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Białostockie Hospicjum dla Dzieci
Rok 2020 zapisze się w pamięci wszystkich jako rok wyjątkowy pod wieloma względami. Również
dla naszych rodzin, których dzieci są objęte opieką hospicyjną.
Stojąc u początku roku 2020, snując plany różnorodnych działań dla naszych podopiecznych,
nie sądziliśmy, że już w marcu sytuacja diametralnie się zmieni.
Lęk, który z racji na nieuleczalną chorobę naszych podopiecznych jest naszym nieodzownym
towarzyszem, spotęgowały codzienne doniesienia o rosnącej liczbie zachorowań na koronawirusa,
który czai się jako kolejne zagrożenie dla i tak niełatwego życia naszych pacjentów.
Reorganizacja naszej pracy przebiegła bardzo sprawnie. Wypracowany przez kilkanaście lat system
codziennego, permanentnego kontaktu z naszymi podopiecznymi, nieznacznie zmodyfikowaliśmy
dostosowując
go
do
panujących
warunków
pandemii.
Każda
rodzina
wie,
że o dowolnej porze dnia i nocy mają zapewnioną opiekę lekarsko-pielęgniarską. Codzienne wizyty
w domu pacjenta w okresach wzmożonego zagrożenia epidemicznego zredukowane zostały
do najpilniejszych, interwencyjnych, uzależnionych od stanu danego pacjenta. Oprócz wizyt w domu
pacjenta, ważną rolę odegrały nowoczesne kanały komunikacji. Nieraz mali pacjenci wyrażali swoje
zdziwienie, gdy ich ulubiona pielęgniarka czy lekarz przyjeżdżali wyposażeni w „dziwny” strój – maski,
przyłbice i fartuchy, a czasem kombinezony. Jedno co się nie zmieniło, to spojrzenia – zawsze
zatroskane i rozpromienione możliwością każdorazowego spotkania, bycia razem.
To co niewątpliwie pomagało w okresie pandemii to wynalazki technologiczne, komunikatory
umożliwiające bezpośredni obraz i dźwięk. Rozmowy przez komunikatory i wideokonsultacje,
zapewniły szybką reakcję na pojawiające się niepokojące objawy.
Pandemia uświadomiła wielu osobom, czym jest codzienne życie naszych hospicyjnych rodzin.
Ograniczenie w przemieszczaniu się, brak możliwości wychodzenia, czy wyjazdów, to niestety częsta
rzeczywistość rodziców, rodzeństwa i pacjentów hospicjum. Jak wielu osobom trudno było spędzić
kilka tygodni w izolacji, bez możliwości realizacji swoich planów, a nawet podstawowych potrzeb.
A przecież nieuleczalna choroba dziecka ogranicza podstawowe pragnienia, nie na kilka tygodni,
ale miesiące, a czasem lata.
W rozmowach z naszymi rodzicami podczas pandemii często było słychać głosy, że sama izolacja
nie wywołała większych zmian w ich życiu, bo niestety, ale do takiego wyizolowanego życia niejako
przywykli przez okres choroby swoich dzieci.
Dodatkowym obciążeniem niewątpliwie stały się obowiązki, które spadły niespodziewanie
na rodziców w postaci ciągłego wsparcia w lekcjach online zdrowego rodzeństwa. Teraz uwaga
w ciągu dnia musiała być dzielona na opiekę nad chorym dzieckiem i diametralnie zmieniającą się
rzeczywistością szkoły zdalnej. I tak jak dotychczas byliśmy pełni uznania dla rodziców dzielnie
zmagających się z chorobą sowich dzieci, tak radzenie sobie w pandemicznych warunkach wzbudzała
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w nas podziw. Zaś w chwilach zwątpienia i załamania na pomoc przychodzili psycholodzy i asystenci
rodziny, wzmacniający fachową pomocą.
Najbardziej odczuwalną potrzebą stała się rehabilitacja, która z racji na ryzyko przenoszenia infekcji
była czasowo ograniczona. Każde poluzowanie przepisów było wykorzystywane, by powracać
do względnej normalności i systematyczności. Pandemia pokazała, jak ważny jest każdy element
naszej działalności. Rehabilitacja, opieka lekarska, pielęgniarska, wsparcie socjalne i psychologiczne,
pomoc asystenta rodziny to kolejne puzzle w układance holistycznej opieki nad dzieckiem.
Rok 2020 to czas wzmożonej opieki hospicyjnej. Z uwagi na obostrzenia i zmiany w pracy szpitali,
nasze hospicjum stanęło przed nie lada wyzwaniem. Przyjęliśmy 17 nowych pacjentów. Większa
liczba była spowodowana wypisywaniem pacjentów ze szpitali do domu pod opiekę naszego
hospicjum, tuż po porodzie, zabiegach operacyjnych, zakończonym leczeniu przyczynowym.
W tak ekstremalnych warunkach pracy docenialiśmy profesjonalizm naszego zespołu medycznego,
który dzięki swym kompetencjom i umiejętnościom, dawał wsparcie i poczucie bezpieczeństwa,
edukując, przyjeżdżając na każde wezwanie.
Mali pacjenci, jak i ich rodziny odczuwały komfort i spokój mogąc przebywać w zaciszu domu
rodzinnego. Do czego można porównać ten spokój? Wielu z nas podczas pandemii doświadczyło
bezradności, osamotnienia a nawet frustracji z powodu braku możliwości kontaktu z lekarzem
rodzinnym, sanepidem a także bardzo ograniczoną dostępnością specjalistów różnych dziedzin
medycyny. Każda infekcja burzyła poczucie bezpieczeństwa i strach o zdrowie a nawet życie. Telefony
naszych lekarzy, pielęgniarek, psychologów czy pracowników socjalnych były niezmiennie dostępne
a co za tym idzie profesjonalna pomoc i wsparcie. Sprzęt medyczny, specjalistyczne opatrunki
czy środki pielęgnacyjne dostarczane na czas i wg potrzeb każdej rodziny to niewątpliwy komfort,
który nie przerwanie zapewnialiśmy rodzinom będącym pod naszą opieką. Rodziny nie ponosiły w
związku z tym żadnych kosztów.
To nasza codzienność roku 2020.
W naszym zespole powitaliśmy dodatkowe 2 osoby: pielęgniarkę i pielęgniarza, gdyż wzrost liczby
pacjentów, duże odległości do pokonywania do domów naszych pacjentów, sprowokowały nas
do nowych rozwiązań. Udało się!
W 2020 roku łącznie pod opieką Białostockiego Hospicjum dla Dzieci przebywało 47 dzieci z całego
województwa podlaskiego. Stale pod opieką przebywało od 31- 37 pacjentów. Najmłodszy pacjent
został skierowany do naszego hospicjum już w pierwszym miesiącu swego życia. 4 pacjentów
pożegnaliśmy z wielkim smutkiem i głębokim żalem. W wyniku poprawy i stabilizacji zdrowia zostało
wypisanych 9 pacjentów. Najdalej dane nam było dojeżdżać do pacjentów 105 km od Białegostoku.
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Lp.

PŁEĆ WIEK

MIEJSCE
ZAMIESZKANIA

ROZPOZNANIE

ILOŚĆ
DNI POD
OPIEKĄ

1

DZ.

13

40 km od Białegostoku

Dziecięce porażenie
mózgowe

3533

2

CH.

17

80 km od Białegostoku

Pęcherzowe oddzielanie
naskórka. Postać
dystroficzna

3483

3

CH.

9

44 km od Białegostoku

Encefalopatia

3285

4

DZ.

9

40 km od Białegostoku

Zespół Pataua

3122

5

DZ.

9

Białystok

Przedmózgowie
jednokomorowe

2735

6

CH.

12

101 km od Białegostoku

Wrodzona łamliwość kości

2111

7

CH.

10

Białystok

Encefalopatia
poniedotleniowoniedokrwienna.

1965

8

CH.

18

80 km od Białegostoku

Hiperglicynemia

1998

9

DZ.

16

105 km od Białegostoku

Ostra niewydolność
oddechowa

2000

10

DZ.

6

46 km od Białegostoku

Przewlekła niewydolność
oddechowa

1804

11

DZ.

5

Białystok

Wrodzone wady
rozwojowe mózgu

1497

1426

CH.

3

Białystok

Mnogie wady rozwojowe
wrodzone
nieklasyfikowane
gdzieindziej

13

CH.

3

67 km od Białegostoku

Encefalopatia

1106

14

DZ.

14

37 km od Białegostoku

Mucopolisacharydoza

939

15

CH.

2

43 km od Białegostoku

Odejście obu dużych
naczyń serca z jednej
komory

615

16

CH.

11

49 km od Białegostoku

Wodogłowie. Padaczka
lekooporna

940

17

DZ.

9

25 km od Białegostoku

Mózgowe
czterokończynowe
porażenie dziecięce

905

12
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18

CH.

9

49 km od Białegostoku

Padaczka lekooporna

878

19

CH.

2

19 km od Białegostoku

Wodogłowie wrodzone

826

20

CH.

16

44 km od Białegostoku

Wada rozwojowa mózgu

578

21

CH.

5

99 km od Białegostoku

Wrodzone wady
rozwojowe wielkich tętnic

795

22

CH.

8

Białystok

Dziecięce porażenie
mózgowe

744

23

DZ.

6

80 km od Białegostoku

Dziecięce porażenie
mózgowe

349

24

CH.

8

89 km od Białegostoku

Choroba
neurozwyrodnieniowa

551

25

CH.

1

67 km od Białegostoku

Inne padaczki
Encefalopatia postępująca

545

26

CH.

1

80 km od Białegostoku

Zespół dysmorficzny,
hipotrofia

271

27

DZ.

2

38 km od Białegostoku

Inne padaczki
Encefalopatia postępująca

465

28

CH.

1

29 km od Białegostoku

Q93.5

175

W 07.07.2020

29

CH.

1

Białystok

Stan po wrodzonym
zarośnięciu przełyku

72

W 15.03.2020

30

DZ.

1

79 km od Białegostoku

Zespół Edwardsa

49

Z 04.03.2020

31

CH.

16

92 km od Białegostoku

Dziecięce porażenie
mózgowe

16

Z 07.03.2020

32

CH.

3m

25 km od Białegostoku

Inne określone zespoły
wrodzone

254

33

DZ.

1

Białystok

Inne wady mózgu
z ubytkiem tkanek

254

34

CH.

1

81 km od Białegostoku

Dysplazja oskrzelowopłucna

232

35

CH.

3m

48 km od Białegostoku

Małogłowie

206

36

DZ.

5m

75 km od Białegostoku

Zespół Edwardsa

191
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37

DZ.

1

68 km od Białegostoku

Aberracja chromosomowa

179

136

Z 1.12.2020

Z 28.10.2020

DZ.

4m

Białystok

Kurczowe porażenie
czterokończynowe.
Małogłowie.
Encefalomalacja

39

DZ.

8

Białystok

Glejak pnia mózgu

77

40

DZ.

8m

Białystok

Rozszczep podniebienia
i wargi

133

41

DZ.

3m

43 km od Białegostoku

Wodogłowie

133

42

DZ.

5m

105 km od Białegostoku

Wrodzone zakażenie
wirusem cytomegalii

101

43

CH.

1

43 km od Białegostoku

Odejście obu dużych
naczyń serca z jednej
komory

615

44

CH.

8m

68 km od Białegostoku

Encefalopatia

65

45

DZ.

9m

Białystok

Wodogłowie

33

46

CH.

15

40 km od Białegostoku

Wodogłowei

33

47

CH.

12

Białystok

Dziecięce porażenie
mózgowe

30

38

W 15.10.2020

W 30.11.2020

Łączna liczba osobodni w hospicjum wynosiła: 12 720 (prawie 3 tysiące więcej niż w roku ubiegłym).
Odbyło się 6 787 wizyt obejmujących opiekę medyczną, rehabilitacyjną, psychologiczną, socjalną.
Przeprowadzono 1 782 godzin rehabilitacji. Nasi pacjenci mieli zapewnioną bezpłatną, opiekę
lekarską i pielęgniarską w dzień i w nocy, przez cały rok. Pracownik socjalny, asystent rodziny
oraz kapelan wspomagali rodziny adekwatnie do 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.
Pandemia nie zablokowała możliwości dokształcania się, z czego ochoczo korzystał nasz personel
w ramach stałego doskonalenia świadczonych usług. Pracownicy hospicjum podnosili swoje
kwalifikacje w zakresie opieki paliatywnej uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach
ogólnopolskich.
W roku 2020 pracownicy brali udział w szkoleniach i konferencjach m.in.:
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1. Kurs doskonalący "Pediatryczna opieka paliatywna - wymiana doświadczeń" 6-7.03.2020;
2. VI Międzynarodowy Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran
22-25.09.2020;
3. Kurs "Postępy w anestezjologii i intensywnej terapii dzieci i noworodków" 3.10.2020;
4. Kurs doskonalący "Opieka paliatywna w pediatrii" 23-24.10.2020;
5. Żywienie dojelitowe w praktyce;
6. Konferencja i XV Jesienne Warsztaty Pielęgniarek Opieki Paliatywnej;
7. Seminarium „Perspektywy opieki paliatywnej w Polsce podczas pandemii 2019-2020”
3.11.2020.
Pełnili również rolę wykładowców dzieląc się z innymi bogatym doświadczeniem medycznym m.in.:
1. Kurs doskonalący "Pediatryczna opieka paliatywna - wymiana doświadczeń" 6-7.03.2020
2. Kurs opieki nad osobą niepełnosprawną - 27.10.- 13.11.2020
3. Kurs "Psychoonkologia w praktyce lekarzy onkologii" 4.12.2020.
W 2020 roku w sposób znamienny dokonaliśmy poszerzenia asortymentu sprzętu medycznego
z powodu zwiększonej liczby pacjentów hospicjum. Podstawową bowiem potrzebą naszych
podopiecznych jest odpowiedni sprzęt medyczny pomagający w codziennej egzystencji chorego
dziecka. Każdy z pacjentów nieodpłatnie otrzymuje do użytku dedykowany do stanu zdrowia
specjalistyczny sprzęt medyczny tj. koncentrator tlenu, pulsoksymetr, ssak medyczny, kaszlator, łóżko
rehabilitacyjne, akcesoria rehabilitacyjne tj.: materace, wałki, kliny, masażery, poduszki sensoryczne,
piłki rehabilitacyjne itp. Pracownik socjalny służy pomocą w zorganizowaniu podnośników, gorsetów
i innych potrzebnych sprzętów ułatwiających pielęgnację i opiekę nad pacjentem. Sprzęt zakupiony
w 2020 roku to głównie pulsoksymetry, koncentratory tlenu i pompy infuzyjne. Finansujemy nie tylko
zakup, ale również pokrywamy koszty eksploatacji (naprawy, wymiany, przeglądy).
Codzienna
opieka
sprawowana
w
domu
to
niewątpliwie
komfort
bycia
„u siebie”, we własnym domu, ale gdy trzeba zasięgnąć porady specjalisty troszczymy się o to,
by dziecko nie czekało w kolejce na wizytę, ale bez zbędnej zwłoki znalazło bezpłatną pomoc
w Familijnym Centrum Medycznym prowadzonym przez Fundację. Grono zaprzyjaźnionych lekarzy,
którym nie jest obojętny los naszych podopiecznych i ich rodzin na co dzień tworzą sieć współpracy
na najwyższym poziomie.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak cenny jest czas, jak kruche potrafi być życie, dlatego
z delikatnością pochylamy się nad każdą, nawet najdrobniejszą potrzebą naszych małych pacjentów.
By życie mogło trwać, tyle ile będzie mu dane. Byle w miłości i trosce.

Pomoc socjalna
Pandemia dotknęła niejedną rodzinę nie tylko zdrowotnie, ale również socjalnie. Jakość życia wielu
rodzin zmieniła się, często na gorsze. Niestabilne warunki zatrudnienia oraz zmiany na rynku pracy
odczuli wszyscy, choć w rodzinie nieuleczalnie chorych dzieci, sytuacja ta niewątpliwie mocno odciska
swoje piętno.
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Ważne dla nas w tym roku było stałe dbanie o sprawy socjalne rodzin hospicyjnych. Wymagało to od
nas uważności i szybkich reakcji. Nie każdy bowiem z łatwością mówi o swoich problemach.
Zaopatrzenie w niezbędne produkty do pielęgnacji i leczenia, sprzęt medyczny, a w tym roku
w sposób szczególny środki ochrony osobistej, stały się podstawowymi produktami dnia codziennego.

Wsparcie socjalne przybierało różne formy. Zarówno finansowe, w postaci m.in. zasiłków
pogrzebowych, bonów wakacyjnych, zakupu opału na zimę, zwrotów poniesionych kosztów
na wyroby medyczne czy rehabilitacyjne.
Równie ważne jest wsparcie rzeczowe, które możemy realizować przy zaangażowaniu wielu
darczyńców. I tak w 2020 roku były to głównie ubrania, środki czystości, środki ochrony osobistej,
zabawki, przybory szkolne. Jak również materiały budowlane do drobnych remontów m.in. farby,
glazura, kabina prysznicowa, meble, itp.
Dzięki darczyńcom w 2020 roku powstał piękny Bajkowy Pokój dla malutkiego Zbyszka. Udało nam
się zebrać grupę osób, które zaangażowały się w akcję, sfinansowały i wykonały remont. Mieszkanie
wymagało renowacji przede wszystkim ze względu na stan zdrowia pacjenta hospicjum, który
po wyjściu ze szpitala potrzebował lepszych warunków do życia. Budżet rodziny nie dźwignąłby
takiego wydatku, zwłaszcza w tak krótkim czasie. Pomalowanie ścian, ułożenie paneli, remont łazienki
i wiele, wiele innych to prace, które należało wykonać, aby opieka nad ciężko chorym Zbyszkiem była
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możliwa w ciepłym, domowym zaciszu. Dobro sprawia, że życie staje się prostsze, oczywiście przy
wsparciu życzliwych ludzi.

Rodzice mogą liczyć na pomoc pracownika socjalnego podczas starania się o przysługujące zasiłki
i wsparcie ze strony Państwa. Koordynowanie spraw formalnych dotyczących przyznania orzeczenia
o niepełnosprawności, zasiłków celowych i okresowych, dofinansowania do sprzętu medycznego
i rehabilitacyjnego, czy zorganizowania pogrzebu, to główne zadanie pracownika socjalnego. Jest
obecny przy rodzicu, by w tym co nowe i nieznane, rodzina nie pozostała sama.
Asystent rodziny to stosunkowo nowa forma wsparcia rodzin, choć w naszej Fundacji na dobre
zagościła jako nieodłączna część pomocowa dla rodzin. Asystent wspiera nie tylko w opiece nad
dzieckiem chorym, ale jest ukierunkowany na pomoc zdrowemu rodzeństwu oraz rodzicom
w codziennych obowiązkach. Utrzymuje kontakt i pomaga przystosować się rodzinom do nowej
sytuacji, również po wypisaniu z hospicjum, jak też po śmierci dziecka.
Głównym celem podejmowanych działań jest udzielenie szeroko rozumianego wsparcia i pomocy
rodzinom będącym pod opieką Białostockiego Hospicjum dla Dzieci. Wzmacniano kompetencje
wychowawcze rodziców poprzez edukację w zakresie prawidłowych postaw rodzicielskich.
Kształtowano w rodzinach pozytywną samoocenę oraz wiarę we własne możliwości. Udzielano
pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Motywowano do współpracy
z psychologiem, zachęcano do korzystania z dostępnych ofert wsparcia i pomocy.
Współpraca pracowników niemedycznych tj. psychologów, asystentów rodziny, pracownika
socjalnego jest bardzo widoczna podczas prowadzenia grup wsparcia dla dzieci i młodzieży
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oraz dla rodziców. Znając doskonale potrzeby poszczególnych rodzin zespół fundacji zapewnia
stosowną pomoc. Pamiętają o wszelkich ważnych uroczystościach rodzinnych, organizując prezenty
okolicznościowe. Do zadań asystentów rodziny należy organizacja Dnia Kobiet, Dnia Rodziny, Dnia
Dziecka, Wigilii, Choinki, czy wyjazdów wakacyjnych. Prowadzone są również grupy wsparcia dla
dzieci i mam, umożliwiając tworzenie głębokich relacji wśród szeroko pojętej rodziny hospicyjnej.
Znajomość środowiska życia naszych pacjentów sprawia, iż podejmowane działania pomocowe takie
jak zaopatrzenie gospodarstw domowych w odpowiednie środki, czy dostosowanie pomieszczeń
do wymogów osób niepełnosprawnych, są adekwatne i współmierne do sytuacji danej rodziny.
Darczyńcy, wspierający naszą Fundację, również mogą być pewni, iż darowizny są realną pomocą
dla rodzin hospicyjnych. Po 12 latach działalności doskonale wiemy, iż potrzeby rodzin są o wiele
szersze niż tylko wsparcie medyczne, które współfinansuje NFZ. Wszelkie działania pozamedyczne
mogą być realizowane jedynie dzięki systematycznemu wsparciu naszych darczyńców. Za co staramy
się dziękować w imieniu naszych rodzin przy każdej okazji.

Pomoc psychologiczna i grupy wsparcia

Okres pandemii pokazał jak każdy z nas, nasze dzieci, bliscy, potrzebujemy drugiego człowieka,
spotkań, rozmów, dotyku, wspólnej troski. Nie inaczej rzecz się ma z naszymi podopiecznymi. Dlatego
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tak kluczowe jest zapewnienie wsparcia psychologicznego w hospicjum. Codziennie dostępny kontakt
ze specjalistą to rzeczowa pomoc terapeutyczna, to prowadzone rozmowy o charakterze
terapeutycznym, to wzmocnienie psychiczne w trudnej rzeczywistości nieuleczalnej choroby. Poza
pracą indywidualną z pacjentem i opiekunami, ważna jest praca w grupie samopomocowej.
W Fundacji prosperują 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. Pandemia uniemożliwiła regularne spotkania w szerszym gronie, jednak udało się nam
zorganizować 6 spotkań grupy wsparcia w żałobie, połączonych z odprawieniem mszy świętej. Był to czas bycia
razem w niełatwej rzeczywistości przedwczesnej śmierci dzieci. Spotkania te mają na celu pomoc w przejściu
przez okres żałoby. Grupa wsparcia jest miejscem, gdzie
w atmosferze akceptacji można wyrazić swoje emocje, znaleźć zrozumienie i pomoc. Ma ona charakter
terapeutyczny i wspólnotowy.

Psycholog towarzyszy rodzinom w codziennych trudnościach
związanych z chorobą nieuleczalną, postępującą, zmierzającą do
śmierci. Nasze rodziny hospicyjne wymagają regularnego wsparcia
duchowego i psychologicznego, dlatego mogą liczyć na pomoc 2
psychologów oraz kapelanów. W 2020 roku odbyło się 229 wizyt
psychologa. Zarówno z obecnymi podopiecznymi, rodzinami
wypisanych dzieci oraz będących w żałobie. Opieką psychologiczną
w ciągu roku objętych zostało 46 rodzin udzielając emocjonalnego
wsparcia choremu, jego bliskim oraz wsparcia w trakcie żałoby.

Niestety w 2020 roku nie odbył się wspólny wyjazd rodzin hospicyjnych, pozostało nam jedynie
cieszyć się wspólnym Dniem Rodziny zorganizowanym w Tykocinie. Nie zabrakło na nim atrakcji dla
dzieci i dorosłych, poczuliśmy odrobinę normalności w tym niezwykle trudnym roku.
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Aby umożliwić rodzinom wspólny rodzinny wyjazd, wsparliśmy je bonem wakacyjnym, dzięki któremu mogli
ziścić marzenie o urlopie w kameralnym rodzinnym gronie. Nam pozostała nadzieja na realizację wyjazdów
w kolejnych latach.

Ośrodek Perinatalnej Opieki Paliatywnej
Ośrodek Perinatalnej Opieki Paliatywnej oferuje wsparcie dla rodziców, u których w trakcie ciąży
rozpoznano tzw. wadę letalną płodu. Ośrodek zapewnia wsparcie ze strony lekarza hospicyjnego,
psychologa oraz położnej.
Celem spotkania z psychologiem jest uzyskanie wsparcia emocjonalnego oraz konkretnych informacji
dotyczących możliwych źródeł i form pomocy. Podzielenie się przez rodziców własnymi motywacjami
daje możliwość i przestrzeń do dyskusji, okazję do lepszego zrozumienia siebie nawzajem i uzyskanie
pomocy od najbliższej osoby. Psycholog przedstawia możliwy sposób funkcjonowania dzieci
z postawionym przez lekarza rozpoznaniem i proponuje im kontakt do innych rodziców dzieci z takim
samym rozpoznaniem.
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W czasie spotkania psycholog stara się rozpoznać potrzeby konkretnej pary i wspólnie
z nią zastanawia się, jak można je zaspokoić. Ważnym elementem rozmowy jest omówienie sposobów
przekazywania niepomyślnych wiadomości innym członkom rodziny (dziadkom, rodzeństwu itp.).
W 2020 roku w Ośrodku Perinatalnej Opieki Paliatywnej przeprowadzono 26 konsultacji z rodzicami,
którzy spodziewają się chorego dziecka. Ponadto odbyło się 6 konsultacji z rodzicami, którzy stracili
dziecko w okresie okołoporodowym. W ramach działalności ośrodka prowadzono 6 spotkań
dla rodziców po stracie dziecka w okresie okołoporodowym.
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.
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
sprawuje personel domowego hospicjum.

Turnusy rehabilitacyjno - rekreacyjne
W 2020 zdołaliśmy zorganizować jedynie wyjazd zimowy do Poręby Wielkiej dla naszych
podopiecznych. W styczniu 24 dzieci, które pokonały chorobę nowotworową oraz rodzeństwo dzieci
hospicyjnych skorzystało z wypoczynku
regenerując
swoje
siły
witalne
oraz
wzmacniało
więzi
rówieśnicze.
Jak ważną rolę odgrywają wyjazdy
przekonaliśmy się, gdy od marca tegoż roku
zostały ograniczone wszelkie formy grupowej
aktywności. Zorganizowany wyjazd w góry
przyniósł
wiele
radości
naszym
podopiecznym.

Fundacja „Pomóż Im”
ul. Ciołkowskiego 88J, 15-545 Białystok
biuro@pomozim.org.pl, www.pomozim.org.pl

S t r o n a 14 | 28

Fundacja „Pomóż Im”. SPRAWOZDANIE 2020

Różnorodność zapewnianych atrakcji powodował brak czasu na nudę. Po raz kolejny mogliśmy
obserwować jak zacieśniają się więzi między uczestnikami, których łączy wiele wspólnego. Nauka
jazdy na nartach i wysiłek podejmowany podczas wyjazdu budował również kondycję, nadszarpniętą
chorobą nowotworową. Pobyt w górach niewątpliwie przyczynił się do wzrostu odporności, która
miała kluczowe znaczenie w kolejnych miesiącach.
Oczekując na kolejne wyjazdy w sercach dzieci pozostały wspomnienia wspólnych zabaw i zmagań,
dobrze spędzonego czasu relaksu i beztroski. Zdajemy sobie sprawę, jak kluczowe jest zapewnienie
dzieciom bezpiecznej przestrzeni, by budować zdrowe relacje, wzmacniać poczucie własnej wartości

i sprawczości. Jak istotne są nawet drobne sukcesy, pokonywanie swoich słabości i trudności.
Tak wiele się wydarzyło pozytywnych zdarzeń podczas pobytu w górach, procentujących w kolejnych
miesiącach.
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Z racji na obostrzenia nie mógł odbyć się wyjazd letni w góry, jednak nasze asystentki rodziny
dostosowując się do trwającej epidemii, zorganizowały półkolonie dla dzieci. Rodzeństwo
podopiecznych Białostockiego Hospicjum dla Dzieci spędziło emocjonujący tydzień podczas
wakacyjnej grupie wsparcia. Grupa była bardzo zabawowa, zintegrowana, ale też zdyscyplinowana.
Wspólnie świetnie spędzony czas dał im mnóstwo energii. Zajęcia odbywały się m.in. w stadninie koni,
na basenie, bawialni itp. Bez komputera, telewizora i smartfonów, których dzieci miały już dość po
nauce zdalnej. Nie ma to jak znaleźć sposób na wspólne przebywanie.

W kolejnych miesiącach odbyły się również spotkania w Parku Wodnym „Tropikana” oraz spotkania
online, które wniosły wiele radości w szarą rzeczywistość roku 2020.

Celebrowanie życia
„Hospicjum to też życie” to hasło oddaje naszą codzienną rzeczywistość, mimo zmagań z chorobą,
życie toczy się z dnia na dzień. Jak ważny jest każdy dzień wiedzą zarówno dzieci, jak ich rodzice.
Są jednak wyjątkowe chwile w ciągu roku, gdy obchodzimy kolejne urodziny naszych podopiecznych,
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ich chrzciny, komunie i inne ważne wydarzenia. Jesteśmy i cieszymy się tym dobrem, w którym mamy
swój udział.
Nie może zabraknąć przedstawicieli hospicjum w tych ważnych wydarzeniach. Wśród balonów,
prezentów, tortu i radości śpiewają głośne sto lat, czym wprowadzają dzieci w świąteczny nastrój. Nie
tylko prezenty cieszą, cieszy wspólne spotkanie. Czas bycia razem, kolejny rok. I oby jak najdłużej.

Zabawa choinkowa w styczniu wprowadziła nas w nowy rok, bawiliśmy się beztrosko i radośnie. Dzieci
otrzymały piękne paczki od św. Mikołaja, które ufundowała firma Arsenal. Zaś animatorzy
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury wprowadzili dzieci i ich rodziców w świat prehistorii, zaś
iluzjonista Łukasz Grant w świat magii. Widzieć rozpromienione buzie naszych podopiecznych –
bezcenne.
Wigilia z racji na pojawiające się bardziej restrykcyjne obostrzenia nie mogła się odbyć, ale każda
z rodzin otrzymała upominki oraz paczkę świąteczną.

Wyjątkowe inicjatywy
Ważnym wydarzeniem dla naszej Fundacji była premiera telewizyjna filmu czołowej dokumentalistki
Telewizji Polskiej, Beaty Hyży-Czołpińskiej „Całkiem blisko, tuż obok”. Dokument obrazuje
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codzienność naszych lekarzy i pielęgniarek i towarzyszące im emocje. To wyjątkowa praca wyjątkowej
grupy ludzi, dlatego cieszy nas fakt, iż szersze grono odbiorców zapoznało się z tą niełatwą pracą.
Na początku 2020 roku powstał również wyjątkowy utwór pt. „Za samą myśl”, który w sposób
poetycki opisuje kruchość życia. Białostocki, rockowy zespół „Mniej Więcej” zadedykował
podopiecznym Fundacji „Pomóż Im” wspomniany utwór, nawiązujący do opieki, radości i nadziei,
które to są codziennością Białostockiego Hospicjum dla Dzieci. Piosenka niesie przesłanie, skłania do
zadumy i zachęca do angażowania się w pomaganie innym. Ogromne podziękowania należą się
Wszystkim, którzy poświęcili czas, myśl i w 100 % charytatywnie włączyli się w ten niecodzienny
i niezwykły projekt. W szczególności dziękujemy zespołowi „Mniej Więcej”, Polskiemu Radiu
Białystok, Panu Markowi Kubikowi i Wem Studio, Teatrowi Dramatycznemu w Białymstoku, jak
również Pani Natalii Mai, Panu Mirosławowi i ich wspaniałej córeczce Marysi (naszej podopiecznej),
którzy wystąpili w teledysku. Dobro łączy dobrych ludzi.

Koniec roku przyniósł również niezwykle ważną dla naszej Fundacji premierę książki dr Dariusza Kucia
– lekarza Białostockiego Hospicjum dla Dzieci. W książce autor zamieścił zbiór 21 wywiadów
z rodzicami śmiertelnie chorych dzieci, które były pod opieką naszego hospicjum. Każde pytanie,
każda odpowiedź przywołuje wspomnienia, te piękne i te bolesne. Dowiadujemy się jak wygląda życie
śmiertelnie chorego dziecka. Co czują rodzice, którzy spełniają ostatnie marzenia swoich pociech. Ile
odwagi trzeba mieć, by towarzyszyć dziecku i pozwolić mu odejść? Książkę o najprawdziwszych
bohaterach wydało Wydawnictwo „Znak”. Lektura choć nie łatwa, to warta przeczytania i głębokiej
refleksji.
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Gorące podziękowanie dr Dariuszowi
oraz Rodzicom, którzy podzielili się swoją
historią.

Obecność w Klinice Pediatrii Onkologii i Hematologii
UDSK w Białymstoku
Obecność i wsparcie Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej jest niezwykle ważnym elementem
naszej działalności. Od początku istnienia Fundacji przyświeca nam chęć pomocy dzieciom
zmagającym się z chorobami nowotworowymi. Wychodzimy więc naprzeciw potrzebom dzieci i ich
rodziców. Jesteśmy podczas ważnych wydarzeń, ale i w codziennej rzeczywistości.
Jak co roku rozpoczęliśmy na
oddziale cykl spotkań z ciekawymi
ludźmi. Między innymi o swojej
kulturze
opowiedziały
Chinki
studiujące
na
Politechnice
Białostockiej. Zaciekawiły dzieci tą
nieznaną w naszym regionie
kulturą.
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Wyjątkowym spotkaniem było lutowe wspólne świętowanie Międzynarodowego Dnia Dziecka
z Chorobą Nowotworową. W dzień ten dzieci i ich rodzice pisali marzenia na kolorowych balonach,
które poszybowały do nieba – a wszyscy trzymali kciuki, by się spełniły. Dzień ten umiliły zdrowe
banany oraz słodka czekolada sponsorowana przez firmę „Pijalnia Czekolady Wedel”. Wolontariusze
przebrani za wielkie maskotki sprawili wiele radości naszym małym milusińskim. W lutym odbył się
jeszcze Turniej Tenisa Stołowego na Onkologii z pucharami i dyplomami. Okazało się, że było to
ostatnie „fizyczne” spotkanie z możliwością wejścia do Kliniki Onkologii.

Pandemia, która zamknęła drzwi oddziału na realne spotkania z wolontariuszami, otworzyła jednak
wirtualne okna spotkań online, zwane ONKO-ONLINE. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy
i możliwościom technicznym odbywały się rozmowy i zabawy z dziećmi w formie zdalnej. Zapewniło
to atrakcje dzieciom, a rodzicom umożliwiło chwilę odpoczynku i czasu dla siebie. Wszelkie spotkania
związane z Dniem Dziecka, Dniem Matki odbywały się pod oknami Kliniki Onkologii. Wzruszające były
spojrzenia i „dotyk” przez szybę szpitalnego okna. Cieszył nas uśmiech i prawdziwa radość
z otrzymywanych prezentów. Plac i balkon przyszpitalny zamieniły się w scenę, gdzie rozbrzmiewały
koncerty, odbywały się pokazy tańca, wszelkie eventy. Wiele z tych działań mogliśmy realizować dzięki
pomysłowości naszych wolontariuszy i hojności darczyńców.
Realną pomocą, w której mieliśmy swój niewątpliwy udział było organizowanie obiadów w okresie
marzec-maj 2020 dla rodziców przebywających na oddziale przy swoich dzieciach. Obostrzenia i brak
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możliwości wychodzenia z oddziału sprawiło, że rodzice stanęli przed nie lada wyzwaniem. Na pomoc
przyszli jednak właściciele gastronomii białostockiej. Codzienne przekazywanie informacji o ilości
potrzebnych obiadów i cała logistyka przekazywania posiłków spoczęła na barkach koordynatora
wolontariatu i wolontariuszy. Trudna sytuacja epidemii pokazała jednak jak wiele osób dobrej woli
jest wokół nas. Jak szeroko są otwarte oczy i serca na potrzeby, tych którzy znaleźli się w trudnej
życiowo sytuacji.
Nie zapominamy o stałym wsparciu finansowym pacjentów. Stale wspomagamy dzieci w rehabilitacji
oraz wspieramy finansowo rodziny w zakupie leków. Zapewniamy finansowanie podstawowych
potrzeb związanych z codziennym funkcjonowaniem rodziców na oddziale.
Niewątpliwie ważnym wydarzeniem roku 2020 było otwarcie Placu Zabaw „Oaza Radości” przy Klinice
Onkologii. Został on oficjalnie otwarty w piątek 2 października w Światowym Dniu Uśmiechu.

Podczas ceremonii były balony (oczywiście z helem), wystrzały baniek mydlanych, motywacyjne
napisy przygotowane przez wolontariuszy, słodycze i piękny występ Justyny Kosteckiej i Oliwii
Demiańczuk, które zaśpiewały dzieciom piękne piosenki z bajek. Firma Tania Książka, największy
darczyńca Fundacji, również była z nami, pozostawiając na placu w prezencie specjalną ławeczkę
czytelnika, na której dzieci czy też rodzice zgłębiać będą niejedną fascynującą lekturę.
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Przy tak olbrzymiej inwestycji mieliśmy wielkie wsparcie wielu darczyńców. Najwięcej środków
pochodziło od niezliczonych darczyńców indywidualnych, którzy wspierali nas podczas zbiórek.
Bardzo pomogły nam również organizacje pozarządowe m.in. Fundacja Drzewo i Jutro z siedzibą w
Warszawie, Fundacja DKMS z siedzibą w Warszawie, Fundacja Urtica Dzieciom, Fundacja Dzieci
Dzieciom „Słoneczko”. Dodatkowo, Biuro Projektowe Cad Plan, wykonało nieodpłatnie projekt Oazy
Radości. Dzięki temu jest taka piękna i cieszy wiele dzieci, dla których plac zabaw jest namiastką
normalności w świecie choroby.
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Wolontariat
Wolontariat roku 2020 przejdzie do historii. Ileż kreatywności wymagał! Jak szybko musiał przestawić
się na nowe warunki. Jakiż kryzys przeszedł, gdy serce wyrywało się do działania, a obostrzenia
go stopowały. Czas pokazał jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem, fizycznej bliskości, kontaktu.
Ile w nas chęci do pomocy, choć nieraz sami przeżywamy trudności i kryzysy. Gdy nam jest ciężko,
nie zamykamy się w swoim cierpieniu, ale otwieramy się na innych, którym jest jeszcze ciężej.
Wolontariusze to grupa osób do zadań specjalnych. Są w niej osoby młode i starsze, studenci i osoby
pracujące, rodzice naszych byłych pacjentów, przyjaciele Fundacji. Uczniowie i pracownicy dużych
firm. Każdy wnosi swój potencjał, pomysły, energię. Daje tyle ile jest w stanie. W zamian otrzymuje
również wiele – nowe pozytywne relacje, satysfakcję, spełnienie, poczucie bycia potrzebnym.
Fundacja stwarza wiele możliwości działania, począwszy od prac biurowych (wysyłkę podziękowań
darczyńcom, pakowanie prezentów), udział w akcjach charytatywnych, koncertach i eventach,
spotkaniach z pacjentami w hospicjum i w Klinice Onkologii. W czasie zwiększonego ryzyka zakażeń,
gdy drzwi do Kliniki były zamknięte dla osób z zewnątrz, prowadzony był wolontariat ONKO-ONLINE.
Nasi wolontariusze za pomocą Messenger kontaktowali się z pacjentami Kliniki i w ten sposób spędzali
z nimi czas.
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Coraz bardziej popularnym staje się wolontariat pracowniczy, który wiele firm wprowadza jako stały
element kultury organizacji. Dzięki m.in. zaangażowaniu wolontariuszy – pracowników Banku Pekao
S.A. „Oaza Radości” przy Klinice Onkologii została ożywiona poprzez zasadzone rośliny i krzewy.
Wolontariusze dołożyli swoją cegiełkę, by plac zabaw był jeszcze piękniejszy, pełen drzew, krzewów
i kwiatów.

Fundacja
prowadzone
akcje charytatywne takie
jak „Pola Nadziei”, czy
Miesiąc Dobroczynności
była zmuszona przenieść
do Internetu.
Wolontariusze
stali
się propagatorami ww.
akcji,
zachęcając
do
udziału i zaangażowania.
Mimo
ograniczonej
działalności szkół udało
się włączyć do pomagania
w ramach „Pól Nadziei”
prawie 150 placówek,
przeprowadzić wiele lekcji
online
informujących
o opiece paliatywnej oraz
wolontariacie.
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Spotkania te zaowocowały wieloma wspaniałymi inicjatywami nauczycieli, rodziców i uczniów
poszczególnych szkół i instytucji. Za każdy gest ten mały i duży jesteśmy bardzo wdzięczni.
Tegoroczne Kursy Wolontariatu, również przyjęły formę zdalną. W 2020 roku w zorganizowanych
kursach w Białymstoku i Łomży uczestniczyło około 150 osób.
Wolontariat to styl życia. Ukierunkowanie na drugiego człowieka. Bez wsparcia i pomocy
poszczególnych osób nie bylibyśmy w stanie podejmować wielu działań na rzecz naszych
podopiecznych. Jest dla nas olbrzymią radością tworzenie tego pięknego dzieła i doceniamy
zaangażowanie każdego, kto w tym wyjątkowym roku choć przez chwilę stał się naszym
wolontariuszem i ambasadorem dobra. To grono jest tak szerokie. O każdym ciepło myślimy i nosimy
w pamięci. Nie jest przesadą nazwanie naszych stałych wolontariuszy, nauczycieli, dziennikarzy,
aktorów, piosenkarzy, tancerzy, pracowników współpracujących firm, i tak wielu pomocnych ludzi –
naszymi Przyjaciółmi. Dobro dzieląc się, niech się pomnaża!

Kalendarium Fundacji
Mimo utrudnionych działań w 2020 roku zdołaliśmy zorganizować lub współorganizować wiele
wydarzeń. Wydarzenia, które odbyły się za nasza sprawą lub z naszym udziałem to m.in.:

MIESIĄC

LUTY

WYDARZENIE


Dzień Dziecka z Chorobą Nowotworową.



Koncert charytatywny „Grosz Miłości” (Koncert podczas którego wystąpili
młodzi, lokalni wykonawcy. Organizator: Stowarzyszenie Koliber Białystok, Klub
Gwint).



Spotkanie z Martą Wojtal i gwiazdami w warszawskim Studio 4MC w związku
z kampanią 1% (w projekt charytatywnie zaangażowali się m. in.: Małgorzata
Rozenek, Radosław Majdan, Oliwier Janiak, Anna Skura, Michał Będźmirowski).



Wizyta uczennic klasy konfucjańskiej Politechniki w Klinice Pediatrii Onkologii
i Hematologii UDSK w Białymstoku (Warsztaty, podczas których mali pacjenci
poznawali kulturę, język i zwyczaje Chin).



Koncert charytatywny „Lata nie dzielą” (Koncert podczas którego wystąpili
lokalni wykonawcy. Organizator: VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku.



IV Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej
w Białymstoku (Organizator: Okręgowa Rada Adwokacka – Komisja ds. sportu).



Spotkanie grupy wsparcia mam hospicyjnych w Łomży.
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MARZEC

KWIECIEŃ



Premiera fundacyjnej piosenki „Za samą myśl” (Utwór dedykowany
podopiecznym Fundacji, stworzony przez białostocki, rockowy zespół Mniej
Więcej. Partnerzy projektu: Marek Kubik i Wem Studio, zespół Mniej Więcej,
Polskie Radio Białystok, Teatr Dramatyczny w Białymstoku, Jakub Sadowski
i Flash Paradise).



Kurs Wolontariatu 2020.



Dzień Kobiet 2020 w Klinice Pediatrii Onkologii i Hematologii UDSK
w Białymstoku.



Dzień Kobiet 2020 w Białostockim Hospicjum dla Dzieci.



Akcja „#sercedlahospicjum”.



Kreatywny LIVE dla dzieci (Organizator: Julia Wiatr).



Pola Nadziei 2020 online.



Trening charytatywny online (Organizator: Łukasz Zajcew).



Występ zespołu PAARO- Mobilna Akademia Rozwoju przed Kliniką Pediatrii
Onkologii i Hematologii UDSK w Białymstoku.



LIVE taneczny (Organizator: Studiuj Salsę).



LIVE z „Pipi Pończoszanką” (Organizator: Monika Zaborska).



Dzień Matki 2020 w Klinice Pediatrii Onkologii i Hematologii UDSK w
Białymstoku.



Dzień Matki 2020 w Białostockim Hospicjum dla Dzieci.



Wirtualna Sztafeta Electrum Ekiden (Organizatorzy: Fundacja Białystok Biega
i firma Electrum).



Dzień Dziecka w Białostockim Hospicjum dla Dzieci.



Dzień Dziecka 2020 w Klinice Pediatrii Onkologii i Hematologii UDSK
w Białymstoku.



Muzyczny LIVE (Organizatorzy: Martyna Tober, Renata Tuszyńska, Bartosz
Snarski).



Dzień Ojca 2020 w Białostockim Hospicjum dla Dzieci.



Licytacja ceramicznych żonkili na antenie Polskiego Radia Białystok.



Akcja GaszynChallange.



Półkolonie letnie dla rodzeństwa i dzieci hospicyjnych.

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC
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SIERPIEŃ



Wycieczka Rodzin hospicyjnych do Tykocina.



Organizacja projektu „Ruch kluczem do aktywności i rozwoju” zapewniający
bezpłatną rehabilitację dla dzieci z niepełnosprawnością z terenu Białegostoku.



Charytatywny Trening Cross Kettlebell w Parku Antoniuk (Organizatorzy: Aktywie
w Mieście, Robert Rejmaniak).

WRZESIEŃ



Akcja „Bajkowy pokój” Zbyszka – pacjenta hospicjum.



Spotkanie grupy wsparcia rodzeństwa w Białymstoku.



Otwarcie „Oazy Radości”- placu zabaw przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu
Klinicznym w Białymstoku.

PAŹDZIERNIK



Rozpoczęcie XI edycji Kampanii „Pola Nadziei” 2020/2021.



Licytacja roweru Mad Bicycles alu- frost.



Zorganizowanie „Kursu opieki nad osobą niepełnosprawną” – 25 h kurs online
dla mieszkańców województwa podlaskiego, prowadzony przez naszych
specjalistów.



Miesiąc Dobroczynności (W ramach akcji odbyły się: licytacje za pośrednictwem
Allegro Charytatywni, zbiórki do wirtualnych puszek, indywidualne akcje
z firmami, „LIVE’y z sercem”).



Akcja „Nie tylko Święty daje prezenty” (listopad / grudzień). W ramach akcji
przygotowano ponad 75 świątecznych prezentów dla dzieci i ich rodzeństwa.

LISTOPAD



Kalendarz Dżentelmeni 2021. Kampania charytatywna zorganizowana przez
Oliwiera Janiaka i firmę Lancerto i – sprzedaż kalendarza- dochód ze sprzedaży
przekazany m.in. na działanie naszego hospicjum.



Charytatywny „LIVE z sercem” (Organizator: Acoustic Desires, gościnnie wystąpił
Michał Gieniusz).

GRUDZIEŃ



Dzień Palenia Świec.



Mikołajki w Klinice Onkologii i Hematologii UDSK w Białymstoku.



Premiera Książki dr Dariusza Kucia „Niedługie Życie”.
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„Choinka Darczyńców” organizowana przez białostocką redakcję „Gazety
Wyborczej”.



Charytatywny „LIVE z sercem” (Organizator: The Dziemians).



Aukcja charytatywna „Podlaskie Impresje” – 2 edycja (Organizator: Podlaski
Instytut Kultury w Białystoku, projekt został zrealizowany przy współpracy
podlaskich artystów – malarzy).



Odwiedziny hospicyjnych rodzin przez Mikołaja i Śnieżynki oraz przekazanie
świątecznych paczek w ramach akcji „Nie tylko Święty daje prezenty”.



Świąteczna zbiórka na onkologię dziecięcą (Organizator: Adrian Puczyński.
Zbiórka funduszy na potrzeby białostockiej onkologii dziecięcej, prowadzona za
pośrednictwem portalu www.pomagam.pl).

I wiele, wiele innych…
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