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1. Białostockie Hospicjum dla Dzieci

W 2019 roku obchodziliśmy 10-lecie powstania Białostockiego Hospicjum dla Dzieci, które od 2009
roku otocza opieką i wsparciem dzieci nieuleczalnie chore, w schyłkowej fazie choroby oraz ich
rodziny.
Żadne liczby nie oddadzą udzielonego dobra, jednak obchodzona rocznica stała się okazją do
podsumowań. Warto wspomnieć, iż niemal 200 dzieci, będące pod opieką hospicjum mogło spędzać
swoje dzieciństwo, choć niełatwe, obciążone chorobą, cierpieniem i odchodzeniem we własnym
domu, wśród swoich najbliższych.
Na przestrzeni 10 lat odbyło się 60 tyś. wizyt lekarskich, pielęgniarskich, fizjoterapeutycznych,
odwiedzin asystenta rodziny, pracownika socjalnego oraz kapelanów, co stanowiło realne wsparcie
medyczne, psychologiczne, duchowe i socjalne. Aby dojechać do naszych rodzin pokonaliśmy 3 mln
kilometrów.
Z dbałością pochylaliśmy się nad wszelkimi potrzebami naszych rodzin: zaopatrzenie w niezbędny
sprzęt medyczny, leki, środki opatrunkowe, fachowe wsparcie w załatwieniu wszelkich formalności
urzędowych, remonty, zakup podnośników, wózków itp. Wszystko to po to, by holistyczne podejście
do pacjenta i jego rodziny, poprawiło jakość życia dzieci i komfortowo przeprowadziło przez
najtrudniejszy etap ziemskiej drogi.
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------------------------------------------------------------Rok 2019 połączył nasze drogi z 14 nieuleczalnie chorymi nowymi pacjentami z całego województwa
podlaskiego. To również czas sprawowania opieki nad dotychczasowymi podopiecznymi. Każdego
miesiąca stale opiekowaliśmy się 29-32 pacjentami. Z głębokim bólem pożegnaliśmy 4 pacjentów,
natomiast 6 zostało wypisanych ze względu na ustabilizowanie stanu zdrowia. Jednak naszą pamięcią
i wsparciem otaczamy również rodziny po wypisie oraz w okresie żałoby.
Łączna liczba osobodni w hospicjum wynosiła: 10 315. Odbyło się 6 514 wizyt obejmujących opiekę
medyczną, rehabilitacyjną, psychologiczną. Przeprowadzono 2 305 godzin rehabilitacji. Nasi pacjenci
mieli zapewnioną bezpłatną, opiekę lekarską i pielęgniarską w dzień i w nocy, przez cały rok.

Wizyty pozostałych osób wspierających (pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kapelana)
odbywały się w zależności od indywidualnych potrzeb naszych pacjentów i ich rodzin.
Wsparcie profesjonalnie przygotowanego do pracy z nieuleczalnie chorymi dziećmi
wielodyscyplinarnego zespołu medycznego oraz pomocniczego zapewnia optymalną, całkowicie
bezpłatną pomoc dla pacjenta i jego rodziny 24h na dobę 7 dni w tygodniu. W ramach stałego
doskonalenia usług świadczonych przez zespół hospicyjny na rzecz pacjenta i jego rodziny,
pracownicy hospicjum podnosili swoje kwalifikacje w zakresie opieki paliatywnej uczestnicząc
w kursach, szkoleniach i konferencjach ogólnopolskich.
Nieodzowną potrzebą naszych podopiecznych jest odpowiedni sprzęt medyczny pomagający
w codziennej egzystencji chorego dziecka. Każdy z pacjentów nieodpłatnie otrzymuje do użytku
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------------------------------------------------------------dedykowany do stanu zdrowia specjalistyczny sprzęt medyczny tj. koncentrator tlenu, pulsoksymetr,
ssak medyczny, kaszlator, łóżko rehabilitacyjne itp. Pracownik socjalny służy pomocą
w zorganizowaniu podnośników, gorsetów i innych potrzebnych sprzętów ułatwiających pielęgnację
i opiekę nad pacjentem.

Opieka hospicyjna nie stanowi odstąpienia od działań medycznych. Niejednokrotnie nie da się
wyleczyć choroby podstawowej, jednak można znacznie łagodzić niepożądane objawy, podnosząc
znacząco jakość życia. Niezbędne więc leki, środki pielęgnacyjne, opatrunkowe i higieniczne, rurki
tracheostomijne, gastrostomie i zaopatrzenie medyczne są dostarczane pacjentom zgodnie ze
wskazaniami medycznymi. Hospicjum zapewnia pacjentom także badania diagnostyczne, transport
sanitarny, konsultacje specjalistyczne mi.in. w prowadzonym przez Fundację Familijnym Centrum
Medycznym.
Opieka medyczna nad nieuleczalnie chorymi dziećmi w Hospicjum daje możliwość, by wszelkie
procedury medyczne odbyły się w domu, gdzie dziecko czuje się bezpiecznie, mniej się boi, jest
otoczone miłością i czułością. Naszym priorytetem jest poprawa jakości ich życia oraz dawanie
wsparcia i pomoc w najtrudniejszych chwilach.
Nasi pacjenci to nie jednostki chorobowe, to nie liczby, ale OSOBY, które wraz ze swoimi rodzinami
wpływają na zmianę priorytetów, postawy życiowe, wywierają niezatarty ślad na życiu wszystkich,
którzy im towarzyszą. Uczymy się od nich afirmacji życia, siły do pokonywania trudności, stawiania
czoła przeciwnościom.
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------------------------------------------------------------Nade wszystko zaś, cieszenia się każdym dniem, bo życie mamy jedno i liczy się w nim każda nawet
najkrótsza chwila.
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------------------------------------------------------------W roku 2019 lekarze i pielęgniarki brali udział w szkoleniach i konferencjach:
1. Kurs dla lekarzy z medycyny paliatywnej - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
2. Międzynarodowa konferencja hospicjów dziecięcych w Grodnie
3. XII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Lekarze wobec terapii daremnej
w Krakowie
4. Konferencja Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Poznaniu
5. XII Konferencja Naukowo-szkoleniowa "Leczenie bólu i objawów somatycznych"- IV
Konferencja Międzynarodowa "problemy opieki hospicyjnej - dziś i jutro" w Białymstoku
6. Konferencja "Dziecko w pediatrycznej opiece paliatywnej- współpraca w zespole
interdyscyplinarnym” " w Białymstoku
7. Kurs medyczny "Duszność - uciążliwa dolegliwość dla pacjenta" w Białymstoku
8. Konferencja Naukowo-szkoleniowa Forum Lekarza Praktyka w Białymstoku
9. Szkolenie "Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej" w Olsztynie
10. V Konferencja Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku pod hasłem „Opieka u kresu
życia jako przestrzeń dialogu”
11. XI Forum Neurologii Dziecięcej w Poznaniu
12. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Ból i objawy somatyczne w medycynie paliatywnej"
w Białymstoku

2. Pomoc socjalna
Sytuacja w rodzinie, gdzie odbywa się opieka nad długotrwale chorym dzieckiem, wymusza
reorganizację życia codziennego. Bardzo częstym doświadczeniem rodzin jest decyzja, by jeden z
opiekunów zrezygnował z aktywności zawodowej i na stałe zaangażował się w opiekę nad chorym
dzieckiem. Decyzja ta ma swoje konsekwencje finansowe dla całej rodziny. Zasadnym więc jest
udzielanie wsparcia socjalnego dla rodzin naszych podopiecznych. Przybiera ono różną formę.
Wsparcie finansowe i rzeczowe, którego udzielamy to m.in. zwrot ponoszonych kosztów za leki
(formalnie lekarz wypisuje receptę dla pacjenta ze zniżką na NFZ, zaś Fundacja zwraca poniesione
koszty). Wsparciem niezwykle ważnym są zasiłki pogrzebowe, które pomagają w organizacji
pochówku dziecka.
Wsparcie rzeczowe jest nie mniej ważne jak finansowe. Zorganizowanie i sfinansowanie opału na
zimę, zakup mebli, odpowiedniego wyposażenia do domu, to podstawa stworzenia godziwych
warunków, w którym dziecko spędzi swój ostatni etap życia. Dzięki wielu darczyńcom możemy
zaopatrywać rodziny w ubrania, środki czystości czy przybory szkolne dla pacjentów i ich rodzeństwa.
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Sprzęt medyczny i środki pielęgnacyjne, niezbędne wyposażenie umożliwiające opiekę w domu
zapewniamy nieodpłatnie. Finansujemy ich zakup oraz pokrywamy koszty eksploatacji (naprawy,
wymiany, przeglądy). Pacjenci mogą stale korzystać z ponad 170 różnych urządzeń.
Fundacja zapewnia rodzinom wsparcie pracownika socjalnego. Pomoc ta jest niezastąpiona
w zorganizowaniu zawiłych spraw administracyjnych związanych z przyznaniem przysługujących ulg
i zasiłków ze strony Państwa dla osób niepełnosprawnych. Rodziny przeżywające traumę związaną
z zachorowaniem dziecka często czują się zagubione, pozbawione sił, skupione na opiece nad
dzieckiem, mają trudności w podjęciu spraw urzędowych. Rodziny te mogą więc liczyć na pomoc i
wsparcie w sprawach formalnych dotyczących przyznania orzeczenia o niepełnosprawności, zasiłków
celowych i okresowych, dofinansowania do sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, czy
zorganizowania pogrzebu.
Niezwykle istotną rolę w zespole hospicyjnym pełni również asystent rodziny. Podejmuje on działania,
których głównym celem jest udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom będącym pod opieką
Białostockiego Hospicjum dla Dzieci, jak również rodzinom, które ze względu na poprawę stanu
zdrowia dziecka zostały wypisane z hospicjum. Praca asystenta rodziny odbywa się w miejscu
zamieszkania rodzin i poza nim, przy aktywnym współdziałaniu i współpracy pracownika socjalnego.
Zadaniem asystenta jest analiza sytuacji rodzin i środowiska rodzinnego oraz przyczyn występujących
trudności. Wzmacnianie roli i funkcji rodziny. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej. Udzielanie
wsparcia rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w zdobywaniu umiejętności prawidłowego
prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu problemów socjalnych. Wspieranie
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------------------------------------------------------------aktywności społecznej rodzin. W celu integracji rodzin i wymiany doświadczeń organizowano grupy
wsparcia oraz inne wydarzenia m.in. spotkanie wigilijne, Msze Święte, zabawę choinkową, Dzień
kobiet, Dzień Palenia Świec.

Udzielano pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Motywowano do współpracy
z psychologiem, zachęcano do korzystania z dostępnych ofert wsparcia i pomocy.
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------------------------------------------------------------Nawiązano współpracę z jednostkami administracji samorządowej. Ponadto asystent rodziny
przygotowywał prezenty urodzinowe dla podopiecznych, współorganizował wypoczynek letni i
zimowy dla rodzeństwa hospicyjnego i rodzeństwa po stracie, odwiedzał rodziny
z fotografem w celu wykonania pamiątkowych sesji zdjęciowych. Przekazywał rodzinom hospicyjnym
dary od darczyńców w zależności od sytuacji i potrzeb każdej rodziny.
W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji asystent uczestniczył w konferencjach oraz szkoleniach:





Konferencja organizowana przez Białostocką Akademię Rodziny - „Dziecko (wobec)
współczesnego świata”
V Konferencja Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku pod hasłem „Opieka u kresu
życia jako przestrzeń dialogu”
Konferencja szkoleniowo – naukowa „Dzieci na krawędzi III – o znaczeniu traumy relacyjnej”
Ukończenie kursu kierownika wypoczynku.

Wszechstronne rozeznanie potrzeb naszych pacjentów i ich rodzin prowadzi do podejmowania
odpowiednich działań pomocowych. Wśród nich należy wspomnieć prowadzenie remontów w domu
podopiecznych tzw. „Bajkowe pokoje”, zakup odpowiednich sprzętów, zaopatrzenie gospodarstw
domowych w niezbędne środki.
Wszystko to możemy czynić, dzięki darczyńcom, którzy rozumiejąc szerokie potrzeby naszych rodzin
spieszą z pomocą i wsparciem, czyniąc szarą rzeczywistość cierpienia i choroby przenikniętą światłem
ludzkiej dobroci.
Wśród darczyńców wyróżnić należy zarówno firmy, które regularnie, bądź okazjonalnie wspierają
Fundację rzeczowo lub finansowo. Firmy, które wśród pracowników wprowadziły narzędzie pay-roll
– czyli przekazywanie na rzecz podopiecznych Fundacji części swojej pensji (końcówki pensji), często
jest to kwota nieodczuwalna przez pracownika, gdyż stanowi 2-8 zł miesięcznie, jednak pomnożona
przez 100 pracowników, w skali 12 miesięcy może przełożyć się na pokrycie kosztów sprzętu
medycznego, zakupu opału lub prezentu urodzinowego dla dziecka.
Cennego wsparcia udzielają osoby, które zarówno w dużych akcjach takich jak zbiórka funduszy
w ramach akcji „Pola Nadziei” dzielą się datkami, jak również pamiętają o nas organizując zbiórki
podczas uroczystości rodzinnych tj. ślub, urodziny lub pogrzeb. Mamy również rzeszę cichych
darczyńców, którzy systematycznie, co miesiąc dzielą się określoną kwotą (od 7 zł wzwyż) wpłacając
ją na cele statutowe Fundacji. Systematyczność naszych darczyńców pozwala nam zaplanować
optymalną pomoc, zapewniającą o wiele więcej niż wymaga tego NFZ, bo doskonale wiemy, że nie
można spocząć jedynie na pomocy tylko medycznej. Wszelkie działania pozamedyczne mogą być
realizowane dzięki naszym darczyńcom, za co gorąco i z serca dziękujemy.
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3. Pomoc psychologiczna i grupy wsparcia
Poza codziennym wsparciem psychologów w rodzinach naszych podopiecznych, udzielaną pomocą
terapeutyczną, prowadzonymi rozmowami terapeutycznymi, niezwykle ważnym elementem naszej
codziennej działalności są prowadzone cztery grupy wsparcia: dla rodzeństwa hospicyjnego, dla
rodziców obecnych podopiecznych oraz grupy wsparcia w żałobie po starcie dziecka, jak również dla
rodziców w ramach hospicjum perinatalnego.
Nasze rodziny hospicyjne wymagają regularnego wsparcia duchowego i psychologicznego. Rodziny
mogą liczyć na pomoc 2 psychologów oraz kapelanów.
W 2019 roku odbyło się 305 wizyt psychologa. Zarówno z obecnymi podopiecznymi, rodzinami
wypisanych dzieci oraz będących w żałobie. Opieką psychologiczną w ciągu roku objętych zostało
41 rodzin udzielając emocjonalnego wsparcia choremu, jego bliskim oraz wsparcia w trakcie żałoby.
Odbyło się 8 spotkań Grupy wsparcia w żałobie. Grupa wsparcia ma charakter terapeutyczny
i wspólnotowy.

__________________________________________________________________________________
Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci
ul. Ciołkowskiego 88J, 15-545 Białystok, tel. 85 66 22 003, e-mail: biuro@pomozim.org.pl

11

Sprawozdanie
roczne 2019
r

-------------------------------------------------------------

Psycholog towarzyszy rodzinom w codziennych trudnościach związanych z chorobą nieuleczalną,
postępującą, zmierzającą do śmierci. Jest jednak obecny również w wyjazdach rodzin, rodzeństwa
podczas turnusów rehabilitacyjnych.
Wspaniałym doświadczeniem 2019 roku był wspólny wyjazd rodzin hospicyjnych
do Supraśla, gdzie przez tydzień organizowaliśmy zabawy i wypoczynek dla naszych rodzin. Nie było
czasu na nudę. Dzieci miały zapewnione atrakcje, ale pamiętaliśmy również o rodzicach, zapewniając
spa, basen, kajaki i jazdę konną. Nieocenione były również nocne, długie rozmowy między rodzicami
i pracownikami, mające rolę wspierającą, umacniającą i pokrzepiającą.
Podczas wyjazdu integracyjnego w Supraślu zapoczątkowaliśmy autorski projekt „Hospicjum bez
tabu”. To kampania informacyjno-edukacyjna prowadzona w mediach społecznościowych
i klasycznych. Przygotowaliśmy 10 filmów z wypowiedziami rodziców, opiekunów i ekspertów
z hospicjów, by na lata były wsparciem dla innych osób, które znajdą się w podobnej sytuacji.
Niezwykle ważny jest udział w uroczystościach pogrzebowych oraz w grupie wsparcia w żałobie, które
były połączone z cyklicznymi mszami świętymi odprawianymi w intencji rodzin obecnych i zmarłych
pacjentów.
Cykliczne spotkania dla rodzin są okazją do otrzymania wsparcia zarówno ze strony psychologów i
kapelanów, jak również innych rodziców, którzy mają podobne doświadczenia związane z ciężką
chorobą swoich dzieci. W ten sposób tworzą się głębokie więzi i relacje budowane w niezwykle
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------------------------------------------------------------trudnych doświadczeniach. Ważne jest bowiem, by w cierpieniu i trudzie nie pozostawać samemu,
ale trud ten dzielić z innymi.
Istotnym jest również pogłębianie wiedzy i doświadczenia w zakresie tak delikatnej materii jakim jest
wsparcie psychologiczne, dlatego też psycholodzy uczestniczyli w 2019 roku w konferencjach:
„Wieloaspektowe ujęcie traumy”, „Opieka u kresu życia jako przestrzeń dialogu”, „Dzieci na krawędzi
III”.

4. Ośrodek Perinatalnej Opieki Paliatywnej
Opieką Ośrodka Perinatalnej Opieki Paliatywnej obejmujemy rodziny, u których w trakcie ciąży
rozpoznano tzw. wadę letalną płodu. Zapewniamy ciągłą, kompleksową pomoc od momentu
diagnozy, przez całą ciążę, aż do porodu. Jeśli dziecko przeżyje, zostaje objęte całodobową opieką
hospicjum domowego. Rodzice mają zapewnioną pomoc psychologa, położnej i lekarzy.

Łącznie w 2019 roku w Ośrodku przeprowadzono 14 konsultacji z rodzicami , którzy oczekiwali
narodzin chorego dziecka. Ponadto odbyło się 15 konsultacji z rodzicami, którzy stracili dziecko
w okresie okołoporodowym. W ramach działalności ośrodka prowadzono 4 spotkania dla rodziców
po stracie dziecka w okresie okołoporodowym, którzy wcześniej usłyszeli niepomyślną diagnozę
u swojego jeszcze nienarodzonego dziecka.
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------------------------------------------------------------Pediatryczna Opieka Paliatywna stwarza przestrzeń troski nad dzieckiem i jego rodzicami od
momentu diagnozy tzw. letalnej wady płodu, przez okres ciąży, aż do porodu. Zaś opiekę po porodzie
sprawuję personel domowego hospicjum.

5. Turnusy rehabilitacyjno-rekreacyjne
Do kalendarza Fundacji na stałe wpisały się wyjazdy naszych podopiecznych w góry na turnusy
rehabilitacyjne. Dzieci, które pokonały chorobę nowotworową oraz rodzeństwo dzieci hospicyjnych
mogły w 2019 roku liczyć na wyjazdy zimowe i letnie.
Podczas pobytu na turnusach oprócz zabaw, relaksu i budowania stanu zdrowia, ważna jest integracja
z osobami, które mają podobne przeżycia związane z chorobą swoją lub swego rodzeństwa. Atrakcje
zapewnione dzieciom pomagają choć na chwilę zapomnieć o szarej codzienności przepełnionej
bólem, lękiem i walką. Zajęcia sportowe podczas turnusów mają na celu poprawienie kondycji, stanu
zdrowia, wzmocnienie odporności, regenerację sił witalnych po przebytej chorobie.

W 2019 r. zorganizowane zostały wyjazdy w góry. W okresie zimowym oraz letnim. Oba cieszyły się
dużym zainteresowaniem naszych podopiecznych. Fotorelacje z obu wyjazdów można było
codziennie śledzić na kanałach społecznościowych Fundacji. Po powrocie do domu rodzice chwalili
formułę organizowanych wyjazdów, opowieściom dzieci nie było końca. Pozostały na zawsze
wspomnienia, nowo zawiązane relacje i pragnienie, by za rok móc powtórzyć niezapomniane
przygody.
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------------------------------------------------------------Jako zespół hospicyjny obserwujemy również zalety wyjazdów nie tylko jako poprawę kondycji
zdrowotnej dzieci, ale również rozwój kompetencji społecznych, radzenia sobie z trudnościami,
pokonywania ich, budowania więzi społecznych, nauki poprawnej komunikacji, wyrażania swoich
emocji i potrzeb.

6. Celebrowanie ważnych wydarzeń
Każdy dzień w hospicjum tętni życiem. Stereotypy tkwiące w naszym myśleniu zapewne
podpowiadają, iż to niemożliwe, a jednak… Każdy dzień jest bezcenny. Staramy się więc nadać mu
niepowtarzalną wartość.

Akcentujemy wszelkie okazje do wspólnego, choćby najmniejszego świętowania. Każde z dzieci
w dniu swoich urodzin może liczyć na prezenty, tort i odwiedziny przyjaciół z hospicjum, którzy tego
dnia zamieniają się w ciocie i wujków (bez strzykawek, stetoskopu i pulsoksymetru). Gromkie śpiewy
i uśmiechy rozpromieniają codzienność, by uczcić kolejny wspólnie spędzony rok.
Gromadzimy się razem również w takie uroczystości jak Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Zabawa
Choinkowa, gdzie wspólnie bawimy się, wielu obserwatorów z zewnątrz mogłoby uczyć się od naszych
podopiecznych jak celebrować każdą wspólną chwilę, doceniać ją i czerpać z niej garściami.
Jak co roku niezwykłym wydarzeniem jest wspólna Wigilia. W 2019 roku zorganizowaliśmy ją
w Restauracji Lipcowy Ogród. Przybyło wielu naszych obecnych i byłych podopiecznych.
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------------------------------------------------------------Towarzyszyli nam wolontariusze, pracownicy i przyjaciele. Dla każdego znalazło się miejsce, nie tylko
przy stole, ale również w żywej szopce, którą wspólnie stworzyliśmy. Najtrudniej było się rozejść, bo
dobrze nam ze sobą.
Tuż przed Wigilią dzięki naszym wolontariuszom, którzy są wielkimi pomocnikami św. Mikołaja oraz
dzięki naszym wspaniałym darczyńcom, którzy odpowiadając na akcję „List do Św. Mikołaja” nasi
podopieczni i ich rodzeństwo otrzymało wymarzone prezenty pod choinkę. Wspaniale jest brać udział
w przekazywaniu dobra jedni drugim.
Rok 2019 był rokiem naszego jubileuszu. Świętowaliśmy więc wspólnie 10 urodziny Białostockiego
Hospicjum dla Dzieci. Z tej okazji odbyły się 2 uroczystości. 1 marca po odprawieniu uroczystej mszy
świętej w Archikatedrze Białostockiej spotkaliśmy się w „rodzinie Hospicyjnej” na wspólnej kolacji,
którą przygotowali pracownicy Fundacji. Każdy mógł skosztować specjałów naszego zespołu
fundacyjnego. Bez fleszy kamer i aparatów byliśmy RAZEM, wspominając naszych wszystkich
podopiecznych, których zdjęcia wyświetliliśmy na ekranie, słychać było radość, zadumę i ciszę, gdy
patrzyliśmy i wspominaliśmy tych, którzy patrzą na nas już z wysokości nieba. Każdy pozostawił w nas
wspomnienia, tęsknotę i pragnienie spotkania kiedyś… w tym lepszym świecie, gdzie nie będzie bólu,
łez, strachu.

Oficjalną formą świętowania 10-lecia powstania Hospicjum, było wydarzenie o charakterze
naukowym. Zwieńczeniem jubileuszu była odbywająca się w dn. 20 -21.09.2019 roku konferencja
„Dziecko w pediatrycznej opiece paliatywnej – współpraca w zespole interdyscyplinarnym”. W Pałacu
Branickich siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zgromadziły się osoby, które przez
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------------------------------------------------------------wszystkie lata współtworzyły hospicjum – podopieczni, pracownicy, wolontariusze, darczyńcy oraz
ogólnopolskie środowisko pediatrycznej opieki paliatywnej reprezentowane przez prawie 200
przedstawicieli. Nie zabrakło gratulacji, podziękowań i wyrazów uznania dla prowadzonej przez nas
działalności, jak również rzeczowej dyskusji i wymiany doświadczeń naukowych.

7. Wsparcie w Klinice Onkologii
i Hematologii Dziecięcej UDSK Białymstoku
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej dla licznych dzieci z naszego regionu staje się głównym
miejscem pobytu przez okres wielu miesięcy. Tu podejmują nierówną walkę z przeciwnikiem,
któremu mali bohaterowie dzielnie stawiają czoła.
Aby zapewnić chwile odskoczni dzieciom i przynieść im radość, nasi wolontariusze niestrudzenie od
tylu już lat organizują atrakcje, spotkania, zabawy. Dzięki czemu nie może być nudno. Kreatywność
w organizacji spotkań z dziećmi nie ma końca.

Zapraszamy ciekawych gości na oddział, by przybliżyć ich sylwetki naszym milusińskim. Chcemy, by
było radośnie i wesoło. Nasi mali pacjenci m.in. zostali zabrani ze szpitalnej codzienności na odległą
galaktykę, a to wszystko za sprawą miłośników świata Gwiezdnych Wojen czyli grupy kostiumowej
Vu’traat Clan – Mandalorian Mercs Polska. Było wspólne malowanie postaci z Gwiezdnych Wojen,
przymierzanie hełmów, pamiątkowe zdjęcia i wspólna gra w piłkarzyki. Zaś żołnierze NATO
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------------------------------------------------------------z IV Kontyngentu Chorwackiego Batalionowej Grupy Bojowej stacjonującej w Bemowie Piskim
wręczyli pacjentom prezenty. To tylko niektóre ze spotkań odbywających się w szpitalnej
rzeczywistości.
Z radością uczestniczymy w życiu codziennym, więc nie może nas także zabraknąć w czasie
szczególnych świąt i uroczystości. I tak umilamy obecnością, zabawą i prezentami Walentynki, Dzień
Kobiet, Dzień Mamy, Dzień Dziecka, Mikołajki czy Święta Bożego Narodzenia.
W lutym w Dniu Dzieci z Chorobą Nowotworową jesteśmy zawsze przed szpitalem, by przy Klinice
wypuścić
w niebo kolorowe balony z wypisanymi marzeniami małych pacjentów, z wiarą w ich spełnienie.

Wiele z tych działań mogliśmy realizować dzięki hojności i pomysłowości naszych wolontariuszy
i darczyńców. Dzieci wybierające się na przeszczep szpiku wyposażaliśmy w wyprawki. Co roku
wspomagamy dzieci w rehabilitacji oraz wspomagamy finansowo rodziny w zakupie leków.
By w walce tej odnieść zwycięstwo ważne jest, by blisko była mama lub tata. Staramy się zadbać
o potrzeby rodziców, którzy wraz z dziećmi są 24 h/dobę przy szpitalnym łóżku. Wspieramy oddział
w finansowaniu podstawowych potrzeb związanych z codziennym funkcjonowaniem rodziców na
oddziale.
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------------------------------------------------------------8. Wolontariat
Wolontariat – pod tym hasłem kryje się - świadoma, bezpłatna i dobrowolna działalność
podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie. A w
naszej codziennej pracy Wolontariusze to nieodzowna część naszego zespołu, dzięki Nim możemy
realizować naszą misję pomagania! Wolontariuszem może zostać każdy kto ma ukończone 16 lat
chce zaangażować się w pomaganie.
Pomagając innym człowiek czuje się lepszy, spełniony, czerpie satysfakcję z tego,
że może dać cząstkę siebie bardziej potrzebującym. Dodatkowo wolontariat daje wiele więcej, m.in.
poznanie pozytywnych ludzi, satysfakcję, spełnienie, poczucie bycia potrzebnym, jest okazją do
zdobywania doświadczenia, możliwością rozwoju, w tym zainteresowań i nowych umiejętności, jest
ciekawym sposobem spędzenia czasu wolnego oraz dobrą zabawą.

W Fundacji wolontariusze działają na wielu płaszczyznach. Realizują się przy codziennych
działaniach w domowym hospicjum, Klinice Onkologii Dziecięcej, podczas organizowanych akcji oraz
w biurze.
Fundacja prowadzi wiele Akcji Charytatywnych, m.in. Pola Nadziei, Miesiąc Dobroczynności, Dzień
Rodziny. Wolontariusze uczestniczą na wydarzeniach organizowanych przez różne instytucje na rzecz
naszych podopiecznych. Nasi wolontariusze angażują się we wszelakie akcje tj. kwesty, zbiórki
finansowe, pomoc w trakcie festynów (np. malowanie twarzy, animacje). Pomagają, spełniają się,
a przy tym budują społeczność, która świetnie się ze sobą czuje.
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------------------------------------------------------------Są obecni w Klinice Pediatrii Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Nasi wolontariusze w ciągu tygodnia
odwiedzają małych bohaterów na oddziale. Czas z nimi spędzają na zabawach, grach, organizowaniu
„kina” na korytarzu, wykonywaniu prac plastycznych. Realizują też własne pomysły (np.
przedstawienia, zajęcia plastyczne, łamigłówki). Dają w tym czasie rodzicom chwilę dla siebie. Kiedy
dzieciaki zwyczajnie nie mają ochoty na zabawę lub są zmęczone, wolontariusze wspierają je
rozmową i ciepłym słowem. Każde święto jest obchodzone na oddziale, tak aby wspólnie je
celebrować oraz poczuć jego szczególny klimat. Wolontariusze poprawiają dzieciom humory i dają
siłę do walki z chorobą. Może trudno w to uwierzyć, ale w ten sposób naprawdę wspierają ich
leczenie.
W czasie zwiększonego ryzyka zakażeń – głównie w okresie jesiennym – gdy drzwi do Kliniki są
zamknięte dla osób z zewnątrz, wolontariusze otwierają inne drzwi - wirtualne. Prowadzony jest
wówczas wolontariat ONKO-ONLINE. Nasi wolontariusze za pomocą Messenger kontaktują się
z pacjentami Kliniki i w ten sposób spędzają z nimi czas.
W siedzibie Fundacji nasi wolontariusze pomagają przy pakowaniu prezentów dla podopiecznych,
wypisywaniu zaproszeń, tworzeniu pakietów, w przygotowywaniu puszek na zbiórki, podziękowań
i robią wiele innych potrzebnych rzeczy.
Aby profesjonalnie pomagać, jak co roku organizowaliśmy kursy dla wolontariuszy. W 2019 roku
w zorganizowanych kursach w Białymstoku i Łomży uczestniczyło około 200 osób.
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------------------------------------------------------------Jako działalność promującą wolontariat i opiekę paliatywną prowadzimy projekt „Pola Nadziei”,
w ramach którego odbywają się spotkania edukacyjne w szkołach, przedszkolach, kiermasze, koncerty
i inne wydarzenia, które swoim zasięgiem obejmują ponad 150 placówek i instytucji.
Trudno sobie wyobrazić działalność naszej Fundacji bez wsparcia i zaangażowania wolontariuszy.
Cieszymy się z każdej osoby – doceniamy zaangażowanie aktorów, dziennikarzy, tancerzy,
pracowników zaprzyjaźnionych firm, nauczycieli i wielu innych wspaniałych ludzi, którzy włączają się
w prowadzone przez nas akcje. Byli, są i mamy nadzieję, że będą z nami i podopiecznymi Fundacji. Są
siłą naszego zespołu!

9. Kalendarium Fundacji
Przez cały rok organizujemy lub współorganizujemy wiele eventów, koncertów, spotkań, wyjazdów. Jedne
służą zebraniu funduszy na prowadzenie naszej działalności, inne natomiast mają na celu integrację i formę
wsparcia psychologicznego rodzin pozostających pod naszą opieką.
W 2019 roku wydarzenia, które odbyły się za nasza sprawą lub z naszym udziałem to m.in.:
Styczeń:
● Zabawa Choinkowa dla Podopiecznych Fundacji
● Zimowy turnus w Rytrze dla dzieci po chorobie onkologicznej i dla rodzeństwa dzieci hospicyjnych
(styczeń-luty)
● Dziewiąta edycja Kampanii Pola Nadziei (styczeń – czerwiec)
Luty:
●
●
●

Dzień Dziecka z Chorobą Nowotworową
Grupa wsparcia Mam hospicyjnych zorganizowana w Białymstoku
Grupa wsparcia Mam hospicyjnych zorganizowana w Łomży

Marzec:
● Uroczystość z okazji 10- lecia powstania Białostockiego Hospicjum dla Dzieci. Spotkanie z rodzinami
● Dzień Kobiet dla Mam hospicyjnych „salon piękności” oraz spotkanie w restauracji „Trzy po trzy”
● Dzień Kobiet w Klinice Onkologii i Hematologii UDSK
● Kursy wolontariatu (marzec-kwiecień)
Kwiecień:
● Grupa wsparcia dla rodzeństwa dzieci hospicyjnych
● Grupa wsparcia dla mam hospicyjnych w Bielsku Podlaskim
Maj:
●

Kwesty żonkilowe w ramach „Pól Nadziei”
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●

Dzień Rodziny zorganizowany w Supraślu
Dzień Kobiet w Klinice Pediatrii Onkologii i Hematologii UDSK

Czerwiec:
● Charytatywna Sztafeta Maratońska Electrum Ekiden
● Dzień Dziecka w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej UDSK
● 10 Zjazd Dzieci po przebytej chorobie onkologicznej w Nadawkach - ONKOLUDKI
● Wyjście do Białostockiego Teatru Lalek z okazji Dnia Matki oraz Dzień Ojca jako spotkanie integracyjne
Ojców hospicyjnych
● Spotkanie Rodzin w Świętej Wodzie
● Wyjazd wakacyjny w góry rodzeństwa podopiecznych hospicjum w miejscowości Rytro
Lipiec:
● Turnus dla dzieci po chorobie onkologicznej w miejscowości Rytro
● Pobyt wypoczynkowo - rekreacyjny rodzin hospicyjnych w Supraślu.
● IV Bieg Stefana Czarnieckiego w Tykocinie (Organizatorem biegu była Ewa Wądołowska, Partner: Lotto
i Bank Spółdzielczy w Tykocinie).
● Odwiedziny Kliniki Onkologii i Hematologii UDSK w Białymstoku przez żołnierzy z V Kontyngentu
Chorwackiego Batalionowej Grupy Bojowej stacjonującej w Bemowie Piskim (Ich wizyta związana była
z przekazaniem środków finansowych na budowę Oazy Radości, czyli placu zabaw przy Dziecięcym
Szpitalu Klinicznym w Białymstoku).
Sierpień:
 Akcja „Otwórz Kubie ok(n)o na świat” (Zbiórka funduszy na zakup PCEYE Plus prowadzona za
pośrednictwem portalu www.pomagam.pl
 Grupa wsparcia dzieci – wyjście do kina na film „Król lew”
Wrzesień:
 Piknik Charytatywny „Gramy Razem” w Choroszczy (Organizator: Klub Narew Choroszcz. Turniej piłki
nożnej połączony z atrakcjami i zabawami dla dzieci)
 IV Podlaski Festiwal Borowika (Impreza plenerowa, odbywająca się pod Teatrem Dramatycznym w
Białymstoku. Organizator PHU Kasol. W trakcie wydarzenia, przy udziale Pana Prezydenta Miasta
Białegostoku odbyło się wspólne gotowanie borowikowego kaszotto)
 Konferencja naukowa „Dziecko w pediatrycznej opiece paliatywnej- współpraca w zespole
interdyscyplinarnym” - obchody jubileuszu 10-lecia Białostockiego Hospicjum dla Dzieci.
Październik:
 Początek dziesiątej jubileuszowej edycji Kampanii „Pola Nadziei
 Rozpoczęcie kampanii edukacyjno – informacyjnej „Hospicjum bez Tabu” (październik / listopad;
w trakcie trwania kampanii w mediach społecznościowych regularnie 3 razy w tygodniu były
publikowane materiały tekstowe lub video poruszające trudne kwestie związane z hospicyjną
tematyką. Potwierdzaliśmy i obalaliśmy mity związane z opieką nad nieuleczalnie chorym dzieckiem)
 Grupa wsparcia Mam zorganizowana w Łomży
 Grupa wsparcia Mam zorganizowana w Białymstoku - wyjście do Opery „Halka Wileńska”
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------------------------------------------------------------Listopad:
 Przedstawienie Grupy Cyrkplozja z Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego podczas inauguracja
kampanii „Miesiąc Dobroczynności”. (Przedstawienie odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury w
Białymstoku, na widowni zasiadły dzieci w wieku przedszkolnym z białostockich szkół).
 Koncert Charytatywny – „Wielkie Głosy – Małym Bohaterom z Białostockiego Hospicjum”.
 Charytatywny Bal Andrzejkowy.
 List do św. Mikołaja (listopad / grudzień). (Akcja w której Dzieci i ich Rodzeństwo pisało listy do św.
Mikołaja , a następnie Darczyńcy, wybierali prezenty które chcą zrealizować. Zostało napisanych i
zrealizowanych ponad 50 listów).
 Grupa wsparcia rodzeństwa zorganizowana w Łomży
Grudzień:
 Dzień Palenia Świec.
 Grupa wsparcia rodzeństwa zorganizowana w Centrum Zabaw Morza Lądy w Białymstoku
 Charytatywny halowy Turniej piłki nożnej „Gramy Razem” w Choroszczy. (Organizator: Klub Narew
Choroszcz. Turniej piłki halowej odbył się w Szkole
 Podstawowej
w
Choroszczy.
Podczas
turnieju
została przeprowadzona
licytacja
i kiermasz, z którego dochód został przeznaczony na rzecz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci).
 Aukcja charytatywna „Podlaskie Impresje” (Organizator: WOAK Białystok, projekt został zrealizowany
przy współpracy podlaskich artystów – malarzy).
 Spotkanie wigilijne „Rodziny Hospicyjnej” w Restauracji Lipcowy Ogród w Białymstoku.
 Koncert Charytatywny „Mikołajkowy Dar Serca” (Organizator: Zespół Szkół Społecznych nr 3
Białostockie Towarzystwo Oświatowe. W trakcie trwania wydarzenia odbyły się: licytacja
przedmiotów, kiermasz słodkości, występy były i obecnych uczniów szkoły. Dochód z licytacji został
przeznaczony na rzecz Podopiecznych białostockiego Hospicjum dla Dzieci).
 Koncert Charytatywny w 18 Pułku Rozpoznawczym w Białymstoku (Organizator: 18 Pułk
Rozpoznawczy w Białymstoku, w trakcie koncertu odbyła się licytacja i kiermasz słodkości.
Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji m. in występ Łukasza Granta).
 Wigilia w Klinice Onkologii i Hematologii UDSK w Białymstoku
 Wizyta Mikołaja z Laponii w Klinice Onkologii i Hematologii UDSK w Białymstoku .
 Odwiedziny hospicyjnych rodzin przez Mikołaja i Śnieżynki oraz przekazanie świątecznych paczek.
 Świąteczna zbiórka na Hospicjum (Organizator: Adrian Puczyński. Zbiórka funduszy na rehabilitację
podopiecznych Białostockiego Hospicjum dla Dzieci, prowadzona za pośrednictwem portalu
www.pomagam.pl).
 Jarmark Świąteczny przy Ratuszu w Białymstoku (Organizator Ratusz Miejski w Białymstoku. Dochód
ze sprzedaży biletów na karuzelę wenecka został przekazany na rzecz podopiecznych Białostockiego
Hospicjum dla Dzieci).

I wiele, wiele innych…

__________________________________________________________________________________
Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci
ul. Ciołkowskiego 88J, 15-545 Białystok, tel. 85 66 22 003, e-mail: biuro@pomozim.org.pl
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