
RAPORT 2015  
Fundacja „Pomóż Im”
na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi 
i Hospicjum dla Dzieci

FUNDACJA "POMÓŻ IM" ONKOLOGIA I HOSPICJUM �1



Wstęp
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  oraz  troszczy  się  równolegle  o  swoich  podopiecznych  w  Klinice  Onkologii  i 
Hematologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku i wspiera 
rodziców w leczeniu i rehabilitacji 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  i  odchodzić  w  swoich  domach,  otoczeni  miłością  bliskich.  Hospicyjnym 

podopiecznym  zapewniamy 
specjalistyczną  opiekę  w  domu, 
świadczoną  przez  pracujących  w 
Fundacji:  lekarzy,  pielęgniarki, 
rehabilitantów  i  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.

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, który pomaga im w sprawach urzędowo – administracyjnych. 
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W roku 2015 zespół hospicjum tworzyło: 4 lekarzy, 6 pielęgniarek, 2 rehabilitantów, 
2 psychologów, a dodatkowo podopieczni otrzymywali wsparcie pracownika socjalnego i 
kapelanów.
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W 2015 r.  Białostockie  Hospicjum dla  Dzieci  objęło opieką  domową  51  dzieci  w 
wieku od jednego miesiąca do dwudziestu trzech lat. W tym czasie do hospicjum przyjęto 
20 nowych pacjentów, pozostałą zaś grupę stanowili podopieczni z lat ubiegłych. W 2015 
roku zmarło 11 dzieci. Wypisano 10 pacjentów z uwagi na stabilny stan zdrowia. 

Łączna  suma  wizyt  lekarskich,  pielęgniarskich  i  rehabilitacyjnych,  psychologa, 
pracownika socjalnego oraz kapelana w 2015 r.  wyniosła 5958,  zaś  średnia miesięczna 
liczba  wizyt  pracowników  Białostockiego  Hospicjum  dla  Dzieci  u  poszczególnych 
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pacjentów -  16,4.  Zespoły hospicjum pokonały 214 394 km, dojeżdżając  do pacjentów. 
RODZICE  NIE  PONOSZĄ  ŻADNYCH  KOSZTÓW  ZWIĄZANYCH  Z  POBYTEM 
DZIECKA W HOSPICJUM.

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  ich  pociech.  Wspieramy 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.

FUNDACJA "POMÓŻ IM" ONKOLOGIA I HOSPICJUM �7



Próbujemy  sprawić,  by  atmosfera  święta  i  uroczystości  rodzinnych,  które  nasi 
pacjenci spędzają w szpitalu była jak najbardziej zbliżona do domowej, 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 były szczęśliwe i  zapomniały o chorobie.

TURNUSY REHABILITACYJNE

Pamiętamy też  o  naszych podopiecznych po zakończeniu leczenia  w Klinice.  W 
2015r. - podobnie jak w latach ubiegłych - zorganizowaliśmy dwa turnusy rehabilitacyjne 
do Zakopanego –  zimą  i  latem. Łącznie wzięło w nich udział  60 dzieci.  W turnusach 
uczestniczą dzieci, które pokonały chorobę nowotworową jak też ich rodzeństwo. 

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 odbytej 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 , 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 
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i przekonania, że są w stanie, pomimo ciężkiej choroby, wdrapywać 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 Onkologii  i  hematologii  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, …). 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,  eventów, 
pakowaniu paczek świątecznych,  wysyłce korespondencji  i  wielu innych czynnościach 
organizacyjnych. 

Fundacja  „Pomóż  Im”  w  2015  r.  zorganizowała  kurs  dla  wolontariuszy,  w  celu 
promocji  idei  wolontariatu,  wskazania  różnorodnych  form  pomocy  potrzebującym, 
edukacji z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej.  Kurs przyciągnął 525 chętnych. 

Kurs 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 
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miał obowiązek wziąć udział w kweście w ramach Akcji „Pola Nadziei”. Kurs zakończył 
się  testem oraz wydaniem certyfikatu. 

KAMPANIA SPOŁECZNA „POLA NADZIEI”

Celem  ogólnopolskiej 
k a m p a n i i  „ P o l a 
N a d z i e i ” ,  k t ó r a 
organizowana  jest  bez 
przerwy  od  2010  roku 
jest  zwrócenie  uwagi 
społeczeństwa  na 
sytuację  i  los  ludzi 
c h o r y c h  o r a z 
cierpiących  a  także  na 
p r o b l e m  o p i e k i 
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  2015 
odbyło się podsumowanie 5 edycji tego 
dzieła (zainaugurowanej rok wcześniej). 
Podczas  happeningów,  spektakli  i 
projekcji  filmów  promowaliśmy  ideę 
opieki hospicyjnej. W akcji uczestniczyło 
144  różnych  instytucji,  w  tym:  48 
Przedszkoli,  27  Szkół  Podstawowych,  69  Szkół  Gimnazjalnych,  Ponadgimnazjalnych, 
Zespołów  szkół  i  innych.  Zorganizowano  53  spotkania  edukacyjne  w  szkołach, 
przedszkolach  i  instytucjach  informujące  o  idei  kampanii  „Pola  Nadziei”,  o  opiece 
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paliatywnej  i  wolontariacie  ,  w  których  uczestniczyło  3520  osób  (dzieci,  młodzieży  i 
nauczycieli). 

Zwieńczeniem kampanii było podsumowanie akcji 14 czerwca 2015r., podczas której 
wyróżniliśmy wszystkich, którzy włączyli się w tę kampanię. W dniach 10 – 31 maja w 
całym regionie odbywała się z tej okazji „żonkilowa kwesta”, która jak co roku wieńczyła 
ten projekt.  W trakcie edycji  2014/2015,  w akcję  było zaangażowanych łącznie niemal 
tysiąc  wolontariuszy,  z  czego  ponad  700  brało  udział  w  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  2014-2015”  (w  wysokości  215  720,67  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.  
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Elementem  kampanii  jesiennej  „Pól  Nadziei”  było  sadzenie  żonkili  w  okresie 
między 1  -  15  października 2014 r.  w wybranych miejscach wokół  szkół,  przedszkoli, 
uczelni i urzędów. W ten sposób w Białymstoku i innych miejscowościach województwa 
podlaskiego oraz w Orzyszu powstało 144 żonkilowych „pól nadziei”. Przypominały nam 
one  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 rabatek żonkilowych,  które 
miały  być  symbolicznym  aktem  solidarności  z  ludźmi  cierpiącymi  i  umierającymi. 
Wiosną,  wraz  z  zakwitnięciem  żonkili,  została  przeprowadzona  główna  akcja  „Pól 
Nadziei”, w ramach której zorganizowaliśmy kurs dla wolontariuszy, konkursy (na Hasło 
promujące kampanię „Pola Nadziei”, Logo kampanii „Pola Nadziei” prowadzonej przez 
Fundację „Pomóż Im’, Plakat „Pól Nadziei” oraz Projekt maskotki Fundacji „Pomóż Im”), 
kwesty uliczne z wręczaniem darczyńcom kwiatów żonkili.

Podsumowanie  kampanii  odbyło  się  14  czerwca  2015  roku.  Najaktywniejsze 
instytucje zostały wyróżnione poprzez nadanie im honorowego tytułu: „Siewcy Nadziei” 
i wręczenie pamiątkowej tabliczki. „Siewcami Nadziei” w tym roku zostali:

1. Przedszkole Miejskie nr 6 w Grajewie
2. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
3. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku
4.  Zespół  Szkół  Budowlano-Geodezyjnych  im.  Stefana  Władysława  Bryły  w 

Białymstoku
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach
6. Zespół Szkół w Jaświłach
7. Bursa Szkolna nr 3 w Łomży
16  października  2015,  w  wypełnionej  po  brzegi  sali  konferencyjnej  Podlaskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, Fundacja „Pomóż Im” zainaugurowała 6 edycję ogólnopolskiej 
kampanii społecznej „Pola Nadziei”. W Białymstoku, tylko na Plantach wiosną 2016 roku 
zakwitło 5 tysięcy żonkili, a w sumie, w całym regionie przybyło ich aż o 12 tysięcy – bo 
doroczna akcja to de facto dosadzanie kolejnych cebulek.

GRUPA WSPARCIA

Domowe  Hospicjum dla  Dzieci  prowadzi  cztery  grupy  wsparcia.  Poza  dwiema, 
które  działały w poprzednich latach:  grupa wsparcia  dla  rodziców w żałobie  i  grupa 
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wsparcia dla rodzeństwa, powstały dwie nowe grupy : grupa wsparcia dla mam i grupa 
wsparcia hospicjum perinatalnego.

Spotkania grupy wsparcia dla rodziców po stracie dziecka odbywają się średnio raz 
w  miesiącu.  Celem  działania  grupy  wsparcia  jest,  dzielenie  się  doświadczeniem  w 
pokonywaniu  trudności,  budowanie  siły  i  poczucia  wartości  wśród  uczestników oraz 
wsparcie emocjonalne. W roku 2015 odbyło się 12 spotkań w których uczestniczyło od 6 
do 30 osób. 

Druga  grupa  działająca  przy  Hospicjum  to  grupa  wsparcia  kierowana  do 
rodzeństwa obecnych podopiecznych. Celem grupy jest pomoc dzieciom w odnalezieniu 
sie  w  trudnej  sytuacji.  Podczas  spotkań  organizowane  są  wyjścia  np.  do  teatru,  na 
lodowisko  czy  do  parku  trampolin.  spotkania  grupy  to  przede  wszystkim  rozmowa, 
zajęcia  terapeutyczne, integracja i zabawa. W roku 2015 odbyło się  6 spotkań,  w których 
uczestniczyło od 7 do 18 osób.

Kolejna,  trzecia  grupa,  to  grupa  wsparcia  dla  mam  naszych  podopiecznych. 
Powstała ona z myślą o kobietach, które na co dzień zmagają się z cierpieniem dziecka. 
Spotkania  w  grupie  dają  możliwość  podzielenia  się  swoim  doświadczeniem  i 
odbudowaniem poczucia bezpieczeństwa. W 2015 roku odbyło się 9 spotkań , w których 
uczestniczyło od 6 do 10 mam.
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W ramach działania Hospicjum Perinatalnego w 2015 roku powstała także grupa 
wsparcia  dla  osób,  które  doświadczyły  straty  dziecka  przed  porodem,  straty  tuż  po 
porodzie  lub  dziecko  zmarło  na  oddziale  neonatologii.  W  roku  2015  odbyło  się  4 
spotkania, w których uczestniczyło od 3 do 7 osób.

W  drugą  niedzielę  grudnia  w  2015  roku,  po  raz  kolejny  z  inicjatywy  Fundacji 
„Pomóż Im” był obchodzony 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 
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dzień  wyjątkowy –  to  nasze  wspólne  święto  –  rodziców,  rodzeństwa,  pracowników i 
wolontariuszy, w którym uczestniczą nawet ci, których drogi już dawno się rozeszły. 

BAJKOWE POKOJE

Dzięki  środkom zebranym m.in.  w ramach akcji  -  „Nasercuj  się”,  dochodowi ze 
sprzedaży charytatywnego kalendarza „Bohater kontra bohater” oraz sponsorom, udało 
się  wyremontować  część  mieszkania  walczącej  z  rakiem  małej  Amelki  z  Bielska 
Podlaskiego.

4-letnia  Amelka,  która  chorowała  na  ostrą  białaczkę  limfoblastyczną  była  po 
intensywnym leczeniu w szpitalu i mogła przebywać w domu, w którym przez prawie 
dwa lata będzie otrzymywać doustną chemioterapię. Stąd tak ważne jest zapewnienie jej 
bardziej komfortowych warunków do życia. Łazienka w mieszkaniu, w którym spędza 
większość swojego czasu praktycznie nie nadawała się do normalnego funkcjonowania.

Oprócz łazienki, wyremontowaliśmy również wymarzony pokój Amelki, w którym 
może spokojnie nabierać sił i wracać do zdrowia. Prace zakończyły się tuż po Świętach 
Bożego Narodzenia. Łączny koszt remontu wyniósł  ponad 26 tysięcy złotych, na który 
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złożyły  się  koszty  materiałów  budowlanych,  robocizny  i  wyposażenia.  Jakże  trudne 
byłoby to zadanie bez hojnych sponsorów: firm Cemhurt, Consus, Rosti i Unicell.

Remont w domu Amelki to jednak bynajmniej nie ostatni projekt Fundacji w ramach 
jej  „Bajkowych  pokoi”  w  ubiegłym  roku.  Dzięki  „Choince  darczyńców”  prowadzonej 
przez białostocką Gazetę Wyborczą i zebranych podczas tego przedsięwzięcia ponad 17 
tysiącom  złotych  wyremontowano  również  mieszkanie  1,5  rocznego  Adasia.  Chłopiec 
urodził  się  jako wcześniak z dysplazją  oskrzelowo-płucną.  Pierwsze pół  roku swojego 
życia spędził na leczeniu w szpitalach. Choć obecnie sytuacja jest już lepsza i może m.in. 
już  samodzielnie  oddychać,  ale  w praktyce  każda  infekcja  może  zagrażać  jego  życiu. 
Chora jest także mama chłopczyka, która ma niewydolność nerek, jeździ na dializy trzy 
razy w tygodniu, czeka na przeszczep nerki.

CHOINKA DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI

W  choinkowych  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 

wszelką niezbędną pomocą i wsparciem. Wiemy, z jakimi trudnościami muszą się borykać 
na  co  dzień.  Organizując  doroczną  zabawę  choinkową  pragniemy  przede  wszystkim 
podarować  im  choć  kilka  chwil  beztroski,  zabawy,  radości  i  odpoczynku  od 
nieodstępujących ich nawet na krok problemów.

By to osiągnąć, w programie spotkania, które odbyło się w „Spodkach”, znalazło się 
wiele  atrakcji  dla  wszystkich  uczestników.  Mając  na  uwadze  fakt,  że  żadna  impreza 
choinkowa nie mogłaby się odbyć bez prezentów, przygotowaliśmy paczki z prezentami, 
w których maluchy znalazły słodycze i zabawki. 
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

15 lutego 2015 r. po raz 2. obchodziliśmy dzień dziecka z chorobą nowotworową. 
Punktualnie o 12 setki kolorowych baloników zostało wypuszczonych w powietrze przez 
osoby, które w dzieciństwie zmagały się z nowotworami. W zorganizowanym przez nas 
happeningu,  który  odbył  się  na  placu  przed  Uniwersyteckim  Dziecięcym  Szpitalem 
Klinicznym  wzięło  udział  kilkadziesiąt 
osób.  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 wypuściły również 
dzieci znajdujące się aktualnie w trakcie leczenia w Klinice.

Po  tym,  gdy  kolorowy  "obłok"  wzniósł  się  wysoko  nad  centrum  miasta,  dla 
wszystkich  uczestników  imprezy  przygotowaliśmy  niespodzianki.  Korzystając  z 
gościnności władz białostockiego ośrodka TVP, mieliśmy szansę zwiedzania telewizji! W 
oglądaniu  TV  "od  zaplecza"  towarzyszył  nam  Dariusz  Szada  -  Borzyszkowski,  który 
dzielnie odpowiadał na wszystkie, nawet najtrudniejsze pytania o pracę dziennikarzy i 
studia. 

ELECTRUM – EKIDEN

139, 6-cio osobowych drużyn wystartowało w pierwszej w historii regionu sztafecie 
maratońskiej.  W  niedzielę,  14  czerwca  dokładnie  834  zawodników  zmagało  się  z 
maratońskim  dystansem,  własnymi  słabościami  i  pogodą...  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.

Pieniądze ze sztafety pozwoliły nam udzielić  niezbędnego wsparcia materialnego 
maluchom przebywającym w domowym hospicjum oraz ich rodzinom. Dokładnie 41 919 
złotych trafiło na konto Fundacji.  To dochód z wpisowego, które uiszczali  uczestnicy 
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pierwszej  w  historii  regionu  charytatywnej  sztafety  maratońskiej  "Electrum  Ekiden. 
Pomóżmy razem", która odbyła się w czerwcu.

DZIEŃ MATKI

Zabiegi SPA, relaks na basenie, nauka gry w golfa, wykwintny obiad – to czekało na 
mamy naszych hospicyjnych podopiecznych w hotelu Golf Park Lipowy Most z okazji ich 
święta.  Nie  zapomnieliśmy  też  o  mamach,  które  czuwają  przy  swoich  pociechach  w 
Klinice Onkologii i Hematologii UDSK przygotowując im szereg miłych niespodzianek. 
Wszystko to działo się we wtorek, 26 maja.

Fundacja  zorganizowała  grupie  chętnych  mam,  których  dzieci  przebywają  w 
jedynym  w  regionie  Domowym  Hospicjum  dla  Dzieci,  wyjazd  do  hotelu  Golf  Park 
Lipowy Most. Na miejscu, czekały na nie relaksujące masaże, odprężenie w saunach i na 
basenie a nawet nauka gry w golfa pod okiem instruktora. Zwieńczeniem wyjazdu był 
wspólny obiad w hotelowej restauracji.

Nie zapomnieliśmy również o tych mamach, które spędzają całe dnie na oddziale w 
Klinice. Dla nich z kolei przygotowaliśmy również moc miłych niespodzianek. Mamami 
zajęły  się  profesjonalne  charakteryzatorki,  które  zadbały  o  ich  nienaganne  makijaże. 
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Pięknie umalowane, wraz z dziećmi mogły wziąć udział w wyjątkowej foto sesji. Był też 
tort i prezenty- ufundowane przez markę Yes bransoletki.

DZIEŃ DZIECKA

W sobotę,  30 maja, ponad setka naszych podopiecznych bawiła się  z okazji Dnia 
Dziecka na specjalnie zorganizowanym pikniku w hotelu Lipowy Most Golf Park. 
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Z  kolei  w  niedzielę,  31  maja  z  tej  samej  okazji,  przygotowaliśmy  szereg 
niespodzianek dla maluchów z Kliniki Onkologii i Hematologii UDSK w Białymstoku.

Podczas czterogodzinnego, rodzinnego pikniku na polu golfowym do dyspozycji 
dzieci  było  wiele  atrakcji  –  dmuchane  zabawki,  zjeżdżalnie,  liczne  konkurencje 
sprawnościowe  i  specjalnie  prowadzone  animacje.  Nie  zabrakło  też  ogniska  z 
kiełbaskami, a nawet... waty cukrowej! 

Dzień  później,  w  niedzielę  31  maja  do  Kliniki  Onkologii  i  Hematologii  UDSK 
przybył  niecodzienny  gość  -  aktor  Adam  Zieleniecki,  któremu  będzie  towarzyszył 
tajemniczy Tymoteusz... Poza tym zaprosiliśmy dzieci i rodziców na wyjątkowe warsztaty 
z przygotowywania Sushi. Było więc smacznie, kolorowo i radośnie! 

VI ZJAZD PACJENTÓW PO LECZENIU W DZIECIŃSTWIE CHOROBY 
NOWOTWOROWEJ "DALIŚMY RADĘ – PODZIELMY SIĘ ZWYCIĘSTWEM"

Pod hasłem „Daliśmy radę” już po raz szósty spotkają się dzieci będące w trakcie i 
po zakończonym leczeniu onkologicznym oraz ich rodzice. Zjazd „Onkoludków” odbył 
się w niedzielę, 21 czerwca w Ełku.
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Zjazd „Onkoludków” ma charakter rodzinnego festynu, podczas którego spotykają 
się  rodziny dzieci leczonych lub już  wyleczonych z choroby nowotworowej.  Spotkanie 
służy  m.in.  zabawie,  integracji,  odnowieniu  znajomości  i  przyjaźni,  wymianie 
doświadczeń,  a  także  propagowaniu  w  społeczeństwie  wczesnego  wykrywania 
nowotworów u dzieci.

W programie przewidziano liczne atrakcje dla najmłodszych. Do ich dyspozycji były 
dmuchane place zabaw, malowanie twarzy, konkursy. Organizatorzy przygotowali też coś 
specjalnie z myślą o dorosłych. W strefie medycznej zaplanowano warsztaty jogi, badania 
–  pomiar  składu  masy  ciała,  ocenę  dermatoskopową  skóry,  pomiar  RR.  Dodatkowo 
uczestnicy  zyskali  możliwość  konsultacji  z  dietetykiem,  psychologiem,  onkologiem 
dziecięcym. 

Podczas  wydarzenia  nastąpiło  rozstrzygnięcie  konkursu  na  nową  nazwę 
„Ozdrowieńców”.  Uczestnicy  zostali  też  zaproszeni  do  udziału  w  konkursach 
sprawnościowych a także do konkursu na najwspanialsze, rodzinne ciasto! Nagrodą był 
min. rodzinny weekend w „Lipowym Moście”. Piknik zakończyło klimatyczne ognisko.

Wydarzenie  było  okazją  do  promocji  wiedzy  na  temat  choroby,  jej  skutków  i 
sposobów  im  zapobiegania  wśród  ozdrowieńców.  Zjazd  „Onkoludków”  to  próba 
stworzenia  unikalnej  platformy  do  wymiany  doświadczeń,  wspierania  się  nawzajem, 
pokazania jak dać sobie w życiu radę. Wydarzenie pozwala wzmacniać starania związane 
z edukacją onkologiczną i budowaniem świadomości w tym względzie w społeczeństwie.

WYPRAWKA OD SERCA

F u n d a c j a 
postanowiła  ogłosić  akcję 
„Wyprawka  od  serca”. 
Wsparc ie ,  k tórego 
codziennie  udzielamy nie 
ogranicza  się  jedynie  do 
opieki  medycznej  czy 
rehabilitacyjnej  w ramach 
p r o w a d z o n e g o 
Domowego  Hospicjum 
dla  Dzieci.  To  również 
systematyczna  pomoc 
najbliższym  nieuleczalnie 
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chorych dzieci.  Zakup opału,  niezbędne remonty  pomieszczeń  umożliwiające  życie  w 
bezpiecznych  warunkach  w  ramach  „Bajkowych  pokoi”,  zakup  niezbędnych  a 
brakujących  urządzeń  gospodarstwa  domowego,  środków  czystości,  ubrań,  leków, 
aparatury  medycznej  i  rehabilitacyjnej.  Potrzeby  rodzin  dzieci  przebywających  w 
Hospicjum  są  znaczne.  I  w  wielu  wypadkach  przekraczają  ich  możliwości.  Dlatego 
Fundacja  zdecydowała  się  ogłosić  akcję  „Wyprawka  od  serca”,  która  polegała  na 
kompletowaniu wyprawek szkolnych dla naszych podopiecznych. Zestaw może składać 
się z: zeszytów, piórnika, ołówka, temperówki, gumki, linijki, kleju w sztyfcie, nożyczek, 
kredek,  farb,  mazaków,  bloków  rysunkowych,  technicznych,  papieru  kolorowego, 
kolorowej  bibuły,  plasteliny  i  oczywiście...  plecaka  lub  tornistra,  do  którego  zostanie 
zapakowana „wyprawka od serca”.

MIESIĄC DOBROCZYNNOŚCI

„Miesiąc  Dobroczynności”  rozpoczął  się  oficjalnie  5  listopada  wyjątkowym, 
charytatywnym koncertem „DeMono Symfonicznie”, który odbył się na Dużej Sali Opery 
i  Filharmonii  Podlaskiej.  Opera  już  po  raz  kolejny  zresztą  była  partnerem  Fundacji, 
współorganizując  podobne  wydarzenie  charytatywne,  którego  bez  zaangażowania 
dyrekcji i pracowników Opery nie udałoby się przeprowadzić.
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Tuż  po  nim,  w Restauracji  Forma działającej  w gmachu Opery przy Odeskiej  1, 
Fundacja  „Pomóż  Im”  wraz  z  inną  organizacją  pozarządową  –  Fundacją  ArtHanza 
zorganizowano  licytację  obrazów  przekazanych  przez  wybitnych  polskich  malarzy. 
Zwieńczeniem  tego  charytatywnego  miesiąca  był  natomiast  Bal  Andrzejkowy,  który 
zaplanowano w sobotę 28 listopada w Restauracji Lipcowy Ogród.

Część  zebranych  w  listopadzie  środków  została  również  przeznaczona  na  rzecz 
uruchomionego  w  listopadzie  Hospicjum  Perinatalnego.  To  naturalny  efekt  rozwoju 
Fundacji, która pragnie zadbać nie tylko o nieuleczalnie chore dzieci, ale również o dzieci 
z wadami letalnymi ujawnionymi jeszcze na etapie ciąży. Niestety w wielu wypadkach 
rodzice,  którzy  dowiedzą  się  o  nieuleczalnej  chorobie  dziecka  podczas  ciąży  są 
pozostawiani bez odpowiedniej pomocy i wsparcia. Dlatego Fundacja „Pomóż Im” będzie 
się zajmowała również nimi. Stąd potrzeba zakupu niezbędnego do tego aparatu USG, 
który pozwoli na bieżąco monitorować stan płodu.

Dodatkowo każdy, kto chciał wesprzeć Fundację, a nie miał miał możliwości wzięcia 
udziału  w  planowanych  w  listopadzie  wydarzeniach,  mógł  to  uczynić  wrzucając 
symboliczną złotówkę do fundacyjnych puszek. A te przez cały miesiąc znajdowały się w 
kilkudziesięciu punktach całego miasta. Wśród nich były lokale gastronomiczne, salony 
sukien ślubnych, sklepy z odzieżą, salony fryzjerskie czy gabinet stomatologiczny. 
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W efekcie zebrano 31 105, 98 zł. Dzięki temu został sfinansowany zakup opału na 
zimę  i  świąteczne  paczki  dla  rodzin  hospicyjnych  podopiecznych.  Pozostałą  kwotę 
Fundacja przeznaczyła na zakup aparatu USG do Hospicjum Perinatalnego.

KALENDARZ „NASI BOHATEROWIE”

„ N a s i 
b o h a t e r o w i e ”  - 
wyjątkowy  kalendarz 
Fundacji  „Pomóż  Im”. 
D z i ę k i  p o m o c y 
sponsora – należącej do 
globalnego  koncernu  - 
d r u k a r n i  M u l t i 
Packaging  Solutions  - 
cały  dochód  z  jego 
sprzedaży  wspomógł 
działania Fundacji.

Do zdjęć fotografa 
gwiazd,  Marty  Wojtal, 
tło dorysował rysownik 
M i c h a ł  B o r u c k i . 
Fotograf,  rysownik, 
scenograf,  drukarnia  - 
wszyscy  zgodzili  się 
wykonać swoją pracę za 
darmo.  Tak  samo  jak 
pomagający Fundacji za 
kulisami  fotograf  i 
operator kamery, którzy 
uwiecznili  pracę  na 
planie,  zdjęciami  i 
filmem  z  tzw. 
backstage`u.
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To sprawia, że cały dochód, każda złotówka z jego sprzedaży, został przekazany dla 
podopiecznych  prowadzonego  przez  Fundację  jedynego  w  regionie  Domowego 
Hospicjum dla Dzieci. 

NADZIEJA ZAMIAST KWIATÓW

Nadzieja zamiast kwiatów w 2015 roku przyniosła w sumie 15 927,52 zł. To zasługa 
10 par, które przy okazji swego najważniejszego święta zdecydowały się podzielić swoją 
radością.

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, prowadzonego przez Fundację, 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, etc.

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 2015 
r.  uzyskaliśmy  refundację  za  9747  jednostek  rozliczeniowych   przy  cenie  jednostki 
rozliczeniowej  72,50 zł. Rzeczywisty koszt jednostki rozliczeniowej, czyli tzw. osobodnia 
wynosi w naszym przypadku 196,80 zł. Dlatego Fundacja musi poszukiwać dodatkowych 
źródeł finansowania leczenia hospicyjnego. 

Jak  łatwo  policzyć,  aby  móc  wciąż  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.
W ubiegłym roku wydaliśmy łącznie 45.512,37 zł na pomoc dla pacjentów z Kliniki 

Onkologii  i  Hematologii  UDSK.  Organizowane  przez  nas  turnusy  rehabilitacyjne  to 
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łącznie  koszt 133.374,26 zł. W 2015 r. przeznaczyliśmy 133.929,58 zł na pomoc socjalną dla 
rodzin naszych podopiecznych.

Bez 1% podatku, jak również wpłat i darowizn które otrzymujemy, nie bylibyśmy w 
stanie prowadzić nie tylko Hospicjum, ale i Fundacji.
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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 542-305-57-55
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