

K.K.

38 km

1,5

Dysplazja
oskrzelowo-płucna

13.11.2015

381

Wiek
(lata)

Rozpoznanie

Data
przyjęcia

Czas
opieki
(dni)

Wrodzona wada
rozwojowa
przegród serca.
Zespół Pataua

Data Wypisu
(W) Data
zgonu (Z)

(Z) 28.05.2016

(W)
29.10.2016

(Z) 11.12.2016

4

19.

Ł.H.

8km

1,9

Wada rozwojowa
mózgu.

06.07.2016

171

20.

Ł.A.

54km

5

Dysplazja
Oskrzelowo-

22.01.2014

959

(W)
30.09.2016

21.

Ł.J.

Białystok

2,2

Zespół Sticklera

19.12.2014

524

(W)
30.06.2016

22.

Ł.Z.

90km

4/12

Sekwencja Pierre
Robin.

64

23.

M.A.

82 km

23

24.

M.J.

82 km

13

25.

O.P.

50km

1,8

26.

O.A.

100 km

1,4

Wada serca. Wada
OUN.

08.12.2015

326

27.

P.A.

14 km

2,5

Tetralogia Fallota

01.08.2014

618

28.

P.S.

49 km

4

21.06.2012

1652

29.

R.A.

78 km

1,2

11.02.2015

638

30.

R.K.

25km

2,1

30.12.2014

733

31.

R.M.

38 km

1/10

Zespół Dandy Walkera

06.04.2015

542

32.

R.M.

57 km

14

Hiperglicynemia

25.06.2015

396

33.

R-W.N.

25km

7/12

Zespół Pataua.

137

34.

S.J.

Białystok

16

Mózgowe porażenie
dziecięce.

01.10.2015

442

35.

Sz. K.

42 km

5

Encefalopatia

21.11.2011

1824

36.

Sz. H.

Białystok

5

Przodomózgowie
Jednokomorowe.

24.06.2013

1275

Pęcherzowe
Oddzielanie
Naskórka
Pęcherzowe
Oddzielanie
Naskórka
Dysplazja
oskrzelowo-płucna.

Wrodzone
Zaburzenia
Metaboliczne
Wodogłowie w
chorobach
zakaźnych i
pasożytniczych.
Przepuklina
Mózgowa
Potyliczna

(Z) 11.06.2016

07.02.2011

1836

07.02.2011

2022

(Z) 10.09.2016

(W)
31.07.2016

189

(W)
31.08.2016

(W)
30.06.2016

5

37.

T.P.

52 km

7

Encefalopatia.
Wrodzone
Zakażenie CMV

18.08.2009

2803

38.

W.G.

Białystok

9

Dziecięce Porażenie
Mózgowe

01.05.2009

2803

39.

W.H.

Białystok

8

01.05.2009

2741

40.

Z.D.

Białystok

23

08.06.2009

2356

41.

Z.O.

105 km

11

09.07.2015

539

42.

Z.N.

Białystok

11/12

28.06.2016

155

Zaburzenie Mózgu.
Padaczka oporna na
leczenie
Mózgowe Porażenie
Dziecięce
Ostra niewydolność
oddechowa.
Dysplazja
oskrzelowo-płucna.

(W)15.03.2016

W roku 2016 r. zespół hospicjum tworzyło: 4 lekarzy, 6 pielęgniarek,
2 rehabilitantów, 2 psychologów, a dodatkowo podopieczni otrzymywali wsparcie
asystenta rodziny, pracownika socjalnego i kapelanów.
W 2016 r. objęlismy opieką domową 42 dzieci w wieku od jednego miesiąca
do dwudziestu trzech lat. W tym czasie do hospicjum przyjęliśmy 12 nowych
pacjentów, pozostałą zaś grupę stanowili podopieczni z lat ubiegłych. W 2016 r.
odeszło 7 dzieci. Wypisaliśmy 7 pacjentów z uwagi na stabilny stan zdrowia.
Łączna suma wizyt lekarskich, pielęgniarskich i rehabilitacyjnych, psychologa,
pracownika socjalnego oraz kapelana w 2016 r. wyniosła 6242, zaś średnia
miesięczna liczba

wizyt

pracowników

Domowego

Hospicjum

dla

Dzieci

u poszczególnych pacjentów - 16,9. Zespoły hospicjum pokonały 228 080 km,
dojeżdżając do pacjentów. RODZICE NIE PONOSZĄ ŻADNYCH KOSZTÓW
ZWIĄZANYCH Z POBYTEM DZIECKA W HOSPICJUM.

KLINIKA ONKOLOGII I HEMATOLOGII UDSK W BIAŁYMSTOKU
KIEDY JEST SMUTNO, LEPIEJ PŁACZE SIĘ RAZEM
Od nich uczymy się odwagi, siły woli i tego, jak ważny jest uśmiech. Jeden
uśmiech, który mówi więcej niż milion słów. To dzieci z Kliniki Onkologii
i Hematologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
Nasi bohaterowie, którymi się na co dzień również opiekujemy.
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Przede wszystkim staramy się, aby dzieci przebywające na leczeniu
szpitalnym zyskały poczucie, że zależy nam na ich szybkim powrocie do zdrowia.
Radości i energii dodaje fakt, że 80% dzieci trafiających do Kliniki Onkologii
wygrywa walkę z chorobą. Jednak leczenie może być długotrwałe i mozolne.
Czasem trwa miesiące. W innym wypadku lata… I wtedy pojawiamy się z naszą
pomocą – budujemy wiarę w siebie, dajemy nadzieję i spełniamy marzenia.

Nasi wolontariusze są obecni na oddziale onkologicznym w zasadzie
codziennie. Organizują czas małym pacjentom – grając z nimi, bawiąc się, zachęcając
do wspólnych zajęć plastycznych, wokalnych, teatralnych, tanecznych. Naszą małą
tradycją stały się wtorki, kiedy mali pacjenci mogą obejrzeć zorganizowany przez
nas seans filmowy, podobny do tego w kinie – z popcornem i słodkimi przekąskami.
Środy zarezerwowane są na wizyty młodzieży z VI Liceum Ogólnokształcącego,
którzy razem z naszymi wolontariuszami prowadzą zajęcia plastyczne. Piątek to
wspólne

gotowanie

-

własnoręczne

przygotowanie

pizzy,

gofrów,

tortilli,

zapiekanek. Staramy się, aby dzieci wykorzystały długi – i dłużący się zarazem - czas
leczenia na oddawanie się temu, co lubią najbardziej. Nasi wolontariusze z czasem
stają się kimś więcej niż tylko towarzyszem dobrej zabawy. Tak zrodziło się wiele
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trwałych przyjaźni, które dodatkowo umacniają rodziców w walce o zdrowie ich
dzieci.
Najlepszą nagrodą za nasz codzienny trud i pełne pasji zaangażowanie są
sytuacje, w których przebywające w szpitalu dzieci nie chcą wyjść do domu
z obawy… że ominie je kolejna, zorganizowana przez nas impreza - Mikołajki
z Fundacją czy Dzień Dziecka... Co ważne wszystkie atrakcje dzieciom możemy
organizować dzięki pomocy finansowej i materialnej naszych Darczyńców.
Nie

pozostawiamy

również

bez

w organizowaniu i finansowaniu leczenia,
w

pomocy

rodziców.

rehabilitacji

ich

Wspierając

ich

dzieci, pomagając

zakupie leków, środków czystości a nawet ubrań, podręczników czy opału.

Ułatwiamy zbieranie funduszy niezbędnych na skomplikowane zabiegi. Wszystko
zaś po to, aby każda rodzina czuła się w sposób szczególny. Aby czuła, że nie jest
pozostawiona sama sobie.
GRUPY WSPARCIA

Fundacyjni psychologowie towarzyszą rodzinom na każdym etapie – od
postawionej diagnozy, adaptacji rodziny do nowej sytuacji, aż po wsparcie w chwili
śmierci dziecka i w okresie żałoby.
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Prowadzimy cztery grupy wsparcia:
Grupa wsparcia dla rodzeństwa hospicyjnego
Rodzeństwo chorego dziecka rośnie w cieniu potrzeb brata lub siostry. Mimo,
że mają zdrowie, rodziców, własny dom, to są zawsze na drugim miejscu. Dlatego
bierzemy pod swoje skrzydła rodzeństwo naszych podopiecznych. W 2016 roku
zorganizowaliśmy 5 spotkań, w których uczestniczyło średnio 10 osób (od 3 do 11
lat). Podczas nich przekonujemy, że rodziny nie są same ze swoimi problemami. Gdy
choruje dziecko, choruje cała jego rodzina. Trudna sytuacja dotyka jednocześnie
zdrowe rodzeństwo, którego dzieciństwo przestaje być beztroskim czasem zabawy.
Przewlekła choroba i proces leczenia są ogromnym obciążeniem dla dzieci
zdrowych. Silne emocje, stres, dodatkowe obowiązki, powodują, że każdy
z członków rodziny próbuje poradzić sobie sam, często wykorzystując wszystkie
swoje zasoby osobiste. Szalenie trudna staje się przy tym realizacja własnych potrzeb
bo zwykle każdy jest sam ze swoimi problemami, ponieważ cała energia i uwaga
rodziny skierowane są na radzenie sobie z chorobą.
Spotkania z rówieśnikami borykającymi się z podobnymi problemami
w codzienności są niezwykle cenne i owocują zawiązaniem bliskich relacji. W 2016 r.
w ramach spotkań, zabraliśmy dzieci do Parku Rozrywki, Parku Trampolin, do
Opery i Filharmonii Podlaskiej, dwukrotnie do kina a także na warsztaty kulinarne.
Na spotkaniach dzieci - dzięki wsparciu - mogą zobaczyć, że mogą kochać swoje
rodzeństwo, a jednocześnie dbać o siebie. Celem kolejnych spotkań jest zatroszczenie
się o tych, którzy na co dzień troszczą się o innych, aby mogli poczuć się dziećmi.
Otrzymujemy miłe informacje zwrotne od dzieci, które po spotkaniu nie mogą
doczekać się kolejnego. To daje nam zapał, siły i energię do dalszej pracy.

Grupa wsparcia hospicjum perinatalnego
Kiedy na świat ma przyjść dziecko, u którego wykryto letalną wadę płodu –
pomagamy bezpłatnie w Punkcie Konsultacyjnym Hospicjum Perinatalnego.
Otaczamy mamy opieką psychologiczną. Nierzadkie są przy tym sytuacje, w których
dziecko tuż przed albo po porodzie odchodzi. Pomagamy je pożegnać. Rodzina
w tak trudnej sytuacji nie może zostać sama, dlatego utworzyliśmy Grupę Wsparcia
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Hospicjum Perinatalnego. Głównym jej założeniem jest udzielenie pomocy
rodzicom, które nie zdążyły zabrać swojego maluszka do domu. Spotkania prowadzi
psycholog i asystent rodziny,

którzy na spotkaniach towarzyszą uczestnikom,

tworząc przestrzeń do wyrażania trudnych emocji. Spotkania grupy mają charakter
otwarty i odbywają się raz w miesiącu, w środy. W roku 2016 odbyło się 11 spotkań,
w których średnio uczestniczyło 7 osób.
W spotkaniach biorą udział głównie kobiety, które dzielą się z innymi
doświadczeniem od czasu trwania ciąży, momentu, w którym otrzymały diagnozę,
o porodzie aż do chwili pożegnania z dzieckiem. Na spotkaniach poruszane są
kwestie gniewu, złości na służbę zdrowia, na los i na siebie. Rozmowy dotyczą
przede wszystkim tego, co jest dla rodziców najtrudniejsze - radzenia sobie ze stratą
dziecka. W atmosferze akceptacji i zrozumienia rodzice mogą omówić także swoje
bieżące problemy, jak również podzielić się ze swoimi obawami związanymi
z planowaniem kolejnych dzieci.
Grupa wsparcia w żałobie
Grupa powstała z myślą o tych, którzy stracili ukochane dzieci i ciężko jest im
odnaleźć się po ich śmierci, a w swoim cierpieniu potrzebują obecności innych. Nie
każdy znajduje wsparcie w rodzinie i znajomych. Spotkania ludzi, których łączy
doświadczenie straty dziecka daje możliwość dzielenia się uczuciami i myślami,
pozwala uwolnić się od poczucia osamotnienia i braku zrozumienia. Uczestnicy
grupy wsparcia są na różnych etapach żałoby, co jest szczególnie cenne dla tych,
którzy w trudnej sytuacji znaleźli się niedawno. Osobom na początku żałoby łatwiej
uwierzyć w siebie i w sens dalszego życia gdy widzą, że innym, mimo podobnych
problemów, udało się odzyskać wiarę i odbudować swoje życie. W roku 2016 odbyło
się 11 spotkań, w których uczestniczyło średnio 17 osób. Grupę prowadzi kapelan,
psycholog i asystent rodziny. W 2016 roku na początku wakacji zorganizowaliśmy
wyjazd dla rodzin w żałobie do Władysławowa i okolic. Wspólne spędzone cztery
dni pozwoliły nie tylko rodzicom, ale i rodzeństwu zmarłego dziecka odzyskać
równowagę, odbudować swoje siły i przede wszystkim poczuć się zrozumianym.
Każdy z uczestników grupy miał czas, aby przywołać swoje wspomnienia,
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opowiedzieć o trudnościach związanych z żałobą po zmarłym rodzeństwie. Często
są to historie, z których dowiadujemy się, co dzieci lubiły razem robić oraz jak
pomagały rodzicom w opiece. Dzieci przyznają, że spotkania są dla nich bardzo
ważne, ponieważ często nie potrafią w inny sposób wyrazić swoich emocji. Dzięki
spotkaniom wiedzą, że nie są osamotnione w żałobie.
Od połowy 2016 roku do grupy dołączyli rodzice, którzy stracili dziecko nie
będące pod opieką Domowego Hospicjum dla Dzieci. Przyjęliśmy cztery rodziny,
których dziecko zmarło w wyniku wypadku samochodowego albo innego
nieszczęśliwego wypadku. To odpowiedź na potrzebę wyrażoną ze strony rodziców,
którzy szukali pomocy wobec tak dramatycznych okoliczności.
Wyjątkowym dniem dla wszystkich rodziców, którzy pożegnali swoje dziecko
jest Ogólnoświatowy Dzień Palenia Świec, którego obchody w naszym regionie
zainicjowaliśmy przed kilkoma laty. Co roku, na cały świecie w drugą niedzielę
grudnia dokładnie o godzinie 19.00 w oknach ustawiane są świece na znak pamięci
dzieci, które od nas odeszły a zarazem solidarności i łączenia się myślami z ich
rodzinami. W tym szczególnym dniu wspominamy dzieci, które odeszły w różnych
okolicznościach. Obchodom zawsze towarzyszy organizowana przez nas specjalna
Msza św., która gromadzi setki osób. Uroczystości przewodniczył JE ks. Biskup
Henryk Ciereszko.
Grupa wsparcia dla mam hospicyjnych
Grupa wsparcia powstała z myślą o kobietach, które mają pod opieką
nieuleczalnie chore dziecko. W 2016 roku odbyło się 5 spotkań, w których
uczestniczyło średnio 8 osób. W ich trakcie, mamy zyskują okazję na spokojną
rozmowę i towarzystwo osób, które najlepiej je zrozumieją ponieważ są w podobnej
sytuacji życiowej. Mamy, opiekujące się dziećmi niemal codziennie zadają sobie
pytanie - jak prowadzić normalne życie z przewlekle chorym dzieckiem. Choroba
wyznacza rytm życia i codzienności, powoduje że kobiety często czują się bezsilne
i wymagają wsparcia i spotkania z drugą osobą. Działanie grupy skierowane jest na
wspólne pokonywanie trudności uczestników połączonych wspólnymi problemami
oraz chęcią radzenia sobie z nimi.
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Grupa wsparcia pozwala zmniejszyć wątpliwości mam, ukoić ich niepokoje,
pomaga łatwiej zaakceptować ich trudną sytuację życiową. Zwykle zapraszamy
mamy do kawiarni, gdzie w atmosferze akceptacji, panie mogą choć na chwilę
oderwać się od codziennych trosk. W 2016 roku zorganizowaliśmy wspólne wyjścia
do kina, na kręgle i do teatru.

Grupy wsparcia

Spotkania
cykliczne
Grupa wsparcia
w żałobie
Grupa wsparcia
perinatalna
Grupa wsparcia
dla rodzeństwa
Grupa wsparcia
dla mam

Liczba spotkań

Średnia liczba
uczestników

Objętych opieką

11

17

40

11

7

10

5

10

18

5

8

16

INTEGRACYJNY WYJAZD NASZYCH PODOPIECZNYCH
Ostatni

weekend

wakacji

był

dobrą

okazją

do

wyjazdu

naszych

podopiecznych i ich rodzin do malowniczo położonej Wólki Nadbużnej koło
Siemiatycz. To doskonałe miejsce na odpoczynek, usytuowane w okolicy lasu i rzeki.
Pogoda dopisała i sprzyjała realizacji przygotowanych przez nas atrakcji. Było to
wyjątkowe spotkanie ponieważ uczestniczyły w nim całe rodziny: rodzice, dzieci
chore jak i rodzeństwo. 17 rodzin wraz z wolontariuszami i pracownikami Fundacji
(razem 79 osób). Rodzice i rodzeństwo naszych podopiecznych - wszyscy mogli
spróbować swoich sił w parku linowym.
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Podczas 3 godzinnej wyprawy kajakowej było można podziwiać malownicze
skarpy brzegowe, drzewa powalone przez bobry czy brodzące w wodzie czaple.
Podczas wieczornego grilla, rodzice mieli dużo czasu na rozmowy z innymi
rodzicami i dzielenie się swoimi doświadczeniami. Można było też skorzystać
z basenu, groty solnej, bilarda i kręgli. Rodziców podczas korzystania z atrakcji
dzielnie wspierali wolontariusze Fundacji – zabierali dziećmi na spacery
a wieczorem chętnie czuwali przy łóżkach. Rodzice zgodnie przyznali, że taki
wyjazd to zastrzyk siły i pozytywnej energii, który działać będzie jeszcze długo.
W codziennych zmaganiach z chorobą, opieka nad dzieckiem często jest wymienna
między rodzicami a takie wspólne wyjazdy są rzadkością. Wśród osób, które
uczestniczyły w wyjeździe było kilka rodzin, które po raz pierwszy w życiu
wyjechały na kilka dni odpoczynku.

WOLONTARIUSZE
MISTRZOWIE DRUGIEGO PLANU

Wolontariusze – to oni towarzyszą naszym podopiecznym i wspierają ich
w niełatwej codzienności. Dojeżdżają zarówno do domów dzieci hospicyjnych jak też
regularnie odwiedzają pacjentów przebywających w Kinice UDSK. Współpracują
również z Fundacją przy organizacji projektów, takich jak cykliczne imprezy dla
rodzin podopiecznych Fundacji (spotkania grupy wsparcia w żałobie, zabawa
choinkowa, Dzień Dziecka itp.). 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 wspierają je przy organizacji kwest, eventów,
pakowaniu paczek świątecznych, wysyłce korespondencji i wielu innych spraw
organizacyjnych. Są mistrzami drugiego planu – bez nich nie moglibyśmy robić tak
wiele.
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W 2016 r. zorganizowaliśmy kolejny, doroczny kurs dla wolontariuszy (na
który zgłosiło się 450 chętnych), w ten sposób promujemy wolontariat, wskazujemy
różne formy pomocy potrzebującym, edukujemy z zakresu opieki paliatywnohospicyjnej.
Kurs był skierowany do osób, które ukończyły 16 lat. Adresowany był
zarówno do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, jak i osób dorosłych,
zainteresowanych niesieniem bezinteresownej pomocy osobom chorym. Podczas
kursu poruszane były zagadnienia ogólne z zakresu opieki paliatywno- hospicyjnej,
technik

pielęgnacyjnych, prawa i obowiązki wolontariuszy, opis działalności

Fundacji „Pomóż Im”, zagadnienia z zakresu chorób nowotworowych i treści
psychologiczne. Dodatkowo, obowiązkowym elementem warunkującym ukończeniu
kursu był udział w kweście w ramach akcji „Pola Nadziei”. Podsumowaniem kursu
był test, a każdy kto go ukończył otrzymał stosowny certyfikat.
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CENTRUM MEDYCZNE FCMed
SPEŁNILIŚMY NASZE MARZENIE
To co pozostawało w sferze marzeń, udało nam się zrealizować w 2016 roku.
Uruchomiliśmy Familijne Centrum Medyczne. Główną przesłanką dla jego
powstania

była

potrzeba

zapewnienia

stałego,

bezpłatnego

dostępu

do

specjalistycznych badań i konsultacji dla dzieci z Hospicjum. Choć FCMed jest
placówką niepubliczną, to jednak nie działa dla zysku. Cały dochód jest
przekazywany na rzecz podopiecznych Fundacji. W ten sposób chcemy zapewnić
stabilne i stałe źródło finansowania naszej bieżącej działalności - funkcjonowania
Domowego Hospicjum dla Dzieci.

FCMed to miejsce, w którym każdy może liczyć na specjalistyczną pomoc. To
wyjątkowa przestrzeń, w której łączą się oczekiwania pacjentów, ich problemy
zdrowotne, z którymi się do nas zwracają, z najwyższej klasy specjalistami
wyposażonymi w nowoczesny sprzęt i aparaturę. Jesteśmy centrum medycznym,
w którym dbamy o zdrowie pacjentów w każdym wieku – dzieci, dorosłych,
seniorów.
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Familijne Centrum Medyczne to ponad 700 m2 komfortowej przestrzeni,
w której znajdują się gabinety lekarskie, Ośrodek Rehabilitacji im. Sue Ryder dla
dzieci i dorosłych, sala zabiegowa z pokojem wypoczynkowym, specjalistyczne
gabinety

terapeutyczne:

elektroterapii,

magnetoterapii,

ultradźwięków

oraz

światłolecznictwa,

pracownie

diagnostyczne,

laseroterapii,
w

których

wykonywane są badania: USG, gastroskopii i kolonoskopii dzieci i dorosłych, ECHO
serca, badania Holtera, EKG.
FCMed to również poradnie specjalistyczne, w których przyjmują lekarze
z bogatym doświadczeniem zawodowym. Pacjenci mogą liczyć na konsultacje ponad
30 specjalistów z takich dziedzin jak: kardiologia dziecięca i dorosłych, nefrologia,
urologia dzieci i dorosłych, onkologia i hematologia dorosłych i dzieci, ortopedia
dorosłych i dzieci, chirurgia dziecięca i dorosłych, neurologia dziecięca i dorosłych,
gastrologia dorosłych i dzieci, endokrynologia dorosłych i dzieci, dermatologia oraz
medycyna estetyczna.

BAJKOWE POKOJE
WNĘTRZA JAK Z BAJKI
Udało nam się dostosować już siódme pomieszczenie do potrzeb naszych
podopiecznych. W ramach projektu “Bajkowe Pokoje” nowej łazienki doczekał się
dwuletni Krzyś, który cierpi na przepuklinę mózgowo-rdzeniową. Było to możliwe
dzięki uczestnikom eventu Modny Białystok Pomaga i wsparciu sponsorów, spółce
KAN i Cemhurt, które przekazały materiały budowlane i instalacyjne oraz Unicell,
od której Fundacja otrzymała farby, kleje i grunt. Projekt pomieszczenia powstał
w pracowni architektonicznej Frontem.
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Zarówno dzieci po chorobie nowotworowej jak i podopieczni Domowego
Hospicjum wymagają odpowiednich warunków, ponieważ to w domu spędzają
najwięcej czasu. Staramy się pomagać w zapewnieniu standardów, jakie powinny
znajdować się w każdym domu czyli czystym kącie, bieżącej wodzie czy możliwości
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wykąpania się w ogrzanej, pozbawionej wilgoci łazience. Dlatego już po raz siódmy
dzięki pomocy naszych darczyńców, udało nam się to zrobić.
SUKCES NASZEJ KOLEŻANKI
Ania na co dzień prosi dobrych ludzi o finansowe wsparcie naszych działań
i ma na swoim koncie konkretne sukcesy. Podczas kursu fundraisingu prowadziła
autorską kampanię "Wyposażamy centrum medyczne FCMed”, która otrzymała
miano "Kampanii Fundraisingowej Roku 2015". Dzięki niej udało się wyposażyć
gabinety lekarskie i zakupić sprzęt do rehabilitacji niemowląt i dorosłych oraz USG.
Było to możliwe dzięki darowiźnie z Fundacji Sue Ryder, która przekazała nam
513 600zł. Dodatkowo Ani udało się pozyskać 10 000zł od indywidualnego
darczyńcy na wyposażenie pokoju do rehabilitacji niemowląt – który nosi nazwę pokoju Kubusia Puchatka. W Polskim Stowarzyszeniu Fundraisingu Ania ukończyła
kurs z wyróżnieniem, uzyskując tytuł profesjonalnego fundraisera. Fundraiser to
osoba, bez której trudno dziś wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie organizacji
pozarządowej. To w praktyce od kwalifikacji tej osoby, jej umiejętności i cech
w znacznej części zależą możliwości odpowiedniego funkcjonowania fundacji.
Dlatego tym bardziej cieszymy się z sukcesu Ani.
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NADZIEJA ZAMIAST KWIATÓW

Nadzieja zamiast kwiatów w 2016 roku przyniosła w sumie 46 568,35 zł. To
zasługa 19 par, które przy okazji swego najważniejszego święta zdecydowały się
podzielić swoją radością oraz innych imprez okolicznościowych (Komunii Św.
i pogrzebów).
Ślub to wyjątkowy dzień, pełen wzruszeń i niezapomnianych chwil. Chcąc się
nimi podzielić, Pary Młode mogą zdecydować się na niezwykły gest - zamiast
kwiatów proszą gości o wsparcie podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci.
Rezygnując z wiązanki, pięknej ale nietrwałej pamiątki, nowożeńcy darują dzieciom
i ich rodzinom chwile pełne radości i spokoju.
W akcji Nadzieja zamiast kwiatów mogą wziąć udział nie tylko Nowożeńcy,
ale każdy kto zechce zrezygnować z kwiatów, przekazywanych z okazji np. urodzin,
imienin, chrzcin, obrony pracy dyplomowej czy pogrzebu.
NASZE AKCJE
CHOINKA DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI
KILKA GODZIN BEZTROSKI
Białostockie "Spodki" po raz kolejny zamieniły się w krainę radości, uśmiechu
i dobrej zabawy. Wszystko za sprawą "Choinki", którą organizujemy z myślą
o naszych podopiecznych. W zabawach wzięło udział niemal 200 dzieci. Wśród nich
byli zarówno podopieczni Fundacji „Pomóż Im” z Domowego Hospicjum, jak i mali
pacjenci

Kliniki

Onkologii i Hematologii

Dziecięcej

Uniwersyteckiego

Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Z naszymi podopiecznymi
jesteśmy przez okrągły rok, służąc im niezbędną pomocą i wsparciem. Zabawa
choinkowa, oprócz możliwości podarowania im kilku godzin w oderwaniu od
codzienności, ma przede wszystkim cel terapeutyczny. Jest dobrą okazją do tego, aby
choć na chwilę dzieci i ich opiekunowie mogli opuścić dom, w którym nieustannie
przebywają i otworzyli się w ten sposób na innych, spotkali z rówieśnikami oraz
zintegrowali.
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W programie spotkania, znalazło się wiele atrakcji dla wszystkich
uczestników. Mając na uwadze fakt, że żadna impreza choinkowa nie mogłaby się
odbyć bez prezentów, przygotowaliśmy paczki, w których maluchy znalazły
słodycze i zabawki.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
BO RAZEM JEST ŁATWIEJ
Kilkaset balonów poszybowało 14 lutego 2016r. do nieba z placu przed
Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalem Klinicznym. W ten sposób uczciliśmy
obchodzony na całym świecie Międzynarodowy Dzień Dziecka z Chorobą
Nowotworową. Na balonach -byli pacjenci onkologiczni - pisali nazwy chorób,
z którymi walczyli w przeszłości. Był to symbol, poprzez który chcieliśmy pokazać,
że choroba, niczym balon z helem może i powinna bezpowrotnie odlecieć.
Oczywiście pod warunkiem wczesnego wykrycia jej pierwszych symptomów.
Balony w imieniu dzieci znajdujących się aktualnie w trakcie leczenia w Klinice,
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wypuścili wolontariusze Fundacji. Każdy kto wziął udział w happeningu, okazał
wsparcie tym, którzy walczą z chorobą.

Ideą Międzynarodowego Dnia Dziecka z Chorobą Nowotworową jest
uwrażliwienie

społeczeństwa

odnośnie

możliwości

wystąpienia

choroby

nowotworowej u najmłodszych. W wielu miejscach w centrum Białegostoku,
spacerowicze

mogli

też

spotkać

wolontariuszy

Fundacji,

którzy

wręczali

przechodniom ulotki informacyjne poświęcone najczęstszym objawom raka u dzieci,
zasadom wczesnego wykrywania tej zagrażającej życiu najmłodszych choroby oraz
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informacją, gdzie można uzyskać pomoc, w przypadku podejrzenia nowotworu
u dziecka.
MODNY BIAŁYSTOK POMAGA
POMAGANIE STAŁO SIĘ MODNE
„Modny Białystok Pomaga” to unikalne przedsięwzięcie, które tworzą ludzie
związani ze światem mody, sztuki i mediów. W projekt w szczególny sposób
zaangażowała się Ambasadorka Fundacji „Pomóż Im” – projektantka Elwira Horosz.
Wszyscy, którzy przyszli 20 marca 2016r. do Teatru Dramatycznego mogli podziwiać
wyjątkowy pokaz mody, metamorfozy, mistrzowskie popisy fryzjerstwa i makijażu.
Do tego była okazja do wysłuchania recitalu Kasi Garłukiewicz i obejrzenia
wernisażu fotograficznego z udziałem podopiecznych Hospicjum, pod hasłem „Po
prostu miłość”. Każdy mógł wesprzeć nasze działania, biorąc udział w licytacji tortu
i loterii fantowej. Dzięki akcji udało się zebrać 10 074 zł. Tę kwotę przeznaczyliśmy
na budowę kolejnego "Bajkowego Pokoju" a dokładnie na łazienkę w domu
dwuletniego Krzysia, który choruje na przepuklinę mózgowo-rdzeniową. Dzięki tym
środkom oraz dodatkowemu zaangażowaniu sponsorów, był możliwy remont
pomieszczenia, z którego Krzyś na co dzień korzysta.
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KAMPANIA SPOŁECZNA „POLA NADZIEI”
DZIĘKI WSPARCIU DARCZYŃCÓW MOŻEMY WIĘCEJ

Na codzień opiekujemy się dotkniętymi przez los dziećmi cierpiącymi na
najcięższe, nieuleczalne choroby. Staramy się mówić o tym otwarcie i w ten sposób
przybliżyć problemy śmiertelnie chorych dzieci. Dlatego od kilku lat koordynujemy
regionalną edycję ogólnopolskiej kampanii „Pola Nadziei”, której celem jest
zwrócenie uwagi na los ludzi cierpiących a także na problem opieki paliatywnej
w Polsce. Tegoroczna edycja kampanii przebiegła pod hasłem: “Nadzieja jest
najcenniejszą towarzyszką życia”. Koordynujemy kampanię od 2010 roku na terenie
północno

–

wschodniej Polski, na obszarze województwa podlaskiego i części

województwa warmińsko – mazurskiego.

Symbolem akcji jest żonkil - znak nadziei – który sadzimy jesienią. Żonkilowe
rabatki przypominały o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki,
w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Zachęcaliśmy kolejne instytucje,
szkoły i przedszkola do włączenia się w tak szczytną akcję i utworzenia własnych
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żonkilowych pól, które miały być symbolicznym aktem solidarności z ludźmi
cierpiącymi i umierającymi.
Kwiat przez zimę niejako obumiera, jednak wiosną zakwita na nowo,
zwiastując nowe życie. Podczas happeningów, spektakli i projekcji filmów,
promowaliśmy ideę opieki hospicyjnej. W akcji uczestniczyło 140 różnych instytucji,
w

tym:

45

przedszkoli,

23

szkoły

podstawowe,

72

szkoły

gimnazjalne,

ponadgimnazjalne, zespołów szkół i innych. Zorganizowaliśmy 60 spotkań
edukacyjnych w szkołach, przedszkolach
kampanii

„Pola

i instytucjach

informujących

o

idei

Nadziei”, o opiece paliatywnej i wolontariacie, w których

uczestniczyło 3890 osób (dzieci, młodzieży i nauczycieli).
“Żonkilowa kwesta” co roku wieńczy ten projekt. Po raz pierwszy udało się
stworzyć miejskie Pola Nadziei w Parku Planty. Także po raz pierwszy,
kwestowaliśmy w sklepach PSS Społem. W trakcie edycji 2015/2016, w akcję było
zaangażowanych łącznie ponad 1 100 wolontariuszy. Pozyskaliśmy 228 577,60 zł,
które zostaną przeznaczone na budowę Stacjonarnego Hospicjum dla Dzieci
Osieroconych z Hospicjum Perinatalnym, Domowego Hospicjum dla Dzieci oraz
Domu Opieki Wyręczającej, służącego do czasowego odciążenia rodziny w opiece
nad długotrwale i nieuleczalnie chorym dzieckiem. To nasze kolejne marzenia, które
dzięki ludziom o wielkich sercach chcemy spełnić.
Podsumowanie kampanii „Pola Nadziei” odbyło się w czerwcu. Podczas
wydarzenia przekazaliśmy podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w akcję.
Najaktywniejsze instytucje wyróżniliśmy, nadając im honorowy tytuł: „Siewcy
Nadziei” i wręczyliśmy pamiątkowe tabliczki.
„Siewcami Nadziei” w tym roku zostali:
1.Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku
2. Zespół Szkół Budowalno-Geodezyjnych w Białymstoku
3. Zespół Szkół w Jaświłach
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach
5. Bursa Szkolna nr 3 w Łomży
6. I Liceum Ogólnokształcące w Łapach
7. Szkoła Podstawowa nr 50 w Białymstoku
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Jesienią 2016 roku zainaugurowaliśmy kolejmą – 7 już edycję tej akcji. Dzięki
darczyńcom możemy realizować nasze cele i pomagać chorym dzieciom - za co
jesteśmy ogromnie wdzięczni.
DZIEŃ RODZINY
CZAS WYTCHNIENIA I ZABAWY
Jak co roku przygotowaliśmy masę niespodzianek dla naszych podopiecznych
z okazji Dnia Dziecka. W majową niedzielę na terenie Golf Parku Lipowy Most
zorganizowaliśmy Dzień Rodziny. Co roku staramy się uczcić trzy piękne święta Dzień Dziecka, Dzień Matki oraz Dzień Ojca. W tym roku postanowiliśmy jednak
połączyć te trzy wydarzenia. Dzień Rodziny to przede wszystkim możliwość
wspaniałej zabawy dla dzieci a rodzicom szansa oderwania się, od czasami
przytłaczającej i trudnej codzienności związanej z opieką nad dziećmi.

Dodatkowo to zarazem okazja do integracji naszych hospicyjnych rodzin, co
ma działanie terapeutyczne. Rodziny mają możliwość wyjścia z domu i rozmów
z osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji.
Przygotowaliśmy masę konkursów, zawodów i niespodzianek prowadzonych
przez animatorów. Do dyspozycji dzieci były dmuchane zabawki, zjeżdżalnie i liczne
konkurencje sprawnościowe.
Hospicyjne mamy zyskały natomiast chwile tylko dla siebie. Podczas gdy
opiekę nad maluchami przejęli na moment - nasi wolontariusze, animatorzy
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i ojcowie - one w tym samym czasie, mogły skorzystać z masaży w hotelowym
centrum SPA.
Pomyśleliśmy też o ojcach. Panowie wzięli udział w akademii golfa, gdzie pod
okiem instruktora spróbowali swoich sił w tym sporcie. Emocji nie brakowało, bo dla
większości był to pierwszy kontakt z tą dyscypliną. Ojcowie mogli również
potrenować swoją zręczność i celność na strzelnicy łuczniczej.
Udział w festynie wzięli dodatkowo szczególni goście. Na miejscu zjawili się
m.in. motocykliści z jednego z białostockich klubów motocyklowych oraz pasjonaci
militariów z grupy rekonstrukcyjnej WiN. Nie zabrakło przy tym drobnych
upominków dla każdego i uwielbianej przez dzieci waty cukrowej. Prezenty
rodzinom przekazał również Departament Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego.
Nie zapomnieliśmy także o tych mamach, które spędzają całe dnie na oddziale
w Klinice Onkologii. Dla nich z kolei przygotowaliśmy również miłą niespodziankę.
Mamami zajęły się: instruktorka tańca oraz Super Mama - Paulina Paola Szulborska,
która przeprowadziła warsztaty tańca Salsation, tłumacząc przy tym każdy gest,
krok i ich symbolikę odnoszącą się do życia. Na zakończenie wszystkim mamom
wręczyliśmy symboliczne medale Super Mamy, dziękując im za ich wytrwałość
i zaangażowanie.
ELECTRUM – EKIDEN
POBIEGLI RAZEM
181 sześcioosobowych drużyn wystartowało w drugiej już sztafecie
maratońskiej “Electrum Ekiden. Pomóżmy razem”. 12 czerwca dokładnie 1086
zawodników zmagało się z maratońskim dystansem, własnymi słabościami
i pogodą. Wystartowały też trzy drużyny team’u - Szybcy i Pomocni - składające się
z wolontariuszy naszego Hospicjum.

Uczestnicy mieli do

pokonania pętlę

o długości 2,5 km wytyczoną w zdecydowanej większości po parkowych alejkach
w centrum Białegostoku oraz wiodącą ulicami - Mickiewicza i Legionową.
Członkowie drużyn przebiegli w poszczególnych zmianach odpowiednio: 7,195 km,
10 km, 10 km, 5 km, 5 km i 5 km.

26

Oprócz biegu po zdrowie, zbierania pozytywnych wrażeń i sportowych
emocji, uczestnicy swoim udziałem wsparli Fundację. Trzydzieści procent
wpisowego trafiło na konto Fundacji. Te pieniądze pozwoliły nam udzielić
niezbędnego wsparcia materialnego maluchom przebywającym w domowym
hospicjum oraz ich rodzinom.
II GRAND PRIX ZWIERZYŃCA
PROMUJEMY ZDROWIE
Finał Grand Prix Zwierzyńca to podsumowanie cyklu pięciu zawodów
organizowanych przez Stowarzyszenie Biegostok, organizowane na terenie Parku
Konstytucji 3 Maja i Lasu Zwierzynieckiego. To impreza rodzinna skierowania
przede wszystkim do amatorów.
Uczestnicy biegu mieli do wyboru kilka dystansów. Poza biegiem głównym
na 10 km, odbył się także o połowę krótszy bieg towarzyszący. Dodatkowo
zaplanowano bieg rodzinny na 250 metrów, w którym może wystartować zespół
złożony z rodzica i dziecka a także trzy biegi dedykowane najmłodszym: na 400
metrów dla dzieci oraz na 800 metrów, w którym mogą spróbować swoich sił nieco
starsi. 19 czerwca w imprezie wzięło udział ponad 400 biegaczy. Sponsor biegu – TIS
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Group – dodatkowo przekazał kwotę 3 złotych od każdego uczestnika na rzecz
Fundacji „Pomóż Im”.
VII REGIONALNY ZJAZD ONKOLUDKI 2016
W GRUPIE SIŁA
Takie spotkanie to okazja do integracji i aktywizacji rodziny dzieci leczonych
lub już wyleczonych z choroby nowotworowej. 19 czerwca w Ełku odbył się VII
Regionalny Zjazd "Onkoludki 2016". Uczestniczyło w nim około 300 osób, wśród
nich - dzieci w trakcie i po leczeniu, rodzeństwo, rodziny, lekarze, pielęgniarki oraz
wielu innych ludzi tworzących profesjonalny personel medyczny i pozamedyczny,
który wspiera na co dzień chore dzieci.
Jedną z wielu atrakcji był oblegany kącik medyczny stworzony przez
studentów koła naukowego przy Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Oceną
postawy dzieci oraz zaleceniami rehabilitacyjnymi zajmowali się specjaliści
z Familijnego Centrum Medycznego w Białymstoku. Studenci z Wydziału Nauk
o Zdrowiu udzielali zainteresowanym porad dietetycznych. Można było skorzystać
z wielu wykładów, pokazów oraz badań.
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Leczenie zazwyczaj jest długotrwałe i wyczerpujące, niesie z sobą tęsknotę za
normalnym życiem. Zjazd „Onkoludków” to próba stworzenia unikalnej platformy
do wymiany doświadczeń, wspierania się nawzajem, pokazania jak dać sobie
w życiu radę.
Przy okazji takie spotkanie wiąże się z edukacją onkologiczną i budowaniem
świadomości w tym względzie w społeczeństwie.
MEET4FIT
BĄDŹ FIT = BĘDZIESZ ZDROWSZY
Propagujemy wiedzę na temat leczenia, rehabilitacji i skutków długotrwałych
chorób u dzieci, dlatego organizujemy wydarzenia, które zachęcają do zdrowego
trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu.
Meet4Fit to wyjątkowa akcja dedykowana dla wszystkich kochających ruch
i sport. Na uczestników przed budynkiem Familijnego Centrum Medycznego
czekały konkursy rowerowe, pokazy kettlebells, AcroYogi i ćwiczeń na trampolinie,
dmuchany plac zabaw. W środku można było posłuchać wykładów i spróbować
zdrowych przekąsek.

29

TRZYMAJ SIĘ PROSTO
WCZESNA DIAGNOZA – SZYBSZE WYLECZENIE
Fizjoterapeuci Familijnego Centrum Medycznego Fundacji „Pomóż Im”
zbadali niemal pół tysiąca uczniów białostockich podstawówek. Wyniki badań
pokazują, że blisko 70 procent spośród nich cierpi na mniej lub bardziej poważne
wady postawy. To skłoniło nas do zorganizowania dnia otwartego, z myślą o tym
powszechnym problemie.

W celu przeprowadzenia dodatkowej diagnostyki do Familijnego Centrum
Medycznego zgłosiło się zaledwie 17 spośród 489 przebadanych uczniów. To
wyraźnie pokazuje, jak wiele pracy należy włożyć w zakresie budowania
świadomości wśród rodziców na ten temat. W konsultacjach mógł wziąć udział
każdy, bez względu na wiek, bo problemy z kręgosłupem dotyczą również
dorosłych.
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MIESIĄC DOBROCZYNNOŚCI
OKAZJA DO ŁATWEGO POMAGANIA
Każdy mógł wesprzeć nasze działania, wrzucając dowolny datek. Puszki
ustawiliśmy w dwudziestu pięciu punktach miasta - w gabinetach lekarskich,
sklepach, restauracjach i punktach usługowych. W ten sposób chcieliśmy zwrócić
uwagę białostoczan na to, że aby pomagać, nie potrzeba wysiłku i można to zrobić
przy okazji.
Niecodziennym elementem tegorocznej odsłony Miesiąca Dobroczynności był
dzień otwarty w Familijnym Centrum Medycznym Fundacji „Pomóż Im”.
Zorganizowaliśmy akcję związaną z profilaktyką chorób nowotworowych dla dzieci
i dorosłych. To była dobra okazja, żeby za darmo wykonać USG jamy brzusznej,
uzyskać bezpłatną poradę onkologa – dziecięcego i dla osób dorosłych. Dodatkowo
w ramach kontynuacji akcji „Trzymaj się prosto” – można było bezpłatnie poradzić
się specjalistów dla dzieci i dorosłych w zakresie wad postawy oraz dolegliwości
w obrębie kręgosłupa.
MIESIĄC DOBROCZYNNOŚCI - KONCERT CHARYTATYWNY
PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM
Cieszy nas, że ludzie ze świata kultury wspierają to, co robimy. Tym razem
udało nam się zaprosić światowej sławy tenora Marka Torzewskiego, który
zainaugurował trzecią edycję Miesiąca Dobroczynności. 9 listopada 2016r. sala Opery
i Filharmonii Podlaskiej wypełniła się praktycznie do ostatniego miejsca - koncert
wysłuchało ponad 850 osób. Na widowni obok fanów twórczości Marka
Torzewskiego zasiadło wielu przyjaciół Fundacji - sponsorów, darczyńców oraz
wolontariuszy.

Trudno się dziwić tak znacznemu zainteresowaniu jakim cieszył się występ,
bo taka gratka nie zdarza się często. Marek Torzewski przyjechał do Białegostoku
specjalnie z Brukseli, gdzie na co dzień mieszka. Nie mogło zabraknąć hymnu
reprezentacji Polski w piłce nożnej - "Do Boju Polsko!" Wirujące na scenie biało -
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czerwone szaliki i energetyczne dźwięki w połączeniu z potężnym głosem
Torzewskiego sprawiły, że nikt nie słuchał tego koncertu na siedząco. Opera już po
raz kolejny była partnerem Fundacji, współorganizując podobne wydarzenie
charytatywne, którego bez zaangażowania dyrekcji i pracowników Opery nie
udałoby się przeprowadzić. Dochód z koncertu wyniósł 31 144zł.

MIESIĄC DOBROCZYNNOŚCI
BAL CHARYTATYWNY
ZABAWA POŁĄCZONA Z TROSKĄ O INNYCH
Ponad 240 osób bawiło się podczas wyjątkowego dorocznego Balu
Andrzejkowego Fundacji "Pomóż Im". W programie oprócz wykwintnego menu nie
mogło zabraknąć również wielu wspaniałych atrakcji. Przyznaliśmy prestiżowy tytuł
Mecenasa Dobroczynności. Statuetka stanowiąca najwyższy wyraz uznania za
wsparcie dla działań naszej Fundacji trafiła tym razem do firmy Globart, której
właściciele od lat systematycznie i hojnie wspomagają Fundację. W trakcie
wydarzenia zaprezentowaliśmy również nazwisko kolejnego Ambasadora naszej
Fundacji. Została nim - Monika Dryl - utalentowana aktorka i wokalistka pochodząca
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z Białegostoku. Monika zwyciężyła w telewizyjnym show "Twoja twarz brzmi
znajomo" a nagrodę - czek na kwotę 10 000 zł przekazała na rzecz naszego
Hospicjum. Monika Dryl wystąpiła również z krótkim recitalem dla naszych gości.
Przed uczestnikami imprezy zaprezentował się także pobudzający zmysły cygański
zespół taneczny Rada Dance.

Wzorem poprzedniego roku zaprosiliśmy uczestników do udziału w licytacji,
na którą trafił obraz autorstwa Rocha Urbaniaka. Dodatkowo, przez cały wieczór
odbywała się aukcja, na której można było wylicytować koszulkę i piłkę z podpisem
Roberta Lewandowskiego, strój mistrza ringu Tomasza Adamka, strój przekazany
przez Monikę Dryl - fantazyjnie ozdobiony przez dzieci z Kliniki Onkologii
i Hematologii UDSK oraz skok na spadochronie. Dochód z balu charytatywnego
wyniósł 18 682,94zł. Nasi goście zgodnie podkreślali - taka zabawa - połączona
z możliwością pomocy - to przyjemność w czystej postaci.
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W ciągu całego Miesiąca Dobroczynności udało się nam zebrać dokładnie
52 894,13 zł. Pieniądze zwłaszcza w okresie zimowym są wyjątkowo potrzebne.
Dzięki nim zakupiliśmy opał na całą zimę dla 8 naszych hospicyjnych rodzin.
Pozostałe pieniądze zostały przeznaczone na stworzenie gabinetu ginekologicznego
z prawdziwego zdarzenia, dzięki któremu nasz dotychczasowy punkt konsultacyjny
Hospicjum Perinatalnego będzie mógł wreszcie zmienić się w prawdziwe Hospicjum
Perinatalne.
ZDROWIE POD KONTROLĄ
PROFILAKTYKA TO PODSTAWA
W białostockiej galerii Atrium Biała studenci medycyny zorganizowali
doroczną akcję profilaktyczną pod hasłem "Zdrowie pod kontrolą". Podczas eventu
każdy mógł poddać się badaniom i uzyskać cenne informacje na temat swojego stanu
zdrowia. Co ciekawe, w Białymstoku do studenckiej akcji włączyła się też kawiarnia
Kafejeto. Przez cały czas trwania wydarzenia, najlepsi bariści z kawiarni, którzy na
temat kawy wiedzą niemal wszystko, rozstawili się ze swoim specjalnym
stanowiskiem, na którym serwowali uczestnikom wydarzenia najlepszą kawę
w mieście. Cały uzyskany w ten sposób dochód ze sprzedaży kawy został
przeznaczony na rzecz budowy Ośrodka "Arka" - czyli Hospicjum Perinatalnego,
Domu Opieki Wyręczającej i Hospicjum dla Dzieci Osieroconych w jednym. Przez
cały dzień udało się zebrać 1 352,52 zł.
VI ONKO-OLIMPIADA
WYGRALI Z CHOROBĄ – ŻYJĄ JAK INNI
Między innymi byli podopieczni Fundacji "Pomóż Im" wzięli udział
w Międzynarodowych Igrzyskach Sportowych „Onko-Olimpiada 2016”. To jedyna
tego typu impreza sportowa na świecie dla młodych zawodników zmagających się
z chorobą nowotworową. Pierwsze Igrzyska odbyły się w 2007 roku i spotkały się
z ogromnym zainteresowaniem uczestników. Około 20 osób z województa
podlaskiego wzięło udział w zmaganiach sportowych w dniach 18-21 sierpnia 2016
roku, na obiektach sportowych Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
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Celem tej imprezy jest przede wszystkim budowanie poczucia własnej
wartości wśród dzieci z chorobą nowotworową, a w szczególności u tych, u których
choroba pozostawiła trwały ubytek na zdrowiu. Udział w zawodach sportowych, to
nie tylko rehabilitacja ruchowa, ale również możliwość powrotu do normalnego
funkcjonowania, po przebyciu długotrwałego leczenia. Dodatkowym celem jest
także przełamanie stereotypów i podniesienie świadomości społecznej wobec
choroby nowotworowej.
Dzięki „Onko-Olimpiadzie” dzieci oraz młodzież onkologiczna ma okazję
celebrować zwycięstwo, nie tylko w konkurencjach sportowych, ale to najważniejsze
w ich życiu – zwycięstwo nad chorobą nowotworową. Dla uczestników to 2 dni
zmagań sportowych, a także niesamowita okazja do integracji i aktywizacji po
chorobie nowotworowej.
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WYPRAWKA OD SERCA
PODZIEL SIĘ TYM CO MASZ NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
Wsparcie, którego codziennie udzielamy nie ogranicza się jedynie do opieki
medycznej czy rehabilitacyjnej w ramach prowadzonego Domowego Hospicjum dla
Dzieci. To również systematyczna pomoc – najbliższym - nieuleczalnie chorych
dzieci. Zakup opału, niezbędnych a brakujących urządzeń gospodarstwa domowego,
środków czystości, ubrań, leków, aparatury medycznej i rehabilitacyjnej. Potrzeby
rodzin dzieci przebywających w Hospicjum są duże i w wielu wypadkach
przekraczają ich możliwości. Dlatego już po raz drugi zorganizowaliśmy akcję
„Wyprawka od serca”, dzięki której możemy skompletować wyprawkę szkolną
i w ten sposób pomóc rodzicom naszych podopiecznych. Zeszyty, piórniki, nożyczki
czy kredki znalazły się w plecakach, które trafiły do rodzin naszych podopiecznych.
W sumie udało się przygotować 40 wyprawek od serca. Dzięki Wam.
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PALENIA ŚWIEC
WSPOMINALIŚMY DZIECI, KTÓRYMI SIĘ OPIEKOWALIŚMY
W drugą niedzielę grudnia 2016 roku nasz Kapelan Marcin odprawił Mszę
Św. za zmarłe dzieci, którymi się opiekowaliśmy. Każde miało swoją świeczkę,
ksiądz odczytał wszystkie imiona. To wszystko w ramach Międzynarodowego Dnia
Palenia Świec. Tego dnia na całym świecie, kolejno, w każdej strefie czasowej, równo
o godzinie 19.00 płoną świece na znak pamięci o wszystkich zmarłych dzieciach, bez
względu na ich wiek i okoliczności śmierci. W tym roku partnerem akcji był
białostocki oddział Telewizji Polskiej, który pomógł nam w nagłosnieniu wydarzenia
i dotarciu do większej liczy odbiorców. Na tydzień przed Międzynarodowym Dniem
Palenia Świec z inicjatywy władz ośrodka TVP 3 Białystok, przez dwa dni – w sobotę
i niedzielę na terenie kilku białostockich galerii handlowych, m.in.: Galerii Alfa,
Atrium Biała, Outlet Białystok, Outlet Center, Galeria Jurowiecka i w Centralu
spotkać można było wyjątkowych wolontariuszy z puszkami Fundacji - byli to
dziennikarze znani z anteny białostockiej TVP, którzy wspólnie z naszymi
wolontariuszami kwestowali na rzecz dzieci z Hospicjum. W tych dniach można
było również kupić specjalne świece z logo TVP Białystok i naszej Fundacji.

W Białymstoku zapaliliśmy światełka po raz piąty. To dzień wyjątkowy – to
nasze wspólne święto – rodziców, rodzeństwa, pracowników i wolontariuszy,
w którym uczestniczą nawet ci, których drogi już dawno się rozeszły. W wyniku
przeprowadzonej w ciągu weekendu zbiórki do puszek oraz ze sprzedaży świec
udało się nam zebrać dokładnie: 15 505,40 zł. Dzięki ofiarności białostoczan
możemy finansować i organizować codzienną opiekę nad dziećmi Domowego
Hospicjum dla Dzieci.
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ŚWIĄTECZNY JARMARK
BÓG SIĘ RODZI I W WAS JEST NIEZWYKŁA MOC
Już po raz trzeci stoisko ze świątecznymi ozdobami znalazło się wśród
jarmarcznych kramów. W ostatni weekend przed Świętami, każdy mógł kupić
bożonarodzeniowe rękodzieła: oryginalnie zdobione pierniki, stroiki wykonywane
przez wolontariuszy, osadzonych z Zakładu Karnego w Białymstoku oraz uczniów
białostockich szkół. Wytworzone przez siebie drobiazgi, podarowali na ten szczytny
cel również pracownicy Fundacji, przedszkolaki, rodzice oraz opiekunowie naszych
podopiecznych oraz cudzoziemcy przebywający na terenie Strzeżonego Ośrodka dla
Cudzoziemców w Białymstoku. Bo pomagać może każdy, wystarczy tylko chcieć.
Wśród osób zachęcających do zakupu bożonarodzeniowych ozdób znaleźli się
również dość nietypowi wolontariusze. Mowa o osadzonych z Zakładu Karnego
w Białymstoku, którzy aktywnie włączyli się w pomoc naszym podopiecznym. Ze
sprzedaży ozdób udało się nam zebrać ponad 6 285,29 zł.
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KALENDARZ 2017
W RODZINIE JEST SIŁA
Tym razem, motywem przewodnim tegorocznego kalendarza stała się rodzina
– która jest największym oparciem dla hospicyjnego dziecka. W przeciwieństwie do
poprzednich naszych wydań, w tym roku postanowiliśmy wydać kalendarz
bezpłatnie, w formacie A6, w wersji typowo „biurkowej”. To wersja limitowana
w nakładzie 3 tysięcy sztuk, która trafiła do rodzin naszych podopiecznych,
darczyńców oraz sponsorów a także wszystkich przyjaciół Fundacji, bez pomocy
których nie moglibyśmy funkcjonować. Kalendarz został wydrukowany przez
spółkę Multi Packaging Polska, która już po raz kolejny zrobiła to zupełnie za darmo.
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CHOINKA DARCZYŃCÓW
DZIĘKI WAM – SŁUŻYMY INNYM
Ozdoby o wartości 11 800 zł zawisły na specjalnej choince stworzonej przez
darczyńców. Taka kwota trafiła na nasze konto dzięki świątecznej akcji Gazety
Wyborczej – Choinka Darczyńców. W tym roku celem akcji było zgromadzenie
pieniędzy

niezbędnych

na

zakup

wyposażenia

specjalnego

gabinetu

ginekologicznego, który stanowi podstawę działalności tworzonego Hospicjum
Perinatalnego, pod opiekę którego trafiają będące w okresie ciąży mamy, u których
stwierdzono letalną wadę płodu. Wyposażenie gabinetu było możliwe dzięki
firmom: Ideal Group, Benmar, Krekom, Auto-Breczko i ChM które kupiły dzwonki
o wartości 1000 złotych każdy, jak też fundatorom 16 ogromnych bombek, firmom:
Akcess,

Automatyka-Pomiary-Sterowanie,

Ortus

Media,

Market

Białystok,

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów, Prywatny Gabinet Chirurgiczny DUOMED dr n. med. Andrzej Popow, Sieńko i Syn, Sokołowscy Nieruchomości,
Publicum PR, Apteka Rodzinna Grofarm Spółka Jawna Gromada i Wspólnicy oraz
Promotech. Do akcji włączyli się także: rodzina Sokołowskich, Jaworowe Dzieci,
czyli klasa III E z III LO w Białymstoku, europosłanka Barbara Kudrycka i Robert
Żyliński.
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MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ NASZE RODZINY
PODAROWALIŚCIE IM UŚMIECH

To

były

trzy

wyjątkowe

dni.

Pomocnicy

Świętego

Mikołaja

czyli

wolontariusze - odwiedzili naszych podopiecznych w ich domach. Oczywiście
prezent otrzymał każdy, kto na niego zasłużył... A że wszyscy zdaniem Świętego byli
w tym roku grzeczni, to nikt nie dostał na szczęście rózgi... W specjalnie
przygotowanych paczkach dzieci znalazły to, o czym marzyły. Świąteczne upominki
trafiły również do rodzeństwa naszych podopiecznych. Rodzicom przekazaliśmy
paczki żywnościowe - żeby świąteczny czas upłynął w dostatku i oderwaniu od
trosk.

PODAROWALIŚCIE NASZYM DZIECIOM RADOŚĆ
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 2016r. uzyskaliśmy refundację za 9540 jednostek rozliczeniowych przy
cenie jednostki rozliczeniowej 72,50 zł. Rzeczywisty koszt jednostki rozliczeniowej,
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czyli tzw. osobodnia wynosi w naszym przypadku 196,80 zł. Dlatego Fundacja musi
poszukiwać dodatkowych źródeł finansowania leczenia hospicyjnego.
Jak łatwo policzyć, aby móc prowadzić Hospicjum musimy znaleźć
zewnętrzne finansowanie w kwocie ponad 120 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. Stąd, tak ważny jest dla nas 1%
podatku, który w całości przeznaczamy na prowadzenie NZOZ Białostockie
Hospicjum dla Dzieci.
Jednak warto pamiętać, że nie ograniczamy się przecież tylko do opieki
hospicyjnej. Troszczymy się także o pacjentów z Kliniki Onkologii i Hematologii
UDSK.
Bez 1% podatku, jak również wpłat i darowizn które otrzymujemy, nie
bylibyśmy w stanie prowadzić nie tylko Hospicjum, ale i Fundacji. Już kolejny rok
o nas pamiętaliście. Środki, które udało się nam pozyskać dzięki temu wsparciu
pomogły sfinansować kosztowne leczenie, zabiegi rehabilitacyjne, spotkania grup
wsparcia oraz pokryć część kosztów funkcjonowania Hospicjum przez kolejny rok.

NASZE PLANY
HOSPICJUM PERINATALNE
Wiadomość, że upragnione dziecko będzie ciężko chore a być może nawet
umrze jeszcze nim zdąży przyjść na świat, budzi szok, niedowierzanie, zaprzeczenie,
ból i lęk. To informacja trudna do zaakceptowania, najprawdopodobniej moment
najtrudniejszy w życiu. Mamy będące w takiej sytuacji mogą liczyć na naszą pomoc.
Od ponad roku prowadzimy punkt konsultacyjny hospicjum perinatalnego. Nie
pobieramy żadnych opłat od pacjentów. Pomagamy wszystkim potrzebującym, bez
względu na ich przekonania, światopogląd i religię. Mamy mogą liczyć na opiekę
psychologiczną i rozmowę z lekarzem.
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W 2016 roku planowaliśmy otworzyć Hospicjum Perinatalne w pełnym
wymiarze.

Pod jego opieką znajdują się mamy, u których w trakcie ciąży

rozpoznano tzw. wadę letalną płodu. Hospicjum zapewnia kompleksową pomoc od
momentu diagnozy, przez całą ciążę, aż do porodu oraz opiekę nad urodzonym
chorym dzieckiem. Opieka nad dzieckiem z wadą śmiertelną wymaga współpracy
różnych specjalistów z rodzicami. Dlatego zapewniamy opiekę lekarza, pielęgniarki,
psychologa i duszpasterza w chwili usłyszenia niepomyślnej diagnozy. Jednak nasze
plany nie mają uznania w Ministerstwie Zdrowia i nie możemy liczyć na
finansowanie Hospicjum Perinatalnego z budżetu państwa. Co już niejednokrotnie
udowodniliśmy, my nie rezygnujemy i będziemy starać się o pozyskanie innych
źródeł finansowania, tak aby Hospicjum Perinatalne w pełnym wymiarze mogło
działać.

WIERZYMY, ŻE DZIĘKI WAM SPEŁNIMY NASZE NAJŚMIELSZE PLANY
Każdy dzień pokazuje nam, jak wielkie są potrzeby małych pacjentów, dlatego
planujemy zbudować Ośrodek "Arka" - czyli Stacjonarne Hospicjum dla Dzieci
Osieroconych z Hospicjum Perinatalnym, Domowe Hospicjum dla Dzieci oraz Dom
Opieki Wyręczającej. Dajecie nam dowód na to, że można dokonać niemożliwego,
więc nie mamy wątpliwości, że i teraz się uda.
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Są za mali, żeby wyrazić swoją wdzięczność, więc my w ich imieniu dziękujemy.
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Fundacja "Pomóż Im" na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum
dla Dzieci
Adres: ul. Ciołkowskiego 88J, 15-545 Białystok tel. 85 66 22 003, fax: 85 679 24 24
www.pomozim.org.pl, email: biuro@pomozim.org.pl
Bank Millennium: 44 1160 2202 0000 0000 9776 5536
KRS 0000 288 520 REGON 200166740 NIP 542-305-57
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