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Idea 

Pomaganie dzieciom osieroconym od zawsze towarzyszyło 
działaniom PTOP/OP. 

 

Gdy w 2010 roku zostałam koordynatorem wolontariuszy 
widziałam, jak bardzo ważne jest wspieranie rodzin 

pacjentów i rodzin osieroconych, a szczególnie dzieci. 

 

 

Dla każdego sytuacja odchodzenia bliskiej osoby jest 
nadzwyczajnie trudna. Przy hospicyjnych łóżkach nierzadko 

pacjentom towarzyszą dzieci. Bezradne, osamotnione i 
porażone nieuchronnością śmierci. Potrzebujące szczególnej 

obecności, zainteresowania i troskliwego wsparcia. 

 



Drzwi otwarte 

Pierwszym krokiem w stronę dzieci osieroconych  
w Hospicjum Palium były „Drzwi otwarte”. 

 

Podczas wspólnej zabawy, zajęć sportowych i 
muzycznych; mimo miejsca, przypominającego  

o bardzo trudnych chwilach – zaprzyjaźniliśmy się. 

 

I te przyjaźnie trwają do dzisiaj, tak jak i nasza 
pomoc dzieciom osieroconym…  



W naszych działaniach zawsze  
możemy liczyć na wsparcie Prof. Jacka Łuczaka 







Najważniejsze by pokazać Dzieciom,  
mimo tragedii, jakiej doświadczyły,  

jak bardzo są ważne,  
mają wiele możliwości rozwoju  

i mogą wiele osiągnąć.  



Jak pomagamy? 
• najważniejsze są rozmowy, obecność w codzienności, 

zainteresowanie, bycie wsparciem, gdy trudno; 
 
• pomoc powinna być zindywidualizowana, bo każda 

rodzina - dziecko potrzebuje innego wsparcia na 
każdym etapie choroby i osierocenia; 

 
• pomoc w szkole - stałe, długofalowe, monitorowane, 

motywujące działanie – np. podniesienie możliwości 
zdobywania szerszej wiedzy z j. angielskiego, z 
kreatywnego myślenia, z rozwoju pasji sportowych 
artystycznych, itd.; 
 

• gdy istnieje potrzeba pomoc psychologa; 
    



Jak pomagamy? 
• pomoc finansowa, rzeczowa bardzo 

zindywidualizowana - wyprawki szkolne, 
dofinansowanie lub finansowanie obozów, kolonii, 
wczasów, celowane niespodzianki z okazji Świąt, 
Dnia Dziecka; 

 
• wspólne spotkania, wyjazdy - stwarzanie okazji do 

uśmiechu i poczucia bezpieczeństwa; 
 

• tworzenie grup wsparcia dla rodzin; 
 

• uczestniczenie w zespołach opiekujących się dziećmi 
z rodzin będących w szczególnie trudnej sytuacji 
bytowej. 

 



We wszystkich tych działaniach  
najważniejsze jest zindywidualizowanie  

pomocy i monitorowanie,  
aby jak najlepiej służyła rodzinie,  

a w szczególności dzieciom. 
 



Bardzo dużym wsparciem dla rodzin 
są „Motyli wolontariusze",  

bo to dzięki nim udaje się stworzyć  
wiele pięknych działań. 



Spotkania noworoczne  



 

Wspólna zabawa, malowanie twarzy, konkursy, 
karaoke, występy teatrów, jasełka, kolorowe 

stroje oraz wiele niespodzianek  

– w tym prezenty od Wolontariuszy! 

 





Termy Maltańskie 



Wspólne kibicowanie 





Dzień Dziecka w Krzesinach 





Dzień Dziecka w stadninie  

w Baborówku 







Festyn Dowództwa Sił 

Lądowych 



Pluszaki dla Dzieci 



W Klimkowej Osadzie 



W Klimkowej Osadzie 



W świecie dinozaurów 



Zakończenie lata  

w stadninie koni w Dąbrowie 



Ważnym elementem naszych działań jest włączanie w pomoc 
rodzinom i dzieciom firm, instytucji i osób prywatnych: 

 
    Nivea, Hama, Lions Club Poznań New Design, Ikea,  

PKN Orlen, Spółka Targowiska, MTP, KKS Lech, Kompania 
Piwowarska, Kulczyk Foundation,  

Wojsko - Siły Powietrzne i Wojska Lądowe, 
    Właściciele Stadnin, domków nad jeziorami  

i wielu ludzi o wielkich sercach. 



Każda rodzina po stracie bliskiej osoby  
potrzebuje innego wsparcia.  

 
Dobrze, jeśli w tak trudnych chwilach wsparciem dla Dzieci  

i Młodzieży jest kochająca rodzina - dziadkowie, ciocie, 
wujkowie… Gorzej, jeśli w domu pozostaje osamotniony 

opiekun, życiowo pogubiony,  
w depresji po stracie ukochanej osoby.  

 
W Hospicjum zawsze możemy liczyć na pomoc psychologów,  

a poza nim, kto powinien pomóc? 
 

Oczywiście naturalne środowisko - szkoła, dlatego tak ważne 
jest, abyście Państwo mieli tego świadomość i umieli pomóc. 

Bez Waszego wsparcia szansa na wyjście z żałoby będzie 
niemożliwa. 



Bardzo często włączamy Rodziny do pomagania innym  
i to jest wartość dodana naszych działań. 

 



Dziękuję! 


