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Z

astanawiałam się, jaką myślą podzielić się z Państwem tym razem.
Zapytałam bliskie osoby, co chciałyby dzisiaj usłyszeć. Co ich zdaniem
jest ważne i potrzebne w życiu codziennym. Oto co usłyszałam:
radość z życia i cieszenia się nim,
dzielenie się tym, co dobre,
radość z dawania,
satysfakcja z własnego życia,
zdrowy egoizm,
aktywne i świadome uczestniczenie w życiu, własnym i innych.

Chodzi więc o to, że w życiu ważne jest to, co najprostsze. To, co pochodzi z serca, bo
to, co w nim czujemy, jest zawsze dobre, bo prawdziwe. Mózg przetwarza i analizuje,
serce sięga do głębi naszej duszy, bez żadnych korekt. Życzliwość i empatia wobec
innych, ale także wobec siebie. Jestem skłonna uważać, że w pierwszej kolejności
wobec siebie. Bądźmy dobrzy dla siebie, a potem łatwiej będzie nam tym dobrem
dzielić się z innymi. Nic odkrywczego, a jednak stale ważnego, nieprawdaż?
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Chciałbym Wam pomóc :)

Fundusz Podwójne Wyzwanie

Bajkowy

Teatr
Katarynka
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M

isją teatru jest jednoczenie
ludzi, pokazywanie
nowej perspektywy,
przywracanie nadziei, by
każdy nowy dzień był dla nas inspiracją.
Katarynka, objazdowy teatr muzyczny, pojawia się na scenie naszego dorocznego pikniku „Odczarowanie hospicjum” regularnie
od kilku lat. Pierwsze występy Katarynki na rzecz hospicjum
wspierały dzieci z niepublicznego przedszkola Wesołe Krasnale.
Katarynka wystąpi charytatywnie również na tegorocznym pikniku 16 czerwca.
Teatr Katarynka powstał w 2013 roku. Założył go Jakub Czachor
(27 lat), człowiek przepełniony pozytywną energią, który realizuje się jako reżyser, autor scenariuszy oraz aktor. Fantastyczne,
kolorowe, radosne, autorskie spektakle to składowa pasji i zaangażowania grupy zespołu młodych aktorów. Dopracowane
szczegóły, zróżnicowane stroje, scenografia, wokale artystów
oraz muzyka czynią spektakl wyjątkowym widowiskiem. Do
udziału angażowane są również dzieci.
W repertuarze Teatru Katarynka znajdują się spektakle: „Muzyczne zoo”, „Księżniczka Rosa i Klimek”, „Morskie opowieści”,
„W miejskiej dżungli”, „Polarna przygoda”, „Bałwanek Tiko
i Królowa Fruncja”. Można również wziąć udział w warsztatach
aktorskich.

Karolina Chojka-Bartoszko:
Co motywuje młodego człowieka,
który kończy szkołę sportową,
do założenia teatru?
Żadnego z zespołów z tej grupy nie można lekceważyć. Przygodę z aktorstwem rozpocząłem już jako uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Mrągowie. Miałem mnóstwo treningów,
wyjazdów na zgrupowania w kraju i za granicę oraz ograniczony
czas na naukę – wszystko nadrabiałem w trybie przyspieszonym,
a jednocześnie angażowałem się we wszelkie wydarzenia kulturalne organizowane przez szkołę. Były wśród nich m.in. turnieje
szkół, kabaretowe występy z różnych okazji, np. Dnia Nauczyciela, kiedy wcielałem się w postaci naszych nauczycieli, czy
pierwszego dnia wiosny, gdy po raz pierwszy zadebiutowałem
jako reżyser – muzyczną inscenizacją nadejścia wiosny. Bywało
zabawnie. To były piękne czasy. Szkołę Mistrzostwa Sportowego,
która nie była typową szkołą i dawała wiele możliwości rozwoju,
wspominam bardzo radośnie.

Czy doświadczenie sportowe
ułatwia pracę w teatrze? Spektakl
nierzadko bywa wyzwaniem także
fizycznym….

O, tak. Występ w przedstawieniu wymaga mnóstwo energii –
zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Po spektaklu często mówię do siebie w myślach: „dzisiejszy trening zaliczony, 10 km
przebiegnięte”. Myślę, że sport zdecydowanie ukształtował mój
charakter i determinację. Nie odpuszczam sobie w dążeniu do
celu. Pomaga mi w tym skupienie na efekcie końcowym. Nie
oglądam się na trudności, które napotykam po drodze. Taki
sposób polecam każdemu. Jako młody chłopak niejednokrotnie
byłem zmuszony zaciskać zęby podczas regat windsurfingowych. Bywało niełatwo. Doskonale pamiętam odciski na rękach
od pompowania szotów, które w trakcie regat zrywały się od
szarpania bomu, treningi od rana do nocy, nawet w trakcie upałów, brak sił. Uparcie dawałem z siebie wszystko, pokonywałem
słabość i płynąłem do mety. Tak jest i teraz: oczami wyobraźni
widzę końcowy efekt – spektakl, który sam oglądałbym z ciekawością. Trudności, bo te zawsze się pojawiają, nie są dla mnie
ograniczeniem. Trzeba je przezwyciężyć i tyle. Cel jest jak latarnia
morska, która przypomina, o co walczymy.

Ilu aktorów gra w Teatrze
Katarynka?
Na początku było nas dwoje – ja i Amanda Łopusińska. Obecnie
zespół tworzy ponad 20 aktorów – wspaniałych i utalentowanych artystów, czynnych zawodowo na wielu płaszczyznach
kulturowych. Jest mi niezmiernie miło, że mogę z nimi współpracować i że wspólnie możemy sprawiać, że bajki stają się
rzeczywistością.

Edukujecie najmłodsze pokolenia.
Co was inspiruje do tworzenia
opowieści?
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Na pewno chęć dzieci i młodzieży poznawania świata. Ich nieograniczona wyobraźnia i ciekawość. Często dzięki dzieciakom
sami się uczymy i możemy poczuć jak odkrywcy. Inspiracją do
napisania każdego spektaklu jest konkretny temat: zwierzęta
(„Muzyczne zoo”), morze („Morskie opowieści”), kosmos („Tirtitist
w Przestrzeni”) czy ekologia („Frania Recykling, Cztery Żywioły
i Ekodancing”). Inspiracji jest mnóstwo, a największym motorem
do działania jest dla mnie ciekawość – jak pokazać określony
temat i dokąd poniesie nas wyobraźnia.

Teatr to magia. Poprzez swoje
występy pomagacie odczarowywać
hospicjum…
Misją teatru jest jednoczenie ludzi, pokazywanie nowej perspektywy, przywracanie nadziei, by każdy nowy dzień był dla
nas inspiracją. Atmosfera, jaka panuje podczas „Odczarowania
hospicjum” , jest coraz lepsza i liczę, że i w tym roku spotkamy
się w bardzo licznym gronie.

Podczas pikniku „Odczarowanie
hospicjum", zaprezentujecie
spektakl „Morskie opowieści”.
O czym on jest?
„Morskie opowieści”, jak sama nazwa wskazuje, opowiadają
o przygodzie majtka, który wraz z załogą (widzami) chce
zboczyć z trasy i wypłynąć w rejs w stronę nieznanego lądu.
Zanim to nastąpi, będziemy musieli przejść szkolenie, aby załoganci zdobyli tytuł młodszego żeglarza. Będziemy między
innymi: śpiewać szanty, uczyć się meteorologii, przeciągać linę,
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Teatr to nie tylko zabawa,
ale przede wszystkim misja zmieniania świata
Ile czasu trwa taki proces twórczy?

uczestniczyć w akcji ratunkowej z udziałem ratownika WOPR
oraz słuchać opowieści o ataku piratów. Mogę z radością już
teraz zapowiedzieć, że w przyszłym roku w ogrodzie hospicjum,
przeniesiemy się do baśniowego miasta podczas spektaklu
„Frania Recykling, Cztery Żywioły i Ekodancing”.

Oprócz spektakli dla najmłodszych
oferujecie również inne
atrakcje dla dzieci. Którą z nich
zaprezentujecie na „Odczarowaniu
hospicjum”?
Na pewno będziemy puszczać wielkie bańki mydlane, śpiewać
i tańczyć. A po spektaklu, by jeszcze bardziej rozbudzić sportowy
zapał, będziemy się ścigać na torze przeszkód.

Wasze spektakle są interaktywne.
W jaki sposób angażujecie dzieci
do zabawy i edukacji?
Fabuła spektaklu jest napisana tak, by dzieci mogły być nie tylko
widzami, ale również miały poczucie współtworzenia fabuły.
W scenariusz wpleciona jest przestrzeń przeznaczona na interakcje z widzami. Zadajemy pytania oraz wspólnie szukamy
rozwiązań, które umożliwiają płynne przejście do dalszych elementów akcji. Najlepszym sposobem na zaproszenie widzów
do zabawy i nauki jest stuprocentowe zaangażowanie samych
aktorów w temat i działanie. Gramy, a raczej przeżywamy, każdy
spektakl tak jak rzeczywistość. Przenosimy się na pokład statku,
na którym spędziliśmy całe życie, podróżujemy po ulicach wielkiego miasta czy też stajemy wobec ogromnego zagrożenia, bo
zły czarodziej Zoltan chce zniszczyć naszą krainę. Jest to spirala,
która sama się nakręca: żyjemy określoną historią, którą żyją
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dzieci; widzimy reakcje widza, a widz widzi nasze – tak tworzy
się wspaniała więź pomiędzy aktorami i widzami. Dzieci często
są tak zaangażowane, że zaskakują nas swoimi pomysłami czy
spontanicznymi zawołaniami. Szczególnie wobec negatywnych
postaci przyjmują waleczne i moralizujące bohatera postawy.
W szczytowych momentach krzyczą: „Nie będzie tak!”, „Tak nie
wolno!”, „Ugryź go!”. Podczas piosenki Biznesmena, który opowiadał o swoich planach, cała widownia zaczęła równiutko
skandować „Chcemy zoo!”, uderzając pięściami w próg sceny.
Często widzimy prawdziwe wzruszenie na twarzach widzów
lub słyszymy słowa otuchy, takie jak „Klimek – nie poddawaj
się”, aż łza kręci się w oku. Takich sytuacji jest mnóstwo i to one
sprawiają, że jesteśmy tak mocno zaangażowani. Ogromne
znaczenie ma przestrzeń, w jakiej gramy, w której musimy stworzyć bajkową rzeczywistość i zbudować skupienie. Inaczej gra
się w teatrze na zaciemnionej sali, kiedy wszyscy skupieni są
na oświetlonej scenie. Zupełnie inaczej na scenie plenerowej
w parku, gdzie wokół toczy się codzienne życie i dostępne są
inne atrakcje. Jeszcze inaczej w naszym bajkowym namiocie
teatralnym. Każde z tych miejsc ma swój niepowtarzalny urok.

Czas tworzenia spektaklu jest bardzo różny. Scenariusz piszę
niekiedy w ciągu dwóch, trzech tygodni, a czasem trwa to pół
roku. Kiedy jest już gotowy, powstają scenografia, oprawa muzyczna, kostiumy i rekwizyty. Na koniec organizujemy próby.
Najszybciej stworzyłem bajkę „Muzyczne zoo”. Najwięcej czasu,
bo około roku, zajęło mi przygotowanie „Tirtitist w Przestrzeni”
– aktualnie jesteśmy na etapie prób do tego spektaklu. Ta bajka
jest bardzo rozbudowana pod względem treści i inscenizacji.
Na pewno zaskoczy naszych widzów. Takiego kosmosu jeszcze
nie było! Kolejną bajką w produkcji jest „Frania Recykling, Cztery
Żywioły i Ekodancing”. Napisanie tego scenariusza poszło mi
sprawnie i przyjemnie. Myślę, że ten spektakl będzie kolejnym
zaskoczeniem – muzycznym, scenograficznym i fabularnym.
Premierę planujemy na wrzesień tego roku. Czas powstawania
spektaklu zależy również od czasu, jakim dysponuję na pisanie –
często jestem w trasie i mam mnóstwo obowiązków związanych
z prowadzeniem teatru. Organizacja castingów, próby z nowymi
aktorami, naprawy samochodów, zakup sprzętu, nieplanowane
sytuacje itp. Od pięciu lat zajmuję się tylko i wyłącznie prowadzeniem teatru, co pochłania mnie całkowicie. Na szczęście
nie jestem już z tym wszystkim sam. Mamy biuro w Gdańsku
i menedżera – Darię Cherek-Krasińską, która przejęła część obowiązków, oraz mojego wspólnika Krzysztofa Romanowskiego,
który od półtora roku w stu procentach oddał się współtworzeniu Teatru Katarynka.

Realizujecie działania w ramach
CSR. Skąd wzięła się ta potrzeba?

Myślę, że potrzeba wspierania i niesienia pomocy tkwi w każdym człowieku. Jeśli mamy taką możliwość, to oczywiście angażujemy się w projekty charytatywne i społeczne. Teatr to nie
tylko zabawa, ale przede wszystkim misja zmieniania świata tak,
abyśmy z każdym dniem wszyscy stawali się jeszcze lepszymi
i szczęśliwszymi ludźmi. Tak, by każdy z nas, nawet gdy upadnie
i będzie potrzebował wsparcia, otrzymał niejedną pomocną
dłoń. Zapraszamy na naszego bloga (teatrkatarynka.pl/blog),
na którym w ostatnim wpisie opowiadamy o naszych charytatywnych działaniach.

Nadchodzi lato. Teatr Katarynka
rusza w trasę. Gdzie będzie można
Was spotkać?
Na terenie całej Polski. Tegoroczne lato będzie niezapomniane,
gdyż na występy plenerowe przygotowaliśmy niepowtarzalny,
jedyny taki w Polsce, bajkowy namiot teatralny. Został uszyty
specjalnie dla nas w bajkowych barwach. Zostanie ozdobiony
sztandarami z naszym logo, a w środku znajdować się będzie
profesjonalna scena z oświetleniem oraz 200 kolorowych poduszek do siedzenia. Oprócz tego, przygotujemy moc dodatkowych atrakcji. Będą otwarte spektakle, na które każdy może
przyjść z całą rodziną. Ich spis umieszczony jest na naszej stronie
internetowej https://teatrkatarynka.pl/o-nas/ w zakładce
repertuar. Zachęcam do jej śledzenia.
Rozmawiała
Karolina Chojka-Bartoszko, FHO

Jak wygląda przygotowanie
scenariusza? Jest konsultowany
z aktorami? Z dziećmi?
Scenariusz każdej bajki piszę sam – począwszy od pustej kartki,
kończąc na pełnej wizji spektaklu ze scharakteryzowaniem postaci i oprawą muzyczną włącznie. Podczas prób czasami dodajemy wraz z aktorami i muzykami jakieś spontaniczne teksty
lub zmieniamy koncepcję muzyczną. Próby są bardzo ciekawym
etapem tworzenia spektaklu, bardzo go lubię. Mamy przy tym
mnóstwo radości i zabawy. W trakcie prób nieustannie poznajemy swoje możliwości i budujemy swój tak zwany warsztat
aktorski.

HOSPIK II/2018 I 7

WYWIAD

“

W Walk nie podejmujemy próby wartościowania
problemów społecznych obecnych w naszym kraju

Walk

przychodzi
z pomocą

O

zaangażowaniu firmy Walk
w działania FHO i wartościach,
którym hołduje, opowiada jej
biznesowy partner Przemek

Staniszewski.
Agencja marketingowa Walk wsparła FHO w przygotowaniu
i realizacji Dobrej Aukcji. Zajęła się o której piszemy więcej
informacji znajdziesz na dobraaukcja.pl. Wsparcie Walk dotyczyło współpracy z partnerami i patronami medialnymi
Dobrej Aukcji, a także organizacji briefingu prasowego.

Maja Wiśniewska: Jakie wartości
społeczne promuje Walk?
Przemek Staniszewski: Podstawą działania Walk jest profesjonalna komunikacja. Każdego dnia spółki naszej grupy przekazują
klientom i społeczeństwu, informacje w dziesiątkach formatów
i kanałów. Wykorzystujemy reklamy telewizyjne i radiowe, billboardy, internet, prasę czy reklamę zewnętrzną. W działaniach
kierujemy się zaufaniem, które jest dla nas najważniejsze. Chodzi
o szeroko rozumiane pojęcie zaufania jako wartości społecznej:
jesteśmy agencją godną zaufania klientów, a jednocześnie zależy nam na tym, żeby odbiorcy mogli ufać naszym przekazom.
Wiemy, że zdobycie zaufania wymaga czasu – dlatego stawiamy
na długoterminowe relacje oraz rzetelność komunikacyjną
w każdym przekazie.
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dobytkiem jest niekiedy zwykły, szary karton. Szary, tak jak szara
okładka książki „Niewidzialni”, która jest jednak wyjątkowa. Nie
tylko ze względu na swoją surową konstrukcję. Kiedy zajrzymy
do środka, zobaczymy białe strony. Można jednak znaleźć
treść, tylko należy opuścić ogrzewane pomieszczenie i wyjść
na zewnątrz w mroźny dzień. Dopiero przejmujący chłód i ekstremalny brak komfortu, jaki towarzyszy na co dzień osobom
bezdomnym, odsłania treść zapisaną na kartach tej niezwykłej
książki. Znajdują się na nich wzruszające wspomnienia, opisujące przykrą codzienność wiersze, reportaż, a nawet sztuka
teatralna. Ich autorami są osoby bezdomne – podopieczni Fundacji Kapucyńskiej.

Walk jest polską niezależną grupą
marketingową. Istnieje na rynku od 2006 r.,
a od 2017 r. należy do sieci afiliacyjnej weCAN.
Wielokrotnie nagrodzony w konkursach
branżowych, m.in. Cannes Lions, KTR, EFFIE,
Eurobest, Golden Drum, Sabre Awards, MP
Power Awards.

Rozmawiała
Maja Wiśniewska, FHO

Jakimi problemami społecznymi
należałoby się w pierwszej
kolejności zająć?
W Walk nie podejmujemy próby wartościowania problemów
społecznych obecnych w naszym kraju. Wierzymy, że każdy
jest ważny i każdy zasługuje na rozwiązanie w najszybszym
czasie. W miarę naszych możliwości i kompetencji angażujemy
się wszędzie tam, gdzie możemy pomóc, choćby w małym
stopniu. Przykładem może być nasza współpraca z organizacjami pozarządowymi lub pomoc klientom w opracowywaniu
i wdrażaniu działań CSR [społecznej odpowiedzialności biznesu
przedsiębiorstw; CSR to skrót od ang. corporate social responsibility – red.].

Jakie działania podejmujecie
w ramach CSR?

Nasz wynik to

230 645 zł!
Dziękujemy

Dobrym przykładem naszego zaangażowania społecznego
w ostatnich miesiącach jest książka „Niewidzialni”, która powstała we współpracy z Fundacją Kapucyńską. Celem wydawnictwa jest zwrócenie uwagi na osoby dotknięte problemem
bezdomności. Książka została świadomie wydana w bardzo
oszczędnej, nieatrakcyjnej wręcz formie – nie ma kolorowej
okładki ani tytułu. Bez świadomości, czego dotyczy, można
by przejść obok niej zupełnie obojętnie. Był to zabieg celowy,
nawiązujący do ubóstwa osób bezdomnych, dla których całym
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K

wiaty to najbardziej
tradycyjny dodatek
do prezentu
ślubnego, jednak
szybko więdną i trafiają do
kosza. Ale nie jest to przecież
jedyny sposób na prezent.
Zamiast kupować kwiaty
można na przykład pomóc
potrzebującym!
Sezon ślubny trwa w najlepsze. Wiele młodych par właśnie przygotowuje się do tego
wyjątkowego dnia: wybiera obrączki, projekty zaproszeń, kreacje, zapisuje się na kurs
tańca, planuje szczegóły wesela, jak muzyka,
wystrój sali, kwiaty… No właśnie, kwiaty.
Goście na pewno je przyniosą-w końcu
tak się utarło, że oprócz prezentu trzeba
przecież wręczyć coś jeszcze. Ale właściwie
dlaczego? I czy na pewno trzeba?

Zamień
kwiaty

na wsparcie
dla hospicjum
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Co zamiast kwiatów
Nad tym, co będzie najlepszym zastępstwem
dla kwiatów, zastanawiają się zarówno zaproszeni, jak i zapraszający. Wystarczy zajrzeć
choćby na strony, blogi czy fora internetowe
o tematyce ślubnej i voilà! „Co zamiast kwiatów?”-pod tym hasłem kryją się w sieci dziesiątki linków, prowadzących do artykułów czy
dyskusji poświęconych temu zagadnieniu.
W morzu propozycji coraz częściej pojawiającym się pomysłem jest zrobienie czegoś dobrego, np. zorganizowanie zbiórki na rzecz
wybranej organizacji czy osoby, która potrzebuje pomocy. Także do naszej Fundacji zgłaszają się pary, które w ramach akcji „Zamiast
kwiatów” chcą pomóc pacjentom hospicjum.

„Rozdać trochę dobra”
Ania i Adam mieszkają w Tomaszowie Lubelskim. Pobrali się 23 września 2017 r. W tym
wyjątkowym dla siebie dniu postanowili

podzielić się z nami swoim szczęściem.
Dlatego w zaproszeniach ślubnych poprosili gości, by zamiast przynosić kwiaty
dorzucili się do skarbonki FHO i wsparli
pacjentów hospicjum. Zależało im,
by prezenty od najbliższych nie trafiły
za kilka dni do kosza. Woleli, by ktoś jeszcze mógł skorzystać z dobrych chęci ich
najbliższych. Fakt, że już niedługo przeprowadzą się do Warszawy, gdzie budują
dom, znacznie ułatwił im wybór naszej
Fundacji:
-Największą radość sprawiło nam, że w tak
ważnym dla nas dniu byli z nami najbliżsi,
którzy uszanowali naszą prośbę zawartą

w treści zaproszenia i razem z nami postanowili wesprzeć akcję „Zamiast Kwiatów”
– zrobić coś ważnego, rozdać trochę dobra!
To wspaniałe uczucie, którego nie da się
z niczym porównać, ani niczym zastąpić.
Jako że pochodzimy z różnych stron Polski,
postanowiliśmy wybrać hospicjum w Warszawie – mieście, w którym budujemy
wspólny dom – wyjaśniają nowożeńcy.

przeszła szkolenie i dołączyła do grona
wolontariuszy. Od dwóch lat bardzo aktywnie pomaga zarówno na oddziale,
jak i podczas wydarzeń organizowanych
przez Fundację. Kiedy wraz z przyszłym
mężem dowiedziała się o akcji „Zamiast
kwiatów”, nie miała wątpliwości, że gdy
tylko nadejdzie dzień ich ślubu, właśnie
tak pomogą FHO.

Wspólnie
możemy więcej

- Nie wyobrażaliśmy sobie z mężem, aby
nie wykorzystać okazji, jaką był nasz ślub,
do wsparcia Hospicjum. Wspólnie możemy
zrobić wiele dobrego dla potrzebujących –
mówi Agnieszka.

Agnieszka zgłosiła się do Fundacji w 2016 r.,
szukając możliwości wsparcia podopiecznych naszego hospicjum. Wiedziała,
że chce pracować z pacjentami. Szybko

Wykorzystaj okazję
i pomóż!
Ania, Adam, Agnieszka i jej mąż, to
jedne z wielu osób, dla których ważne
jest pomaganie potrzebującym. Dlatego
w swoim życiu wykorzystują okazje,
w których mogą dzielić się z innymi. Jeżeli tak jak nasi bohaterowie lubisz łączyć
przyjemne z pożytecznym, skontaktuj się
z nami. Podpowiemy Ci, jak to zrobić :)
Odwiedź naszą stronę fho.org.pl/zamiast-kwiatow i zobacz, jakie to proste lub
po prostu zadzwoń: + 48 734 463 557.
Maja Wiśniewska, FHO
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ZDROWIE I PSYCHOLOGIA

Piotr Krawczyk

Okiem
psychiatry:
leczenie
bólu

O

negatywnych zmianach,
jakie w zachowaniu
człowieka może
powodować nieleczenie bólu,
opowiada dr Piotr Krawczyk,
psychiatra w hospicjum
domowym FHO.

Lekarz psychiatra w hospicjum domowym FHO.
Na co dzień pracuje i zajmuje się pacjentami
w Instytucie Psychiatrii i Neurologii przy
ul. Sobieskiego w Warszawie.

Z jakimi problemami natury
psychicznej borykają się
pacjenci wymagający terapii
przeciwbólowej?
Warto spojrzeć nieco szerzej na związek między występowaniem bólu przewlekłego i zaburzeń psychicznych.
Obecnie wiemy już, że związek ten jest niezwykle silny
i, szczególnie w wypadku współwystępowania bólu
i depresji, często trudno jest stwierdzić co było pierwsze: ból
czy depresja. Wspominam o zaburzeniach depresyjnych na
pierwszym miejscu, bo ich występowanie u osób z bólem
przewlekłym jest wyraźnie częstsze niż występowanie
innych zaburzeń psychicznych. Związek ten opisuje
się niekiedy jako tak zwany zespół depresyjno-lękowy. Z badań obserwacyjnych możemy
wnioskować, że znakomita większość
pacjentów (ok. 90 proc.) chorujących na
depresję skarży się na co najmniej jeden
objaw bólowy. Jednocześnie badania
pokazują, że długotrwałe utrzymywanie
się bólu zwiększa ryzyko wystąpienia
depresji nawet pięciokrotnie. Dlatego tak
ważne jest właściwe leczenie bólu.

Co się dzieje, gdy
nie leczy się bólu?
Biorąc pod uwagę wyłącznie perspektywę psychiatryczno-psychologiczną, nieleczony ból przewlekły
powoduje zmiany w myśleniu,
w emocjach i w zachowaniu.
Psychologowie obserwują, że
najczęściej, wraz z utrzymywaniem
się bólu pojawia się tzw. myślenie
katastroficzne, polegające na postrzeganiu swojej sytuacji, jako mającej się
zakończyć jak najgorzej (katastrofalnie),
pomimo braku przesłanek takiego
rozumowania. To rodzi smutek, poczucie
bezradności, wstydu i winy. Nieleczony
ból skutkuje zmianami w zachowaniu,
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które z dużym prawdopodobieństwem mogą prowadzić do
wystąpienia depresji. Mowa tu o tzw. lękowym unikaniu –
pacjenci rezygnują z ważnych aktywności, jeśli przewidują,
że będą się one wiązały z bólem. Tym samym wycofują się
z kontaktów społecznych, unikają przyjemnych dotychczas
czynności.
Objawy depresyjne nasilają odczuwanie bólu, a ból
uwydatnia objawy depresyjne.

Jak wpływa to na relacje w życiu
prywatnym i zawodowym osoby
chorej?
Nieleczony ból przewlekły będzie skutkował stopniowym
wycofywaniem się z życia społecznego, przynajmniej
okresowo. W relacjach rodzinnych może się zdarzyć, że
pacjent będzie odrzucał pomoc z powodu dużego poczucia
winy i wstydu – uczucia te są szczególnie widoczne, jeśli
rozwinie się depresja. W życiu zawodowym ból może
skutkować koniecznością częstego sięgania po zwolnienia
lekarskie, a nawet świadczenia rentowe. Dojmujące poczucie
niepełnosprawności zawodowej nasila objawy depresyjne.
Właściwe leczenie bólu może temu zapobiec.
Rozmawiała
Maja Wiśniewska, FHO
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NASI PRACOWNICY

Pomóc można

każdemu

F

izjoterapia jest naszą pasją,
a praca z chorymi to powołanie.
Rozmowa z mgr Iwoną Drewnik,
koordynatorem zespołu fizjoterapeutów
FHO.

Zespół fizjoterapeutów w FHO
składa się wyłącznie z kobiet.
Czy to przypadek?

Iwona Drewnik
Jest od dziesięciu lat fizjoterapeutką
w hospicjum stacjonarnym i domowym
FHO. Prowadzi zajęcia ze studentami
w dwóch warszawskich uczelniach –
Wyższej Szkole Rehabilitacji oraz Akademii
Wychowania Fizycznego. Swoją wiedzą
dzieli się na konferencjach naukowych.
Jest współautorką podręcznika „Fizjoterapia
chorych w opiece paliatywnej”.
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Iwona Drewnik: Dobór zespołu to jeden z kluczowych elementów sukcesu i gwarancja dobrej współpracy. Płeć nie ma
znaczenia, natomiast konieczne są odpowiednie predyspozycje i cechy charakteru, jak empatia i zrozumienie potrzeb
pacjentów. Mężczyznę obdarzonego takimi przymiotami
przyjmiemy do zespołu z otwartymi ramionami. W FHO pracuję od dziesięciu lat. Przez ten czas udało nam się zbudować
zespół cierpliwy i uważny. Stale się rozwijamy. Każda z nas
zaczynała pracę w FHO bezpośrednio po studiach, prawie
wszystkie jesteśmy absolwentkami tej samej uczelni – Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Martyna Baranowska,
najmłodszy członek zespołu, ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Studiowałyśmy w czasach,
kiedy w programie nauczania nie było przedmiotu fizjoterapia
w opiece paliatywnej. Miałyśmy jedynie podstawową wiedzę
teoretyczną, którą należało w praktyce dostosować do realiów
i możliwości pacjentów. Uczyłyśmy się tego wspólnie. Każda
kolejna koleżanka, która dołączała do zespołu, dostawała
wsparcie od starszych stażem. Obecnie na uczelniach są już
prowadzone zajęcia z takiego przedmiotu. Studenci, którzy
przychodzą do nas na ćwiczenia kliniczne lub na praktyki,
mogą skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia. Pokazujemy im realia hospicjum, jak z pacjentami można i trzeba
pracować. Dziesięć lat temu, kiedy zaczynałam pracę, panował

pogląd, że pacjentowi z zaawansowaną
chorobą nowotworową niewiele można
pomóc. Dzisiaj wiemy, że jest inaczej.
Jako zespół nieustannie rozwijamy się
na kursach i szkoleniach, które przedstawiają globalne metody i nurty fizjoterapeutyczne. Naszą rolą jest przełożyć
zdobytą wiedzę i umiejętności na działania praktyczne, z których skorzystają
nasi pacjenci. Fizjoterapeuta stawia
diagnozę funkcjonalną, która polega
na sprawdzeniu możliwości pacjenta –
na ile radzi on sobie w czynnościach
codziennych (określa słabe i mocne
strony pacjenta), planuje terapię, wspólnie z pacjentem wyznacza cel, prowadzi
z nim ćwiczenia usprawniające i kontroluje ich efekty. „Szyje garnitur na miarę
każdego chorego”, a każdy pacjent jest
inny. Trzeba mieć rozległą wiedzę. Kierujemy się więc rozumem i dobrem
pacjenta.

W zespole jest sześć
fizjoterapeutek. Czy
każda z was powinna
posiadać ten sam

zakres umiejętności,
czy specjalizujecie
się w odrębnych
dziedzinach
fizjoterapii?
Praca fizjoterapeuty w hospicjum jest
bardzo trudna merytorycznie. O tyle
trudna, że wszyscy nasi pacjenci mają
zaawansowaną chorobę nowotworową,
która może dawać różne objawy: ból,
duszność, obrzęk limfatyczny, zaburzenia neurologiczne i wiele innych. Ponadto pacjenci onkologiczni zmagają
się często z wieloma innymi chorobami
– są po zawałach, udarach, złamaniach
kończyn, które z kolei wymagają prowadzenia specyficznej fizjoterapii. Kluczowa w naszej pracy jest umiejętność
łączenia różnych specjalności i wykorzystanie tych technik terapeutycznych, które będą najlepsze dla danego
pacjenta. Musimy operować szerokim
zakresem możliwości.
Staramy się wspierać każdego chorego w taki sposób, aby stał się bardziej

samodzielny i niezależny. Chodzi o to,
żeby miał szerszą perspektywę niż widok
sufitu z łóżka szpitalnego. Aby realizować
ten cel, każda z nas, poza ukończeniem
pięcioletnich studiów magisterskich,
przeszła wiele godzin szkolenia podyplomowego. Stale się dokształcamy. Ja
aktualnie jestem w trakcie czteroletniej
specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii
i realizuję staże na różnych oddziałach,
m.in. neurologicznym i kardiologicznym,
po to, by mieć jeszcze więcej narzędzi do
pracy z naszymi pacjentami.

W hospicjum
faktycznie dzieją się
cuda: pacjenci stają
na nogi. Dosłownie.
Trafiają do hospicjum
jako osoby leżące,
a później widzimy
ich poruszających
się samodzielnie po
korytarzu i patio.

HOSPIK II/2018 I 15

“

Każdemu choremu dajemy szansę,
pokazujemy, że jego życie może wyglądać inaczej, lepiej
To prawda. Kiedyś w rozmowie z koleżankami stwierdziłyśmy, że hasło: „Hospicjum – tu zaczynają się możliwości”
jest jak najbardziej prawdziwe. W naszym zespole hospicyjnym nie tylko
fizjoterapeuci, ale również zespół pielęgniarski i lekarski, to ludzie z dużym
doświadczeniem. Samo ukończenie studiów czy kursu nie daje nikomu wystarczających umiejętności. Każdy pacjent
nas czegoś uczy. W ciągu dziesięciu lat
pracy spotkałyśmy tysiące pacjentów.
Dzisiaj jesteśmy gotowe podjąć się każdego wyzwania. Każdemu choremu dajemy szansę, pokazujemy, że jego życie
może wyglądać inaczej, lepiej. Owszem,
będzie go to kosztowało dużo wysiłku,
czasami będzie to trudne, czasem się nie
uda, ale zawsze podejmujemy próbę.
Wspólnie z chorym wyznaczamy cele
krótkofalowe i długofalowe. Niekiedy
postępy usprawniania zaskakują również samego fizjoterapeutę.

Kto szybciej
dostrzega efekty
tej pracy: pacjent,
fizjoterapeuta, bliscy?
Człowiek jest z natury
niecierpliwy…
Z mojego doświadczenia wynika, że to
pacjent pierwszy zauważa postęp, kiedy
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udaje mu się zrobić coś, na czym bardzo
mu zależy, np. samodzielnie dojść do toalety czy choćby wykonać kilka kroków.
Ważnym elementem pracy fizjoterapeuty jest motywowanie i mobilizowanie chorego poprzez wskazywanie tego,
co już udało mu się zrobić. Czasem dokumentujemy stan pacjenta, filmując go
na początku, i po pewnym czasie, kiedy
fizjoterapia przynosi efekty. Dzięki temu
pokazujemy, że w hospicjum działamy,
a nie tylko trzymamy człowieka za rękę.
Szerzymy wiedzę na sympozjach i konferencjach, że fizjoterapia w opiece paliatywnej jest niezbędna, a zrealizowane
filmy służą nam jako potwierdzenie.

Wiem, że macie
w planach prowadzenie
warsztatów dla
rodzin osób chorych
– jak opiekować się
pacjentem w hospicjum
domowym.
To bardzo ważne, by rodzina wiedziała,
jak opiekować się pacjentem w domu,
i żeby się tego nie bała. Odwiedzamy
chorych w domach i odpowiadamy
na nurtujące ich rodziny pytania. Wiemy,
że wiele osób nie jest w stanie zaopiekować się swoim bliskim ze względu

na swój wiek czy stan zdrowia. Mając
świadomość, że społeczeństwo się
starzeje, że przybywa ludzi starszych,
niesamodzielnych i niepełnosprawnych, uważam, że takie warsztaty mogą
przynieść korzyść każdemu. Należałoby
uczyć już młodych ludzi po to, żeby
w przyszłości nie obawiali się zaopiekować swoimi rodzicami. Żyjemy dzisiaj w pośpiechu, nie myśląc o tym, co
będzie za jakiś czas. A choroba może
przyjść nieoczekiwanie.

Czy pojawiają
się nowe metody
leczenia, nowinki
naukowe dotyczące
fizjoterapii pacjenta
z zaawansowaną
chorobą
nowotworową?
Bardzo trudno jest prowadzić badania
naukowe odnoszące się do fizjoterapii w opiece paliatywnej ze względu
na to, że niełatwo jest połączyć pacjentów w jednorodne grupy. Jednakże
uważam, że w ciągu ostatniej dekady
zmieniło się bardzo wiele zarówno
w opiece paliatywnej, jak i fizjoterapii,
przede wszystkim dzięki coraz większej wiedzy fizjoterapeutów. W tym

czasie powstała też książka „Fizjoterapia w opiece paliatywnej”, której jesteśmy współautorkami. Gdy zaczynałam
pracę, fizjoterapię zalecano niewielu
pacjentom, głównie takim, którzy mieli
widoczne problemy natury fizjologicznej, jak np. obrzęk limfatyczny. W takich
sytuacjach lekarz zlecał drenaż. Obecnie
współpraca między lekarzami a fizjoterapeutami jest znacznie bliższa. Lekarze
konsultują się z nami, proszą o radę, jak
można pomóc danemu pacjentowi.
Dzięki ustawie o zawodzie fizjoterapeuty stał on się samodzielnym zawodem medycznym. W FHO mieliśmy od
samego początku pewną niezależność.
Czujemy się równoważnymi partnerami
lekarzy.

Zrobiłaś certyfikat
z psychoonkologii.
W jaki sposób
przełożyło się to na
twoją pracę?

studia podyplomowe z psychoonkologii w Szkole Wyższej Psychologii
Społecznej w Warszawie oraz uzyskałam certyfikat Polskiego Towarzystwa
Psychoonkologicznego. Jestem jednym z niewielu w Polsce fizjoterapeutów-psychoonkologów. Wiem, że do
wszystkiego potrzebna jest cierpliwość.
W tej pracy ważna jest umiejętność
zachowania pewnego dystansu. Zdobyta wiedza daje mi pewność, że sobie
poradzę w każdej sytuacji. Byłoby mi
dużo trudniej, gdyby górę brały różne
silne emocje, wtedy nie mogłabym
skutecznie pomóc ani pacjentowi, ani
jego rodzinie. Zdarza się, że pacjenci
w hospicjum domowym nie chcą albo
wstydzą się wsparcia psychologa. Opiekując się takimi osobami, staram się im
pomóc przetrwać trudne chwile związane z chorowaniem, nie w roli psychologa, bo nim nie jestem, ale wiem, jak
to robić. W lutym tego roku cały nasz
zespół przeszedł szkolenie z psychoonkologii – to bardzo ważne, aby wiedzieć,
jak można pomóc choremu, i robić to.

Zdecydowałam się na studia z psychoonkologii, bo brakowało mi pewnych
narzędzi do pracy, m.in. w komunikacji z rodzinami, a także w radzeniu
sobie z tak trudnym doświadczeniem,
jakim jest chorowanie i umieranie pacjentów onkologicznych. Ukończyłam

Czy wiesz, jak radzić
sobie z wypaleniem
zawodowym, kiedy
przychodzi moment
kryzysu? Praca

w hospicjum jest
ciężka zarówno pod
względem fizycznym,
jak i psychicznym.
Wypalenie zawodowe na razie na szczęście mnie nie dotyczy. Mam nadzieję,
że jeszcze długo nie. Są zasady, których
trzeba przestrzegać, aby móc się cieszyć
możliwością pomagania pacjentom
jak najdłużej. To normalne, że bywa się
zmęczonym pomaganiem. Przed laty
usłyszałam zdanie, które wypowiedział
pewien ksiądz podczas wystąpienia
na konferencji na Jasnej Górze: „Kochaj
bliźniego swego jak siebie samego – ale
nie bardziej”, od tamtej pory stale o tym
pamiętam. Przed wypaleniem chroni
wsparcie zespołu, możliwość przepracowania i podzielenia się kłopotami,
codziennymi trudnościami. Każda z nas
wypracowała sobie swój indywidualny
sposób równoważenia emocji, które
przeżywamy w trakcie pracy z pacjentami i ich bliskimi. Potrafimy się dzielić tą
wiedzą. Dobra współpraca dodaje nam
sił i buduje poczucie pewności, w tym
co robimy, na każdy kolejny dzień.
Kontakt: fizjoterapeuta@fho.org.pl.
Rozmawiała
Karolina Chojka-Bartoszko, FHO
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NASI WOLONTARIUSZE

Chciałbym Wam pomóc :)
apelujący o 1 proc. na rzecz FHO w 2018 r., z udziałem Przemysława Bluszcza (2018 r.),
z udziałem pacjenta hospicjum stacjonarnego, panem
Edwardem, promujący akcję „18,60” (2018 r.). Spot będzie miał
niebawem swoją premierę w mediach społecznościowych.

Pracuję po dwanaście–czternaście godzin dziennie. I na razie
realizuję marzenia na planie filmowym – w Polsce i za granicą.
To mnie teraz najbardziej cieszy.

„Drugi człowiek” z udziałem Przemysława Bluszcza, promujący akcję „18,60” (2017 r.),

Czyje nazwiska spośród ludzi,
z którymi dotąd współpracowałeś,
są dla Ciebie najważniejsze?
Jakub Stolecki: Każda współpraca jest dla mnie ważna – niezależnie od nazwiska. Oprócz tak znanych i wybitnych reżyserów,
z którymi miałem możliwość pracować jako operator kamery,
jak Władysław Pasikowski, Łukasz Palkowski, Tomasz Bagiński,
często współpracuję jako autor zdjęć także z młodymi, równie
zdolnymi reżyserami, m.in z Pauliną Skibińską, Tomkiem Cichoniem, Piotrkiem Gołębiewskim.

Z którymi aktorami współpracowało
Ci się dotąd najlepiej?
Bardzo dobrze wspominam Marcina Dorocińskiego podczas
zdjęć do filmu „Pitbull. Ostatni pies” – to najbardziej pracowity,
dokładny i spokojny człowiek, jakiego znam. Teraz akurat jestem
na planie z Sebastianem Fabijańskim – z nim również pracuje
się bardzo dobrze.

P

Twoja najtrudniejsza realizacja…?

29 maja 2017 r. otrzymaliśmy na naszą skrzynkę mailową wiadomość zatytułowaną „Chciałbym Wam pomóc :)”. Jego autorem był Kuba. W tak prosty sposób zaoferował swoją pomoc
hospicjum. Kuba nie mógł mieć świadomości, jak ogromną
radość sprawiła nam jego wiadomość i jak bardzo trafił w sedno
naszych potrzeb. To był człowiek, jakiego szukaliśmy! Pierwsze
spotkanie i rozmowa dodały nam skrzydeł i wysypały się pomysły do wspólnych realizacji.

Jakub Stolecki ma 28 lat. Jest absolwentem Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej PWSFTViT w Łodzi. Po skończeniu
szkoły miał przyjemność współpracować z cenionymi operatorami przy dużych produkcjach. Był odpowiedzialny za zdjęcia
przy dokumencie „Obiekt“ w reżyserii Pauliny Skibińskiej. Film
ten zdobył wiele nagród, m.in. za poezję wizualną na festiwalu
w Sundance w USA oraz za zdjęcia na Festiwalu Filmowym
Fisheye w Anglii. Współtworzył również produkcje fabularne.
Na swoim koncie ma realizację zdjęć do blisko 30 filmów. Był
operatorem kamery m.in. w serialu „Belfer”, „Belfer 2”, „O mnie się
nie martw”, „Wojenne dziewczyny” oraz filmie „Pitbull. Ostatni
pies”.

Osoby, z którymi przebywam na co dzień. A ponieważ najczęściej przebywam na planie, są więc to osoby z planu. Każdy
może inspirować – reżyserzy, operatorzy, aktorzy... Pracuję też
często przy realizacjach za granicą – ostatnio byłem w Turcji,
na Ukrainie, w Maroko. Tam również spotykam wiele interesujących osób, które mają odmienne od naszych doświadczenia
życiowe i które również mnie inspirują.

Twoja praca to nie jest
ośmiogodzinny dzień pracy
„za biurkiem”. Czy masz czas na
prywatność i realizację innych
marzeń niż filmowe?

Jakub Stolecki pomógł Fundacji Hospicjum Onkologiczne,
realizując spoty:

raca na rzecz jakiejkolwiek
fundacji, to z pewnością nie jest
sposób na zarobek. Trzeba mieć
po prostu chęć szczerej pomocy.

Kto lub co Cię inspiruje?

Z pewnością „Obiekt” w reżyserii Pauliny Skibińskiej. Film kręciliśmy na zamarzniętym jeziorze, a także pod lodem na Mazurach
przy trzydziestostopniowym mrozie. To były bardzo trudne zdjęcia. Film został doceniony na ponad stu festiwalach na całym
świecie. Kolejny wymagający film to „Adwokat” w reżyserii Piotra
Gołębiewskiego, który realizowałem na początku tego roku. Jest
to debiut fabularny pełnometrażowy tego reżysera. Zdjęcia do
tego filmu również były trudne, ponieważ kręciliśmy w ciągu
krótkiego czasu bardzo dużo scen.

Najfajniejsze wyzwanie?
Wszystkie wyzwania są fajne. Trudno mi powiedzieć, które
jest najlepsze. Uwielbiam, kiedy dużo się dzieje, gdy każdego
dnia mam jako zadanie inną produkcję.

W wieku 26 lat otrzymałeś
nominację do Nagrody Polskiego
Kina Niezależnego im. Jana
Machulskiego – doceniono twoje
zdjęcia do filmu „Obiekt”. Masz na
swoim koncie już kilka nagród.
W moim odczuciu to zasługa twojej
wrażliwości, empatii, umiejętności
wczuwania się w emocje innych…
Przyjemnie jest być docenianym za pracę, którą się wykonuje.
Chociaż naprawdę, nie robię tego ani dla pieniędzy, ani dla
nagród. Po prostu to lubię.

W jaki sposób nas odnalazłeś?
Jak dotarłeś do hospicjum? Tak po
prostu wysłałeś maila, że chciałbyś
pomóc…?
Tak. Tak po prostu napisałem maila, że chcę pomóc. Pomagam
jeszcze kilku innym fundacjom. Jeśli tylko mam dzień wolny,
pędzę pomagać!

Czy w Twoim świecie jest wielu
młodych ludzi tak empatycznych jak
Ty? Opowiadasz im, że pomagasz
w hospicjum? Jak reagują?
Sporo ludzi mówi, że chce pomagać, ale jak przyjdzie co do
czego, to się pytają, a co z tego będą mieli. Nie rozumiem takich
osób. Praca na rzecz jakiejkolwiek fundacji, to z pewnością nie
jest sposób na zarobek. Po prostu trzeba mieć chęć szczerej
pomocy. Cieszę, że chociaż w taki sposób, jak to robię, mogę
pomagać innym.
Rozmawiała
Karolina Chojka-Bartoszko, FHO
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ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNE

Bieg przez

„Celem venture philanthropy jest wspieranie przedsiębiorczości
społecznej, czyli działań wspólnotowych, które mają przynieść zysk
finansowy i jednocześnie realizować cele społeczne. Podwójne wyzwanie łączy cel sportowy oraz społeczny – zebranie określonej
sumy pieniędzy” – mówi Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

pustynie

F

undusz Podwójne Wyzwanie
wspiera Poradnię Leczenia Bólu
FHO.

Prawo do życia bez bólu, bez niepotrzebnego cierpienia,
jakie niesie ze sobą ból, należy do podstawowych praw
człowieka. Ból nieleczony, trwający dłużej niż trzy miesiące,
staje się sam w sobie chorobą i ma kliniczne, społeczne oraz
psychologiczne konsekwencje dla pacjenta. Leczenie przewlekłego, czyli uporczywego i nawracającego bólu, który

towarzyszy nieuleczalnym chorobom, jak np. nowotwory czy
cukrzyca, zakłada kompleksowe podejście do problemów,
z jakimi zmaga się pacjent. Chodzi nie tylko o zapewnienie
choremu dostępu do leczenia farmakologicznego, ale też do
specjalistycznych zabiegów przeciwbólowych, fizjoterapii
oraz wsparcia psychologicznego.
W celu zwiększania potencjału naszej Poradni Leczenia Bólu FHO
nawiązało długofalową współpracę z Funduszem Podwójne
Wyzwanie, który został założony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i zainicjowany przez Koalicję Prezesi-Wolontariusze. Jest to pierwsze w Polsce przedsięwzięcie filantropijne,
określane angielskim terminem „venture philanthropy”, które angażuje ludzi realizujących niecodzienne wyzwania, środowisko
biznesu oraz projekty społeczne potrzebujące wsparcia. Fundusz
Podwójne Wyzwanie wyznaczył sobie jako cel promowanie
cennych inicjatyw społecznych oraz organizacji działających
na rzecz potrzebujących i wspieranie ich w procesie budowania
niezależności finansowej.

Fundusz Podwójne Wyzwanie pomaga organizacjom „stanąć
na nogi”. Oferuje ważnym inicjatywom społecznym wsparcie
niefinansowe w postaci doradztwa i szkoleń oraz finansowe,
zarówno w formie pomocy bezzwrotnej, jak i zwrotnej.

na zakup wyposażenia medycznego, niezbędnego do wykonywania zabiegów przeciwbólowych w Poradni Leczenia Bólu
FHO.
Metoda venture philanthropy polega na wspieraniu inicjatyw
społecznych poprzez pomoc finansową oraz doradztwo eksperckie, które zapewniają członkowie Koalicji Prezesi-Wolontariusze. To innowacja w myśleniu o przedsiębiorczości społecznej,
która daje nadzieję na budowę stabilnego i samowystarczalnego sektora działań pozarządowych.
- „Fundusz Podwójne Wyzwanie” to propozycja dla najbardziej
aktywnych, nowoczesnych organizacji, których działalność nie
ogranicza się do jednorazowych akcji czy działań wyłącznie
charytatywnych. FHO jest pierwszą organizacją społeczną zaproszoną do udziału w tym przedsięwzięciu. Nasza Fundacja
dzięki otrzymanemu wsparciu będzie jeszcze skuteczniej pełnić
swoją misję społeczną – komentuje Przemysław Kulik, dyrektor
ds. strategii i rozwoju FHO.

Więcej o tym, jak działa fundusz, można dowiedzieć się na
podwojnewyzwanie.com.
Bohaterem pierwszego wyzwania jest Marek Rybiec, prezes
zarządu w Netfund.pl, od lat związany z sektorem inwestycji
finansowych. Marek podjął się niezwykłego zadania – zamierza
przebiec do końca tego roku cztery pustynie położone na różnych kontynentach. Zaplanowana trasa obejmuje łącznie około
1000 km biegu po piaskach Sahary, kamieniach Gobi, słonych
skałach Atakamy i lodach Antarktyki. Sportowym wyczynom,
jakich podjął się Marek Rybiec, towarzyszy wyzwanie społeczne:
swoim biegiem chce zachęcać innych do wpłacania środków

Terminy pustynnych ultramaratonów
Marka Rybca:
Sahara – 26.04-05.05.2018
Gobi – lipiec 2018
Atakama – październik 2018
Antarktyka – listopad 2018
Autor: FHO
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KALENDARIUM FHO

Pierwszy

raport społeczny FHO

Z

apraszamy do lektury
świeżo wydanego raportu
odpowiedzialnego rozwoju FHO.
Jest to pierwszy taki dokument w ruchu
hospicyjnym w Polsce!
Celem, który nam nieustannie przyświeca, jest odczarowanie wizerunku hospicjum. Tym razem swoje działania
kierujemy przede wszystkim do firm odpowiedzialnych
społecznie. Chcemy przybliżyć czytelnikom, jakimi
mechanizmami rządzi się taka instytucja jak nasza.
Pragniemy pokazać, że hospicjum nie musi kojarzyć
się tylko ze śmiercią i cierpieniem, że jest tu miejsce na
rozwój i opiekę paliatywną na najwyższym poziomie.
Mamy też nadzieję uświadomić odbiorcom skalę naszych
działań oraz przedstawić obszary, w których FHO chętnie
podejmie współpracę. Bardzo liczymy, że raport spotka się
z Państwa życzliwym przyjęciem, a zainteresowanie, które
wzbudzi, przełoży się na dalszy rozwój misji społecznej
oraz społecznej odpowiedzialności FHO i naszych
interesariuszy oraz partnerów.

Kierujemy raport do wszystkich przyjaciół FHO, naszych
darczyńców, wolontariuszy i pracowników. W szczególności adresujemy go do społecznie odpowiedzialnego
biznesu, aby mógł nas lepiej poznać, dostrzec nasz profesjonalizm i potencjał wieloaspektowej partnerskiej
współpracyw obszarze CSR-u. Każdą organizację, firmę
i osobę zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby
na warszawskim Ursynowie, poznania naszego zespołu
i naszej codziennej pracy. Zachęcamy do kooperacji
i wspierania nas w naszych działaniach medycznych
i edukacyjnych – wspólnie możemy jeszcze skuteczniej
odczarowywać hospicjum i spowodować, żeby to nie był
temat tabu – Dorota Jasińska, prezes FHO.
Zapraszamy do współpracy z FHO w zakresie projektów
społecznych! Zobaczcie, jak wiele rzeczy już robimy i jak
wiele jeszcze możemy zrealizować razem! Zespół FHO
jest profesjonalnym i entuzjastycznym partnerem dla
biznesu społecznie odpowiedzialnego – Przemysław
Kulik, dyrektor ds. strategii i rozwoju FHO.
Raport został opracowany na podstawie wytycznych GRI (Global Reporting Initiative), w wersji
G4, z uwzględnieniem specyfiki naszej Fundacji.
Opracowanie to zawiera opis działań oraz zdarzeń
z kilku ostatnich lat.
Miałam przyjemność koordynować prace nad
powstawaniem raportu. Było to zarówno dla mnie,
jak i dla całego zespołu, dużym wyzwaniem, gdyż do
tej pory żadne hospicjum w Polsce nie zajmowało się
tym obszarem. Mam nadzieję, że nasz wysiłek oraz
serce włożone w ten raport zostaną przez Państwa
zauważone – Agnieszka Stopa, koordynator
ds. jakości i polityki zgodności FHO.
Raport jest dostępny w wersji elektronicznej:
http://fho.org.pl/raport-spoleczny-fho.pdf
Zapraszamy do lektury i kontaktu!

WYDARZYŁO SIĘ:
KWIECIEŃ:
1 kwietnia – Rozpoczynamy półroczną współpracę z Judytą
Bork, kapitanem załogi Bazarku na rzecz Hospicjów – grupy
na Facebooku, gdzie darczyńcy mogą wystawiać swoje przedmioty na rzecz FHO.
7 kwietnia – W Domu Kultury SMB Imielin odbywa się koncert
Aliny Mleczko „Trance Fusion” na rzecz FHO. Koncert organizują
radne Ursynowa: Goretta Szymańska i Katarzyna Niemyjska.
7 kwietnia – W Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów ędzie
wystawiona niezwykła sztuka – “Pożądanie w Cieniu Pokrywki”
– przygotowana przez Koło Teatralne działające w Szkole Podstawowej nr 384 im. Stanisława Staszica w Warszawie. W trakcie
spektaklu odbyła się zbiórka na rzecz pacjentów hospicjum.
11 kwietnia – Rusza innowacyjny projekt terapii relaksacyjnej
dla pacjentów hospicjum z wykorzystaniem technologii VR.
12 kwietnia – Podczas 7. Targów CSR na PGE Narodowym ma
miejsce premiera pierwszego Raportu Społecznego FHO..
16 kwietnia – W ramach Pól Nadziei burmistrzowi Ursynowa,
dzieci z Przedszkola nr 52 w Warszawie oraz Erasmusi SGGW
ścinają żonkile i kwestują na rzecz FHO.
17 kwietnia – Studenci fizjoterapii z AWF rozpoczynają zajęcia
kliniczne na oddziale.

15 maja – Pracownicy z Credit Suisse w ramach wolontariatu
pracowniczego pomagają w posprzątaniu i pielęgnacji ogrodu
Fundacji.
16 maja – Do Podwójnego Wyzwania dołączają kolejni bohaterowie. Oprócz Marka Rybca swój udział deklarują Marek
Jurkiewicz i Marek Wikiera.
16-17 maja – Dr Jerzy Jarosz po raz dziesiąty bierze udział we
współorganizowanej przez WHO misji „imPACT”, która tym razem odbywa się na Ukrainie. Dr Jarosz uczestniczy w niej jako
nominowany przez WHO ekspert w zakresie opieki paliatywnej
i społeczeństwa obywatelskiego.
27 maja – zakończenie licytacji przedmiotów w ramach „ Dobrej
Aukcji 2018" na charytawyni.allegro.pl
CZERWIEC:
5-6 czerwca – W ursynowskim Multikinie odbywa się finał trzeciej edycji Pól Nadziei.
7 czerwca – Ma miejsce konferencja prasowa podsumowująca
Dobrą Aukcję 2018.
9 czerwca – FHO pojawia się na Dniach Ursynowa jako wystawca.

WYDARZY SIĘ:

25 kwietnia – Na stadionie PGE Narodowym odbywa się konferencja prasowa inaugurująca Dobrą Aukcję 2018. Na konferencji
zjawiają się m.in. Maciej Szczęsny, Stefan Szczepłek, Michał Pol,
Jan Tomaszewski i Stefan Majewski.

16 czerwca – Po raz siódmy na terenie Fundacji będzie miał
miejsce Piknik Rodzinny „Odczarowanie hospicjum”. Serdecznie
zapraszamy!

28 kwietnia – Rusza kurs specjalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

16 czerwca – Odbędzie się 12. Bieg Ursynowa. Zawodnicy po raz
pierwszy mają możliwość wzięcia udziału w charytatywnym
biegu na rzecz hospicjum.

29 kwietnia – Marek Rybiec, bohater Podwójnego Wyzwania,
biegnie przez Saharę, jedną z czterech pustyń, z którymi się
zmierzy, aby zebrać środki na specjalistyczny sprzęt medyczny
do Poradni Leczenia Bólu FHO.
MAJ:

LIPIEC:
25 lipca – W kościele św. Tomasza Apostoła przy ul. Dereniowej
w Warszawie będzie odprawiona msza św. w intencji pacjentów
hospicjum i ich rodzin.

3 maja – Wyemitowany zostaje odcinek specjalny programu
Koło Fortuny, z którego wygrana w wys. aż 43 450 zł trafia do
FHO.
12 maja – Pracownicy z DB Schenker pomagają w porządkach
na patio w hospicjum.
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No ładne
kwiatki!
W III edycji Pól Nadziei
mamy już* 136 808,87 zł!

Wszystkim uczestnikom-małym i dużymdziękujemy za serca, oddanie i ciężką pracę.
Dzięki Wam DOBRO kwitnie naprawdę pięknie:)

* stan na 22.05.2018 r.
W skarbonce z poprzednich edycji:
I-67 780,16 zł
II-106 965,69 zł

