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Fundacja „PomóŜ Im” na rzecz Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci
została powołana Aktem Notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariusz
ElŜbiety Lussy mieszczącej się w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16 w dniu 02 lipca
2007 roku z inicjatywy rodziców i lekarzy.
Fundatorami są :
1. ElŜbieta Krajewska – Kułak
2. ElŜbieta Solarz
3. Katarzyna Maria Muszyńska – Rosłan
4. Arnold Sobolewski
Pani Katarzyna Maria Muszyńska – Rosłan oraz Pan Arnold Sobolewski działali w
imieniu własnym oraz na rzecz posiadającego do dnia 13.01.2009r. statut OPP
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci z Chorobami Rozrostowymi z siedzibą w Białymstoku w
likwidacji wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr.
KRS: 0000124299, jako likwidatorzy tego stowarzyszenia, działający zgodnie z Uchwałą
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci z
Chorobami Rozrostowymi z siedzibą w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2007 roku, z której
wynika, iŜ majątek likwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na rzecz Fundacji
„PomóŜ Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci z
siedzibą w Białymstoku.
Wszystkie działania Fundacji ukierunkowane są na dobro chorych dzieci – małych
pacjentów Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego
Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz podopiecznych Białostockiego Hospicjum dla
Dzieci.

Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej UDSK
Robimy wszystko co w naszej mocy, aby ich kilkumiesięczny pobyt w szpitalu
zakończył się wyleczeniem, a warunki stworzone dookoła zapewniały maksymalny
komfort, jak najbardziej zbliŜony do warunków domowych.
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• W okresie ferii organizujemy turnusy rehabilitacyjne uwzględniające specyfikę
schorzeń naszych podopiecznych, udowodniając im, Ŝe naprawdę wrócili do
zdrowia i mogą brać udział we wszystkich formach wypoczynku dostępnych
dzieciom zdrowym.
• Finansujemy zakup leków, koszty dojazdów i pobytu w ośrodkach przeszczepowych
oraz inne potrzeby związane z leczeniem i rehabilitacją naszych podopiecznych.
• Sale dzieci wyposaŜyliśmy w sprzęt audio-video, za pomocą którego dzieci mogą
korzystać ze zbiorów ksiąŜki mówionej. Zaopatrujemy naszych podopiecznych w
przybory rysunkowe i szkolne, dzięki którym mogą uczestniczyć w codziennych,
bardzo lubianych zajęciach plastycznych. Klinika jest kolorowa, a na szybach dzieci
wymalowały cały bajkowy świat.
• KaŜde waŜne w Ŝyciu małego człowieka, święto - Mikołajki, Dzień Dziecka, Święta
BoŜego Narodzenia i Wielkiej Nocy - obchodzimy na wesoło zapewniając dzieciom
prezenty, organizując gry i zabawy.
• Rodzicom, którzy muszą być stale przy dziecku, stworzyliśmy specjalny pokój, w
którym mogą posiedzieć, pomyśleć, zjeść, porozmawiać i chociaŜ na chwilę
odetchnąć od ogromnego stresu, jakim jest choroba dziecka. WyposaŜyliśmy
oddział w łóŜka i szafki dla rodziców pozostających na noc przy dziecku,
pokrywamy koszty zakupu i prania pościeli, zapewniamy wszystkie niezbędne
środki sanitarne.

Białostockie Hospicjum dla Dzieci
I to, co najtrudniejsze – pomoc dzieciom, które od nas odchodzą. To dla nich od 01
marca 2009 r. prowadzimy Białostockie Hospicjum dla Dzieci. Tak, by mogły być w domu,
wśród bliskich, otoczone miłością, bezpieczne, bez niepotrzebnego bólu i strachu,
a jednocześnie niepozbawione opieki. Zapewniamy im niezbędną aparaturę medyczną,
pomoc lekarską, pielęgniarską, psychologiczną, socjalną i duchową oraz rehabilitację.
Działamy na terenie Białegostoku i woj. podlaskiego. Rodzice nie ponoszą Ŝadnych
kosztów związanych z opieką nad dzieckiem. Hospicjum obejmuje opieką dzieci chore
m. in. na nowotwory, schorzenia neurologiczne, wady genetyczne, wady serca.
Dzięki zebranym funduszom jesteśmy w stanie zapewnić cięŜko chorym dzieciom
opiekę na najwyŜszym poziomie. Opieką obejmujemy równieŜ najbliŜszą rodzinę dziecka,
a jeśli ono od nas odejdzie, słuŜymy wsparciem w Ŝałobie.
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Pracownicy NZOZ Białostockie Hospicjum dla Dzieci
4 lekarzy:
a) na pełnym etacie:
• dr n. med. ElŜbieta Solarz pediatra, chemio terapeuta - kierownik NZOZ
• lek . med. Dariusz Kuć, specjalista medycyny rodzinnej
b) w wymiarze ½ etatu:
• dr hab. n. med. Katarzyna Muszyńska-Rosłan pediatra, onkolog dziecięcy
• dr n. med. Adam Hermanowicz –spec. chirurgia dziecięca

5 pielęgniarek w wymiarze pełnych etatów:
• Edyta Kapica
• Mirosława Kuźmin
• Małgorzata Radomska
• Ewa Sadowska
• Karolina Kranc

2 rehabilitantki w wymiarze pełnego etatu:
• Edyta Niemotko
• Agnieszka Stepanczuk-Jasiuk

Psycholog - pełny etat:
• Agnieszka Masłowiecka

Pracownika socjalny - pełny etat:
• Agnieszka Zielińska

Duszpasterze wolontariusze:
• wyznania katolickiego - O. Adam Madejczyk, werbista
• wyznania prawosławnego - Ks. Piotr Pietkiewicz
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Wolontariusze
Wolontariusze odwiedzali podopiecznych hospicjum w ich domach oraz małych
pacjentów Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej UDSK. Aktywnie uczestniczyli we
wszystkich waŜnych świętach małego człowieka - Mikołajki, Dzień Dziecka, Święta
BoŜego Narodzenia i Wielkiej Nocy, urodziny, zapewniając dzieciom miłe towarzystwo i
dobrą zabawę, przekazując prezenty w imieniu Fundacji. Pomagali takŜe rodzicom,
zajmowali się rodzeństwem, zabierali je do kina i na spacery.
Wolontariusze, którzy przeszli szkolenie i praktyki zorganizowane przez Fundację,
zostali podzieleni na 4 zespoły ze względu na zakres działań, tj.:
• Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej UDSK
• Białostockie Hospicjum dla Dzieci
• Biuro Fundacji
• Zbiórki publiczne i akcje charytatywne
Najaktywniejsi wolontariusze w 2009 r.

Paweł Dunaj

Małgorzata Ejsmont

Łukasz Kononiuk

Katarzyna Sidor

Piotr Kalinowski

Monika Hajduczuk

Beata Dudek

Mariusz Piotrowicz

Natalia Szczech

Piotr Kalinowski

Paweł Romaniuk

Ewa Stankiewicz

Krzysztof Wysokiński

Marlena Sienicka

Grzegorz Surmacki

Krzysztof Suchowierski

Tomasz Łozowski

Martyna Malinowska

Magdalena Iwaniuk

Monika Palewicz

Kamila Urszula Walaszczyk

Marek Krasowski

Renata Maciorowska
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Ofiarodawcy i przyjaciele - firmy i instytucje

PSS „Społem” w Białymstoku

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

Spółdzielnia P.H. "Krynka"

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Lech - GarmaŜeria Staropolska

Fundacja „Mam marzenie”

PMB S.A. w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Firma „Wiór”

WyŜsza Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku

„Polmos” Białystok

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku

Firma „NET”

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Glogera w Białymstoku

Firma „PLUM”

„Educentrum” Policealna Szkoła Edukacji Alternatywnej

Toyota Białystok

Liceum Plastyczne w Supraślu

Bank PKO BP

Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku

Drukarnia PRO100

Poradnia Medycyny Pracy „Kamen”

Globart print

Tawerna „Ryczące Czterdziestki”

Agencja Reklamy „Eleet”

Klubokawiarnia Kopiluwak

Pijalnia Czekolady „Wedel”

Continental Club

The British School

KsiąŜnica Podlaska

Hotel Hilton w Warszawie

Kino Helios

Makro Cash and Carry

Galeria Handlowa Alfa

KRAFT FOODS Polska SA

Galeria Handlowa Biała

Hotel Branicki

Galeria Handlowa Podlaska

Klub „Kalina”

Galeria Handlowa Zielone Wzgórze

Darczyńcy indywidualni
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za okazane serce i wsparcie naszych działań.
Jest Was tak wielu, iŜ nie jesteśmy w stanie wszystkich wymienić, a nie chcielibyśmy
nikogo pominąć. To tylko dzięki Wam moŜemy nieść pomoc naszym małym
podopiecznym.

„Ciągle jednak istnieją wśród nas anioły,
Nie mają wprawdzie Ŝadnych skrzydeł,
Lecz ich serce jest bezpiecznym portem,
Dla wszystkich, którzy są w potrzebie…”
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Pacjenci BHD objęci domową opieką paliatywną

Próbując pomóc tym dzieciom, które od nas odchodzą w marcu 2009 r. zostało
otwarte Białostockie Hospicjum dla Dzieci. Dzieci przebywające w swoich domach
otrzymały niezbędną
aparaturę medyczną,
pomoc lekarską,
pielęgniarską,
psychologiczną, socjalną i duchową oraz rehabilitację. Zespół hospicyjny docierał do
pacjentów na terenie Białegostoku i woj. podlaskiego. Rodzice nie ponosili kosztów
związanych z opieką nad chorym dzieckiem.
W 2009 r. Białostockie Hospicjum dla Dzieci objęło opieką domową 29 dzieci w
wieku od 2 miesięcy do 20 lat. Wypisano 8 Ŝyjących pacjentów, w tym 7 z uwagi na
stabilny stan zdrowia, przekazując pod opiekę lekarza pierwszego kontaktu i poradni
rehabilitacyjnej oraz jedno dziecko do Hospicjum Stacjonarnego w Toruniu, jedno dziecko
zmarło. (Tab.1)
Tab. 1. Pacjenci objęci opieką Białostockiego Hospicjum dla Dzieci w okresie 01.03.09-31.12.09
Miejsce
L.p

Wiek

Data

Pacjent

Rozpoznanie
zamieszkania

(lata)

przyjęcia

Czas
opieki
(dni)

Data zgonu (Z)
Wypisu (W)

1

B.Ł.

68 km od B-stoku

17

Rozszczep kręgosłupa,
wodogłowie

01.03.2009

61

31.05.2009 (W)

2

B.M.

Białystok

20

Medulloblastoma

01.03.2009

30

30.04.2009 (W)

3

B.K.

Białystok

1,5

Encefalopatia

10.05.2009

165

4

Ch.O.

Białystok

3

ALL

16.11.2009

44

5

Chrz.P.

62 km od B-stoku

10

Encefalopatia wrodzona
toksoplazmoza

30.03.2009

254

6

Ch.P.

Białystok

16

Encefalopatia wrodzona
CMV

01.03.2009

264

7

D.J.

56 km od B-stoku

2

MPDz

01.03.2009

31

31.03.2009 (Z)

8

G.E.

52 km od B-stoku

16

MPDz

01.03.2009

91

01.07.2009 ( W)

9

G.R.

69 km od B-stoku

15

MPDz

09.04.2009

264

10

G.M.

Białystok

12

08.04.2009

263

11

G.M.

86 km

14

Mnogie wrodzone wady
rozwojowe, wodogłowie
MPDz

17.11.2009

43

12

G.J.

Białystok

12

MPDz

01.03.2009

30

13

J.E.

Białystok

0,3

Emcefalopatia

02.07.2009

165

14

J.D.

8 km od B-stoku

6

Z. Taya Sachsa

09.03.2009

264

15

K.M.

Białystok

12

Z. Edwardsa

24.03.2009

242

30.04.2009 (W)

8

16

K.K.

49 km od B-stoku

17

Encefalopatia po z. Reya

01.03.2009

261

17

M.R.

42 km od B-stoku

5

Encefalopatia, wrodzona
CMV

01.03.2009

256

18

P.P.

31 km od B-stoku

5

Encefalopatia po
krwawieniu
podpajęczynówkowym

21.03.2009

227

19

P.M.

Białystok

1

z. Edwardsa

01.03.2009

264

20

S.K.

Białystok

12

Encefalopatia, MPDz

01.03.2009

222

01.11.2009 (W)

21

S.M.

70 km od B-stoku

2

Wrodzona wada
rozwojowa OUN

02.11.2009

4

19.11.2009 (W)

22

S.Z.

Białystok

2

MPDz

17.07.2009

166

23

T.J.

62 km od B-stoku

13

Encefalopatia, Z. Downa

01.03.2009

91

24

T.P.

52 km od B-stoku

0,2

Encefalopatia. Wrodzone
zakaŜenie CMV

18.08.2009

98

25

W.G.

Białystok

2

Z. Westa

06.04.2009

259

26

W.H.

Białystok

2

Encefalopatia

27.04.2009

248

27

W.R.

52 km od B-stoku

16

Astrocytoma pilocyticum

06.07.2009

161

28

W.W.

42 km od B-stoku

12

MPDz

01.03.2009

91

29

Z.D.

48 km od B-stoku

17

Encefalopatia, MPdz

08.06.2009

181

01.07.2009 (W)

01.07.2009 (W)

Podpisano umowę z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu
Zdrowia, obowiązującą od 01.05.2009 do 31.12.2010r. Uzyskano refundację na 12
pacjentów, przy stawce 71,00 zł za osobodzień, co stanowi niecałe 40% ponoszonych
kosztów.
Tab. 2. Wizyty lekarskie, pielęgniarskie i rehabilitacyjne w domach pacjentów BHD (IV - XII 2009)

Miesiąc
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Razem

Lekarskie

42

50

39

42

67

58

59

60

63

480

Pielęgniarskie

166

169

184

164

184

188

204

196

195

1650

Rehabilitacyjne

-

62

86

69

138

141

149

120

84

849

Razem

208

281

309

275

389

387

412

376

342

2979

Śr. liczba wizyt
prac. etatowych
u pacjenta/miesiąc

10,9

16,5

17,2

15,3

20,5

19,4

20,6

17,1

16,3

17,1

Wizyty
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Działalność hospicjum w duŜej mierze była moŜliwa dzięki dofinansowaniu z
Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, które od kwietnia do końca roku 2009
wyniosło 493.321,68 PLN.
Tab. 3. Ilość pacjentów pod opieką BHD oraz ilość osobodni rozliczeniowych w okresie IV-XII 2009

Miesiąc
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Średnia

Liczba
pacjentów

19

17

18

18

19

20

20

22

21

19,3

Ilość osobodni

530

447

502

489

572

528

595

529

637

536,5

Śr. liczba
pacjentów/
pielęgniarkę

4,8

4,3

4,5

4,5

4,8

5

5

5,5

5,3

4,9

Wizyty

Średnia miesięczna liczba pacjentów w roku 2009 wynosiła 19,3. (Tab. 3)
Średnia miesięczna liczba wizyt pracowników etatowych u pacjenta - 17,1. (Tab. 2)
Dzięki prowadzonym akcjom promocyjnym i zbiórkom pieniędzy, udało się
zgromadzić podstawowy sprzęt zabezpieczający obecną działalność, zwiększyć liczbę
samochodów, by pracownicy hospicjum, wykonując swoje obowiązki, mogli niezaleŜnie
docierać do pacjentów, (na dzień 31grudnia 2009 r. liczba samochodów wynosiła 9 - w
tym 2 samochody uŜyczone przez Fundacje Warszawskie Hospicjum dla Dzieci).
Nawiązaliśmy równieŜ współpracę z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
która w formie darowizny przekazała nam sprzęt medyczny, tj.:
• 5 koncentratorów tlenu

• 5 inhalatorów

• 5 ssaków medycznych

• 5 pulsoksymetrów

Na koniec 2009 r. nasz stan aparatury i sprzętu medycznego był następujący (szt.):
• Ssak medyczny - 22

• Pompa infuzyjna - 8

• Koncentrator tlenu - 21

• Asystor kaszlu - 2

• Pulsoksymetr - 13

• ŁóŜko rehabilitacyjne z materacem - 5

• Inhalator - 12

• Materac przeciwodleŜynowy - 10
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Kalendarium działań Fundacji - 2009
Działalność Fundacji w 2009 r. przebiegała dwukierunkowo i sprowadzała się m.in. do:
1. prowadzenia Białostockiego Hospicjum dla Dzieci
2. oraz współpracy z Kliniką Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego
Dziecięcego Szpitala Klinicznego.
Pozostałe działania Fundacji moŜna zgeneralizować do pozyskiwania funduszy na wyŜej
wymienione cele.

I kwartał

Rok 2009 rozpoczął się przygotowaniami do turnusu rehabilitacyjno-kondycyjnego.
W okresie ferii zimowych (od 26.01.2009r. do 07.02.2009r.) 30 podopiecznych Fundacji
przebywało w miejscowości Murzasichle koło Zakopanego. Celem tego turnusu była
poprawa kondycji i wydolności fizycznej dzieci po przebytej chorobie nowotworowej.

31 stycznia Arnold Sobolewski został laureatem "Złotych Kluczy" Kuriera Porannego.
To nagroda przyznawana ludziom nieprzeciętnym, którzy swoją pracą i postawą
udowodnili, Ŝe są dumą Białegostoku i Podlasia. V-ce Prezesa Fundacji wyróŜniono za
wieloletnie

zaangaŜowanie w niesienie pomocy dzieciom chorym na nowotwór i ich

rodzicom, a takŜe za trud tworzenia domowego hospicjum dla dzieci.

01 lutego w Kościele p.w. Ducha Świętego w Białymstoku przy ul. Sybiraków odbył się
koncert poświęcony potrzebie niesienia pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi
oraz przybliŜenie idei dziecięcego hospicjum domowego. Organizatorem koncertu był
zespół wokalny „Emaus”. Zebrane podczas koncertu pieniądze zostały przeznaczone na
cele statutowe Fundacji.

01 marca zostało otwarte Białostockie Hospicjum dla Dzieci, w duŜej mierze dzięki
wszechstronnemu wsparciu Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.
01 marca w Kościele p.w. Św. Józefa Rzemieślnika w KsięŜynie oraz w Kościele p.w. św.
Ojca Pio w Białymstoku odbyły się kolejne koncerty zorganizowane przez zespół Emaus.
Dochód uzyskany z tych koncertów został przeznaczony na rzecz Fundacji.
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15 marca jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków Krzysztof Jakowicz razem z
pianistą Robertem Morawskim dał specjalny recital w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Cały
dochód z koncertu został przeznaczony na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi oraz
nowo otwartego hospicjum.

29 marca w Kościele p.w. Karola Boromeusza w Białymstoku, 18 kwietnia w parafii
Wojskowej p.w. św. Jerzego w Białymstoku oraz 19 kwietnia w Kościele p.w. Świętej
Rodziny w Czarnej Białostockiej miały miejsce kolejne koncerty charytatywne zespołu
Emaus na rzecz Fundacji.

II kwartał

26 kwietnia w Galerii Alfa odbyła się impreza pt. „Przychodnia mamy i dziecka”,
zorganizowana przez prof. dr hab. ElŜbietę Krajewską- Kułak, Dziekana Wydziału Nauk o
Zdrowiu i wolontariuszy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Były bezpłatne porady
lekarskie, pokazy ćwiczeń korekcyjnych, udzielania pierwszej pomocy, pobierania cytologii
czy przewijania i toalety dziecka. W czasie akcji odbyła się organizowana przez Fundację
zbiórka pieniędzy na rzecz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci.

01 maja został podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielenie
świadczeń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej przez NZOZ Białostockie Hospicjum
dla Dzieci.

02 maja odbyło się pierwsze spotkanie Rodziców z Grupy Wsparcia w śałobie,
zorganizowane przez Białostockie Hospicjum dla Dzieci. Miejscem spotkania była,
połoŜona w malowniczym miejscu Hermanówka. Spotkanie zainicjowała Msza św.
odprawiona przez kapelana BHD o. Adama Madejczyka SVD. Modlono się za zmarłe
dzieci i ich rodziny. Po chwili „dla duszy”, był czas „dla ciała”- bigos o. Adama oraz
kiełbaski z grilla. Piękna pogoda i otoczenie przyrody sprzyjały miłej atmosferze,
wyciszeniu się, nowym znajomościom i rozmowom, które zaowocują w przyszłości.

30 maja podopieczni BHD wraz z rodzeństwem i rodzicami wspólnie świętowali Dzień
Dziecka. Imprezę zorganizowali pracownicy hospicjum wraz z wolontariuszami w Parku
Jurajskim w Jurowcach. Była wycieczka po parku, ścieŜka linowa, tor kartingowy, wspólne
ognisko i prezenty.
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31 maja w Hotelu Hilton w Warszawie odbyła się impreza charytatywna „World of Dance”,
z której dochód w wysokości 50.800,00 PLN został przeznaczony na zakup sprzętu
medycznego do Białostockiego Hospicjum dla Dzieci.
Sponsorzy: Hotel Hilton, The British School, Global Trade Center, Bridgestone.
W programie były pokazy tańca: irlandzkiego i indyjskiego, zespól Mazowsze, utytułowany
nagrodami

zespól

polskich

tancerzy

niepełnosprawnych

(na

wózkach),

taniec

nowoczesny, klasyczny oraz tańce narodowe. Imprezę poprowadzili Miriam Turek –
pomysłodawczyni tej akcji (wykładowca Sztuki w Szkole Brytyjskiej w Warszawie) oraz
Vito Casetti (znany z programu TVP "Europa da się lubić").

09 czerwca w ramach bajkoterapii w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej małych
pacjentów odwiedziły Smerfy. Akcję zorganizowali wolontariusze Fundacji z Ełku - byli
pacjenci po chorobie nowotworowej wraz z rodzicami. Dość nieoczekiwane przybycie
Smerfów wprowadziło na oddziale nieco bajeczną magię i radość. Małe Smerfy pokazały
dzieciom, Ŝe warto Ŝyć w świecie bajki i marzyć, a te większe były przykładem dla
rodziców, Ŝe marzenia się spełniają i warto wałczyć o kaŜdy dzień Ŝycia.

18 czerwca w W.O.A.K. odbył się Koncert Charytatywny Uczniów Ogniska Muzycznego,
połączony ze zbiórką pieniędzy na rzecz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci.

19 czerwca Vito Cassetti świętował 40-te urodziny. Jego goście zamiast prezentów, na
prośbę jubilata, przynieśli dowody wpłaty na Białostockie Hospicjum dla Dzieci. Znany
prezenter TVN poznał przedstawicieli hospicjum, a takŜe ich problemy i potrzeby związane
z

prowadzeniem Hospicjum, kilka tygodni wcześniej, podczas imprezy charytatywnej,

którą prowadził. Poruszony sytuacją chorych dzieci postanowił pomóc.

III kwartał

25 lipca w Galerii „Zielone Wzgórze” odbyła się akcja "Bezpieczny wyjazd na wakacje".
Renomowana białostocka firma motoryzacyjna z kilkunastoletnim staŜem, przeprowadziła
badania techniczne i przygotowanie aut do bezpiecznej podróŜy. Cały dochód z tej akcji
został przeznaczony na rzecz podopiecznych Fundacji.

W dniach od 16.08.2009 do 23.08.2009 - 38 podopiecznych Fundacji uczestniczyło w
tygodniowej wycieczce do stolicy Tatr. Wzięły w niej udział dzieci po zakończeniu leczenia
choroby nowotworowej oraz rodzeństwo dzieci pozostających pod opieką hospicjum.
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ŚwieŜe powietrze, górskie wycieczki dostarczyły niezapomnianych wraŜeń, a przede
wszystkim poprawiły wydolność i kondycję fizyczną dzieci.

W dniach od 18 do 24 września 5 pracowników hospicjum uczestniczyło w XV Konferencji
Szkoleniowej „Opieka paliatywna nad dziećmi” w podwarszawskiej Ryni nad Zalewem
Zegrzyńskim.

Uczestnicy konferencji brali udział w wykładach (dwa z nich wygłosiły

lekarki z Białostockiego Hospicjum dla Dzieci: dr ElŜbieta Solarz i dr Katarzyna
Muszyńska-Rosłan), pogłębili swoją wiedzę na temat nowotworów u dzieci, zakaŜeń
grzybiczych, suplementacji diety, rozwaŜali takŜe problemy etyczne w opiece paliatywnej.
Doświadczeniem emocjonalnym były warsztaty w grupach wsparcia w Ŝałobie i spotkania
z rodzicami, których dzieci juŜ odeszły. Konferencja zakończyła się rozwiązaniem testu dla
pielęgniarek i przyznaniem punktów edukacyjnych dla lekarzy. Organizatorem kursu było
Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

20 września odbył się koncert charytatywny w parafii p.w. KrzyŜa Świętego w Grabówce
zorganizowany przez zespół Emaus. Cały dochód z tego koncertu został przeznaczony na
działalność Białostockiego Hospicjum dla Dzieci.

27 września odbyło się spotkanie Grupy Wsparcia Rodzin Dzieci po Przebytej Chorobie
Nowotworowej. Wolontariusze z Ełku zorganizowali spotkanie w Kadzidłowie, gdzie
znajduje się Rezerwat Dzikich Zwierząt. Dzieci wraz ze swoimi najbliŜszymi, mogły wśród
przyrody odreagować chwile związane z uciąŜliwym leczeniem.

IV kwartał

05 października odbyło się uroczyste poświęcenie lokalu przy ul Wasilkowskiej, w którym
mieściło się biuro Fundacji „PomóŜ Im” oraz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci.
Uroczystość miała ekumeniczny charakter. Swoją obecnością zaszczycili nas ojciec Adam
Madejczyk - werbista oraz prawosławny ksiądz Piotr Pietkiewicz – księŜa wolontariusze,
otaczający podopiecznych hospicjum i ich rodziny opiekę duchową.

14 października w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej wolontariusze zorganizowali
kolejna akcję „Kino na Oddziale”, w której wzięło udział 15 dzieci wraz z rodzicami. Dzięki
tej akcji dzieci mogły choć na chwilę zapomnieć o swojej chorobie.
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24 października w Galerii Alfa odbyła się wystawa fotografii inspirowanych „Sklepami
Cynamonowymi” Brunona Schulza oraz zdjęć zrealizowanych podczas sesji modowych
autorstwa braci Sejwa, był równieŜ pokaz w wykonaniu fryzjerów stylistów z salonów
Kameleon. „Modny Białystok Pomaga” to projekt zainicjowany przez grupę młodych osób
związanych z Białymstokiem – oraz ze światem sztuki i mody. Wśród nich są laureaci
prestiŜowych nagród i wyróŜnień. W ramach akcji w październiku i listopadzie 2009 r.
odbył się cykl imprez artystycznych w ramach których artyści, instytucje związane ze
sztuką i osoby ze świata mody wsparły Białostockie Hospicjum dla Dzieci.

31 października w siedzibie Zakonu Ojców Werbistów w Kleosinie odbyło się drugie
spotkanie Grupy Wsparcia Rodziców w śałobie, połączone z Mszą Świętą, którą
poprowadził ks. Adam Madejczyk.

02 listopada w szpitalu UDSK rozpoczął się kurs dla wolontariuszy w opiece hospicyjnopaliatywnej, który zakończył się dn. 14.12.2009 testem.
W zakresie tego kursu były:
1) Zagadnienia ogólne z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej – prowadzone przez
lekarza Hospicjum
2) Zagadnienia psychologiczne (jak rozmawiać z chorym, jak towarzyszyć cięŜko
choremu, umierającemu i jego rodzinie, jak chronić siebie pomagając innym)- prowadzone
przez psychologa
3) Zagadnienia z zakresu technik pielęgnacyjnych, potrzebne w opiece nad dzieckiem
cięŜko chorym - prowadzone przez pielęgniarkę naszego Hospicjum
4) Odbycie zajęć praktycznych w ośrodku zajmującym się dziećmi z upośledzeniem
umysłowym, w domu podopiecznego naszego Hospicjum, ew. w klinice onkologii.
5) Udział w akcji charytatywnej na rzecz naszego Hospicjum.
Uczestnicy otrzymali certyfikaty. Kurs był całkowicie bezpłatny. Część osób po jego
ukończeniu zaangaŜowała się w wolontariacie Fundacji.

08 listopada „Modna niedziela” to kolejna odsłona akcji „Modny Białystok Pomaga”.
KaŜdy kto chciał wesprzeć podopiecznych Białostockiego Hospicjum dla Dzieci mógł
przyjść do klubokawiarni Kopiluwak. Odbyło się tam “Śniadanie nieobojętne” – czyli
dyskusja na temat idei wolontariatu. Ponadto przygotowano “Ot, waŜne czytanie!” w
wykonaniu przedstawicieli lokalnej kultury: aktorów, dziennikarzy i projektantów.
W programie był takŜe tzw. “Serdeczny lunch i modna kawa”. Idea polegała na tym, Ŝe
15

kaŜdy kto skusił się na przekąskę – pomógł dzieciom w Hospicjum, bowiem dochód ze
sprzedaŜy trafił właśnie do Fundacji.

10 listopada w auli Pałacu Branickich odbył się Bal Niepodległości. Podczas balu
zorganizowano aukcję dobroczynną oraz loterię. Zebrane pieniądze w wysokości
32.000.00 zł przekazano Białostockiemu Hospicjum dla Dzieci. W programie był równieŜ
koncert fortepianowy, gala operetkowo-musicalowa, oprawa muzyczna w wykonaniu
warszawskiej orkiestry symfonicznej Symfonia Nova pod batutą Łukasza Wojakowskiego.

12 listopada w Klubie Muzycznym „Loft” odbył się wernisaŜ wystawy fotografii
„OLDSKUL” oraz pokaz „Kolekcji Kryzysowej”, czyli stylizacje na Ŝywo w wykonaniu
fryzjerów stylistów z salonów „Kameleon”. To kolejna akcja z cyklu „Modny Białystok
Pomaga”, z której dochód trafił do Hospicjum.

27 listopada w auli pałacu Branickich miało miejsce widowisko modowo artystyczne
stworzone z okazji 10. urodzin Salonów Fryzur i Kosmetyki „Kameleon” w Białymstoku,
łączące róŜne formy wyrazu artystycznego związanego ze światem mody i sztuki. Środki
uzyskane ze sprzedaŜy zaproszeń przekazano Hospicjum. Ta impreza była ostatnią z
cyklu „Modny Białystok Pomaga”.

03 grudnia w Pałacu Branickich odbył się koncert charytatywny pt. "Jak mało, a tak
wiele", zorganizowany przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej oraz Komisję ds.
Wolontariatu i Promocji Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w
Białymstoku. Pracownicy UM pokazali nam, Ŝe są utalentowani nie tylko medycznie, ale i
artystycznie, a przede wszystkim mają wielkie serca. Kupując bilet na ten koncert kaŜdy
otrzymał płytę "Muzyka jest głosem duszy". To płyta z utworami wybranymi przez osoby,
które zmagały się z chorobą nowotworową, a dedykowana podopiecznym Fundacji.
Dochód z imprezy zasilił konto Fundacji
W mikołajkowy weekend 5 i 6 grudnia w Galerii Alfa wolontariusze kwestowali na rzecz
podopiecznych Fundacji. Kwesta połączona była z wystawą fotograficzną "Dziękuję, Ŝe
mnie zauwaŜyłeś", przedstawiającą małych pacjentów z Kliniki Onkologii i Hematologii
oraz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci. Autorami 24 przejmujących czarno-białych prac,
które prezentowano w duŜym formacie, są: Marcin Onufryjuk, fotoreporter "Gazety
Wyborczej", Bartosz Jarosz i Łukasz Zimnoch. Uzyskano kwotę w wysokości 11.250,32
PLN.
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06 grudnia w restauracji Mozart odbyła się aukcja charytatywna, którą poprowadził znany
aktor Cezary śak. Przedmioty na aukcję przekazali między innymi arcybiskup Stanisław
Szymecki, podróŜnicy: Beata Pawlikowska, Wojciech Cejrowski i Jacek Pałkiewicz a takŜe
muzycy: Wiesław Ochman, Jerzy Maksymiuk i Krzysztof Penderecki. Aukcję charytatywną
zorganizowało biuro podróŜy Continental Club z Białegostoku z okazji I rocznicy
powstania. Zebrane pieniądze w wysokości 8.240,00 PLN zostały przekazane na rzecz
Hospicjum.

06 grudnia w Ełku za sprawą wolontariuszy spotkały się dzieci, które przeszły cięŜką
drogę leczenia choroby nowotworowej i powracają do normalnego Ŝycia. Mikołajkowe
szaleństwo dzieci rozpoczęły na sali zabaw. Był wspólny obiad i prezenty.

Ogromny

entuzjazm i zainteresowanie wśród najmłodszych wzbudziło mikołajkowe przedstawienie
„Królewna ŚnieŜka”, które było uwieńczeniem tego dnia.
06 grudnia Mikołaj odwiedził równieŜ dzieci w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej
oraz podopiecznych hospicjum i ich rodzeństwo. W jego rolę wcielili się wolontariusze,
którzy swoją obecnością i prezentami sprawili, Ŝe na twarzach dzieci pojawił się uśmiech,
tak potrzebny i waŜny w tym trudnym okresie zmagania się z chorobą.
12 grudnia w Galerii Białej ze zbiórki publicznej na rzecz podopiecznych Fundacji
uzyskano kwotę w wysokości 3.118,10 PLN.

17 grudnia Tawerna „Ryczące Czterdziestki” przy współpracy z Fundacją oraz Podlaskim
Okręgowym Związkiem śeglarskim zorganizowała Wigilię śeglarską, której celem była
zbiórka pieniędzy na rzecz podopiecznych Fundacji. Podczas wigilijnego spotkania
podzielono się opłatkiem, było wspólne ubieranie choinki, licytacja choinki Ŝeglarskiej, a
takŜe koncert.

21 grudnia w UDSK miało miejsce kolejne spotkanie opłatkowe. W atmosferze wzajemnej
Ŝyczliwości pracownicy Fundacji oraz Hospicjum podzielili się opłatkiem z podopiecznymi i
ich rodzicami, zespołem medycznym Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej, dyrekcją
szpitala UDSK. Był bufet z potrawami wigilijnymi, było wspólne śpiewanie kolęd, były łzy
wzruszenia... W tym dniu dzieci z Kliniki otrzymały prezenty, które przygotowali
pracownicy Makro Cash and Carry w Warszawie w odpowiedzi na listy napisane przez
naszych podopiecznych do Św. Mikołaja. Pacjenci pozostający w domach pod opieką
hospicjum oraz ich rodzeństwo otrzymali prezenty w kolejnych dniach za pośrednictwem
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wolontariuszy, którzy wcielili się w rolę Mikołaja. Do rodzin najuboŜszych trafiły paczki
Ŝywnościowe, których sponsorem była firma PSS Społem oraz Makro Cash and Carry.

Nasza obecność w mediach
• Kurier Poranny
• Gazeta Współczesna
• Gazeta Wyborcza
• Białystok Online
• TVP Białystok
• TV Białystok
• TV Jard
• Radio Białystok
• Radio Akadera
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