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Drodzy Czytelnicy,

za nami kolejne miesiące trudnej, jednak owocnej walki ze skutkami pandemii, która 

wpłynęła na wszystkie aspekty życia Fundacji. Owocnej, ponieważ udało nam się prawie 

w pełni przywrócić ład panujący w hospicjum przed pojawieniem się koronawirusa. 

Owocnej także dlatego, że, pomimo tak trudnego, jakim był 2020 rok, pamiętaliście 

o naszych pacjentach i ich potrzebach. Wspieraliście nas przez cały ten czas, organizując dla 

nas pomoc w najtrudniejszych momentach. I udało Wam się także zarazić swoją dobrocią 

innych! Tu nie mogłabym nie wspomnieć o wsparciu, którego udzieliliście nam w tym 

roku, w ramach przekazywania 1 procenta podatku organizacjom pożytku publicznego 

- dzięki Waszemu zaangażowaniu do budżetu FHO wpłynęło aż 952 826,32 zł! To więcej 

niż rok czy dwa lata temu, a ta zwyżkowa tendencja pozwala nam wnioskować, że 

grono naszych przyjaciół nieustannie się powiększa! Serdecznie dziękujemy za wszystko, 

co robicie dla pacjentów hospicjum. Dzięki Wam możemy oddychać spokojniej.
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WYWIAD

O pomaganiu, miłości do muzyki i swoich 
marzeniach opowiada Aleksander Dębicz, 
wybitny polski kompozytor, twórca muzyki 
do spotu promocyjnego kampanii 1% FHO. 

Przez muzykę 
do serca

Aleksander Dębicz - polski pianista, kompozytor teatralny i filmowy. Zwycięzca konkursu 

Transatlantyk Instant Composition Contest w 2013 r. na Festiwalu Transatlantyk. Dwukrotnie 

nominowany do nagrody Fryderyk (za albumy „Bach Stories” i „Invention”). Artysta, który nie boi 

się improwizacji na żywo przed publicznością. Entuzjasta biegania i dobrego kina.

Rozmawiała: Maja Wiśniewska
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Kilka miesięcy temu wsparłeś kampanię 
jednoprocentową Fundacji, komponując 
poruszającą muzykę do spotu jej dedykowa-
nemu. Co Cię do tego skłoniło?
Przede wszystkim kampania ta od razu wydała mi się ważna 

i poruszająca, szczególnie że nigdy o podobnej do tej nie 

słyszałem. Nie zastanawiałem się nad tym, że można jako 

instytucja pomagać w tak trudnych chwilach, jak umieranie. 

A to tak ważne, by w takim momencie ktoś przy nas był. 

Myślę, że to jest clue kampanii. Uważam, że jest ona 

potrzebna społecznie, ale też piękna artystycznie. Złożyło się 

to w czasie z tym, że bardzo bliska osoba mojego przyjaciela 

odeszła. Widziałem, z czym się zmagał, co jeszcze bardziej 

skłoniło mnie do udziału w tym projekcie.

Czy angażujesz się w inne projekty charytatywne? 
Jeśli tak, w jakie?
Tak, zawsze rozpatruję takie propozycje, jednak nie zawsze 

jestem w stanie pomóc. W przypadku projektów, które 

zainteresują mnie artystycznie, a są według mnie ważne 

i potrzebne i na odwrót – gdy coś wydaje mi się ważne 

i potrzebne, a przy okazji jest ciekawe artystycznie, staram 

się udzielić wsparcia. Ostatnio takim projektem był koncert 

charytatywny „Wielcy artyści małym pacjentom” dedykowany 

Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Celem tej inicjatywy 

była modernizacja szpitala. Podczas koncertu miałem 

przyjemność zagrać wspólnie z Jakubem Orlińskim i Łukaszem 

Kuropaczewskim, co nie tylko dało mi satysfakcję ze zrobienia 

czegoś dobrego, ale też przyjemność z występowania na 

scenie w tak zacnym gronie.

Co najbardziej cenisz w życiu?
Myślę, że zmienia się to dynamicznie na przestrzeni lat. 

Obecnie najbardziej cenię sobie balans między aktywnym 

życiem zawodowym, które jest moją pasją, a życiem 

prywatnym, które jest dla mnie równie ważne. Jest on czasem 

trudny do osiągnięcia i może dlatego tak bardzo go sobie 

cenię.

A w muzyce?
Bardzo cenię jej uniwersalność, a co za tym idzie, 

ponadczasowość języka, w którym jest tworzona. Dlatego 

moim ulubionym kompozytorem jest Jan Sebastian Bach. 

Tworzył on muzykę wyrażającą cały wachlarz emocji i której 

język przetrwał do dziś. Jako wykonawca staram się to 

przekazywać odbiorcom. Natomiast jako kompozytor dążę 

do tego, żeby moja muzyka była komunikatywna i wyrażała 

silne emocje.
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Które z nich są według Ciebie najtrudniejsze do 
uchwycenia?
Na pewno te nieoczywiste. Nie są to smutek radość, wzruszenie 

czy żal, ale raczej te nieuchwytne, trudniejsze do przekazania 

językiem muzycznym, np. apatia czy samotność. Wszystko 

zależy od kontekstu. W przypadku kompozycji do waszego 

spotu kontekst narzucił jej powstały już wcześniej materiał 

wideo. Jeśli gotowy materiał jest inspirujący, wyrażenie tej 

emocji nie jest takie trudne.

Czy można to porównać do procesu, w którym 
aktor wczuwa się w swoją rolę, aby móc wyrazić 
emocje bohatera?
Tak, tylko środki, którymi dysponuje są inne. Aktor posiada 

głos, język, ekspresję mimiczną, ruchową, a muzyk czy 

kompozytor posługuje się równie bogatym językiem 

muzycznym. W niektórych przypadkach nawet łatwiej jest 

wyrazić coś za pomocą muzyki niż gry aktorskiej.

Jakie emocje chciałeś przekazać w naszym 
spocie?
Nadrzędną emocją w tworzeniu tego utworu było dla mnie 

to uczucie, kiedy bliska osoba jest obok drugiej w trudnym 

momencie w życiu. Ta obecność przy drugiej osobie jest 

bardzo ważna w obliczu śmierci i to chciałem uchwycić 

muzyką.

Muzyka, w szczególności klasyczna jest 
uniwersalna, jednak w dzisiejszych czasach jest 
to mniej oczywisty gatunek…
Dlatego poruszam się w różnych gatunkach. Ostatnio coraz 

częściej komponuję na inne składy instrumentalne. Zwłaszcza 

w muzyce filmowej czy teatralnej zacząłem np. sięgać po 

elektronikę. Natomiast moim trzonem jest i będzie muzyka 

klasyczna, na niej się wychowałem i dla mnie jest najlepszym 

punktem odniesienia.

Opowiesz nam, jak zaczęła się Twoja przygoda 
z muzyką?
Gdy miałem kilka lat moi rodzice zaprowadzili mnie 

do Filharmonii Wrocławskiej. Już wtedy zrozumiałem, 

że zrobię wszystko, żeby rozwijać w tym kierunku. Najbardziej 

zafascynował mnie fortepian, ze względu na swoje możliwości 

brzmieniowe. Pokochałem go i jest przy mnie po dziś dzień. 

Lubię też hobbystycznie grać na perkusji.
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Jak kształtował się Twój gust muzyczny?
To trudne pytanie. Mój gust w sposób naturalny kształtował 

się w kierunku muzyki barokowej, klasycznej. Mniej 

romantycznej. Natomiast muzyka, którą komponuję jest 

trochę w stylu filmowym jako wypadkowa muzyki klasycznej 

i filmowości z domieszką jazzu.

Czy któryś z Twoich albumów jest Ci szczególnie 
bliski?
Właściwie każdy z nich jest mi bliski. Mam taką zasadę, że żeby 

wydać album musze mieć naprawdę coś do powiedzenia i jest 

to w danym momencie dla mnie coś wyjątkowego. Starałem 

się, żeby wszystkie te płyty takie były, a każda kolejna – lepsza.  

Dlatego trudno powiedzieć, która jest mi najbliższa. Ale na 

pewno każda z nich jest dla mnie szczególna.

Współpracę, z którymi muzykami wspominasz 
najlepiej?
Uważam, że dużym szczęściem jest to, że mogę pracować 

z wybitnymi muzykami, np. niedawno grałem w Szczecinie 

z Łukaszem Kuropaczewskim, gitarzystą, z którym nagrałem 

ostatnią płytę. Także na co dzień mam przyjemność grać 

z fantastycznymi ludźmi. Każda współpraca jest wspaniałą 

przygodą. Każda z nich mnie rozwija. Osoby, z którymi pracuję 

są też świetnymi ludźmi, więc jest ona po prostu przyjemna.  

Nigdy nie podjąłbym się natomiast tworzenia muzyki, której 

nie lubię, choć nie ukrywam, że zależy mi na tym, żeby to co 

robię miało też jakiś efekt komercyjny.

Twoje największe marzenie to…
Móc rozwijać się jako artysta, a jednocześnie być szczęśliwym 

prywatnie. Na pewno warto być zdrowym, być może to truizm, 

ale pandemia nam to udowodniła. Ale najbardziej chciałbym 

skomponować muzykę do dużego filmu fabularnego.

Gdybyś mógł, co byś zmienił na świecie?
Ostatnimi czasy jestem żywo zainteresowany zagadnieniem 

zmian klimatycznych i problemem wycinek lasów oraz 

nierównowagi, która zapanowała w świecie, jeśli chodzi 

o sposób i ilość produkowanej żywności. Gdybym mógł 

zmienić jedną rzecz, to byłaby to tragiczna sytuacja Lasów 

Amazońskich - chciałbym, żeby ich wycinka się w końcu 

skończyła.
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OKIEM WOLONTARIUSZA

Autor:  Robert Maciaszek

Wolontariat to takie ciekawe miejsce, gdzie im więcej daję tym więcej otrzymuję. I kiedy pojawiło 
się zaburzenie tej pięknej rzeczywistości w postaci ograniczeń, jakie przyniosła pandemia 2020/21, 
konieczne okazały się dodatkowe, nowe środki i formy działania, tak bym nadal poprawnie odżywiał 
swój duchowy organizm. 

Siać w niepogodę
Robert Maciaszek – wieloletni wolontariusz akcyjny w hospicjum. Pomaganiem 
zaraził całą rodzinę i wspólnie z jej członkami wspiera wszystkie inicjatywy FHO.

Moje doświadczenie pokazuje, że serce łatwo obrasta 

tłuszczykiem i staje się leniwe, więc czujność była niezbędna :). 

Z perspektywy czasu jako dość aktywny wolontariusz akcyjny, 

sytuację znaczącego ograniczenia możliwości pomocy w jej 

ówczesnych formach, określam na prywatne potrzeby mianem 

“syndromu niedogrzania”. W opozycji do dość powszechnego 

syndromu wypalenia, sytuacja pandemiczna odizolowała 

mnie (albo przynajmniej próbowała) od dotychczasowych 

form aktywności. Pojawił się efekt ssania, gdy podaż i popyt na 

wolontaryjnym rynku nagle zamieniły się biegunami. Powiało 

chłodem :).

I chociaż nie można mówić o całkowitej posusze w tym czasie 

- w FHO zawsze jest, było i będzie co robić - to faktycznie 

praktyczne zaangażowanie (tak moje jak i całego mojego 

wolontaryjnego teamu w postaci rodziny) zredukowane 

zostały do kilku wydarzeń w skali roku. A apetyt był znacznie 

na więcej! Napędzany dodatkowo świadomością, że sytuacja 

Hospicjum przez obostrzenia sanitarne z każdym dniem także 

staje się trudniejsza. Przeniesienie części działań do przestrzeni 

wirtualnej było jakimś rozwiązaniem, ale muszę przyznać, że 

nic mi nie zastąpi kontaktu bezpośredniego z drugą osobą. 

Trzeba było sobie jakoś radzić :).

I tu, pewnie nieskromnie, ale nie bez satysfakcji, muszę się 

przyznać, iż pandemia nie tylko nie zgasiła w nas (bo śmiało 

tak mogę powiedzieć o duchu całej mojej rodziny) zapału 

do zmieniania świata na lepsze, ale stała się elementem 

stymulującym. Zwiększyliśmy zaangażowanie w innych 

przestrzeniach naszej działalności wolontaryjnej, tam gdzie 

zasady ładu sanitarnego nie były tak wymagające. Mieliśmy 

i mamy w sobie nadal to przekonanie, że należy siać 

w niepogodę. Właśnie wtedy, gdy sytuacja jest trudna, wymaga 

więcej, może nawet łączy się z ryzykiem straty, porażki: należy 

siać, odważnie, chojnie, radośnie. Udało nam się nie wygasić 

serca (choć momentami było nieco niedogrzane), a sytuacja 

epidemiologiczna przewrotnie pomogła nam zobaczyć 

wyraźniej, co jest ważne i ustawić optymalny kurs.

Także w obszarze działania dla FHO przeżyliśmy pewnego 

rodzaju odświeżenie “misji”. Wolontariat akcyjny pozostanie 

zapewne naszą podstawową formą, ale pojawiło się pragnienie, 

by wejść głębiej, dać się do dyspozycji na oddziale. Żeby 

skrócić dystans do Pacjenta - z akcji do relacji. Z niecierpliwością 

czekamy na powrót szkoleń dla wolontariuszy :).
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OKIEM PRACOWNIKA

Właściwy człowiek na 
właściwym miejscu

Autor: Karolina Chojka-Bartoszko

Z definicji sekretarka medyczna to osoba, która „posiada co najmniej wykształcenie średnie 
i realizuje zadania zlecone przez lekarza, w tym związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej 
świadczeniobiorcy.”  Jednak praca w sekretariacie medycznym to coś więcej niż dbanie o płynny 
obieg dokumentacji. To zajęcie oparte na dialogu z człowiekiem. 
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Powyżej wskazane zadania w naszym hospicjum realizuje 

Karolina Gryz, pełniąc funkcję administracyjną – i nie tylko – 

w sekretariacie medycznym. Praca, którą wykonuje to jej świat. 

Kontakty z rodzinami i dialog o trudach choroby spowodowały, 

że przewartościowała swoją codzienność. Choć uważa się 

za pesymistkę, dzięki pracy w hospicjum zaczęła doceniać 

drobne rzeczy, cieszyć się chwilą i czerpać radość z tego, co dla 

niektórych może być oczywiste lub banalne.

Swoją pracę w hospicjum zaczęła w 1998 r., obejmując 

stanowisko recepcjonistki. Już wtedy do jej zadań 

należało prowadzenie dialogu z rodzinami i przyjmowanie 

dokumentacji. Cała dalsza procedura przyjęcia pacjenta pod 

opiekę placówki spoczywała w rękach lekarzy. Ułatwiło to 

jednak późniejszą zmianę stanowiska na sekretarkę medyczną. 

Karolina już wcześniej miała kontakt z chorymi i ich bliskimi. 

Zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym: „Oczywiście 

zdarzają się trudniejsze i bardziej emocjonujące sytuacje. Pod 

opiekę zgłaszani są coraz młodsi pacjenci, czasem są to osoby, 

z którymi się identyfikuję, bo są w zbliżonym wieku czy też 

mają podobny status najbliższej rodziny.” – tłumaczy. Takie 

doświadczenia zawsze powodują przewartościowanie tego, co 

jest w życiu ważne. 

Sekretariat medyczny współpracuje z wieloma komórkami 

organizacyjnymi hospicjum: recepcją, hospicjum stacjonarnym, 

ordynatorem oddziału, pielęgniarką oddziałową i całym 

pozostałym zespołem medycznym i opiekuńczym. Praca ta 

może wielu kojarzyć się przede wszystkim z przyjmowaniem 

dokumentacji czy nadzorem nad procedurą przyjęcia pod 

opiekę stacjonarną. Zadanie to jest jednak dużo szersze, 

ponieważ opiera się na dialogu z człowiekiem. To poprzez 

sekretariat medyczny rodziny otrzymują możliwość 

zbudowania relacji ułatwiającej przejście przez trudny 

emocjonalnie proces zgłoszenia bliskiego pod opiekę. 

Znajdują tym samym podporę, cenne źródło informacji 

i wsparcie w podjęciu trudnej decyzji, jaką jest powierzenie 

innym pod opiekę swojego bliskiego.

Rolą sekretariatu medycznego jest jednak nie tylko 

informowanie o opiece świadczonej w FHO. To też miejsce 

pierwszego kontaktu z hospicjum. To tutaj bliscy pacjentów 

zgłaszają się z wnioskiem o pomoc stacjonarną. Tutaj powstaje 

ich pierwszy obraz hospicjum, który obala stereotypowe 

wyobrażenie o placówce opieki paliatywnej. To miejsce 

rzetelnej informacji, porady i wsparcia. To także przestrzeńdla 

wielu trudnych emocji, w której bliscy pacjenta szukają 

zrozumienia dla swoich decyzji i odpowiedzi na podstawowe 

pytania: „Rodziny opowiadają o swoich problemach. Wyznają, 

że nie dają już sobie rady z opieką, ale chcieliby zostać 

w domu z chorym. Szukają u mnie – w hospicjum, pomocy 

i zrozumienia. Chcą mieć pewność, że ich bliski, przebywając 

pod naszą opieką, otrzyma więcej pomocy niż ta, którą są 

w stanie zapewnić sami w domu.” – opowiada Karolina.

Karolina swoją pracą zarówno z rodziną, ale także biorąc 

pod uwagę relacje z zespołem FHO, potwierdza, że jest 

odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu. To 

nasza codzienność – być blisko człowieka dzieląc się z nim 

warunkami do godnego odchodzenia: bez bólu, w bliskości 

i spokoju. 

Ewa Magierska, pielęgniarka oddziałowa w FHO, która 

stale współpracuje z sekretariatem medycznym FHO mówi 

o niej: „Niemożliwie kompetentna. To pierwsza cecha, jaka 

przychodzi mi na myśl, kiedy pomyślę o naszej wzajemnej 

relacji. Jest współpracująca i bardzo cierpliwa. Potrafi znaleźć 

się na odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Jeśli 

pojawi się problem to rozwiązujemy go wspólnie. Przekazuje 

nam (oddziałowi) nie tylko informacje o pacjencie znajdujące 

się w dokumentacji medycznej, ale także dużo informacji 

o samym człowieku: jego preferencjach, bolączkach, 

nawykach. Dzięki temu możemy lepiej odpowiadać na 

potrzeby pacjenta. Potrafi się wczuć w życie oddziału.” 

Najczęściej to właśnie ona Karolina, prowadząc ten pierwszy 

dialog, staje się powiernikiem i opiekunem rodziny. 

W bardzo trudnych sytuacjach oferuje wsparcie psychologa, 

który w profesjonalny sposób zadba o emocje bliskich 

i pacjenta. Karolina służy też odpowiedzią na wiele innych 

pytań dotyczących np. warunków jakie panują na oddziale. 

W większości sytuacji jej rola w życiu rodziny kończy się wraz 

przyjęciem pacjenta na oddział. Jednak nie zawsze: „Nierzadko 

zdarza się, że to właśnie do mnie dzwoni ktoś z rodziny, by 

zapytać o stan swojego bliskiego. Czasem jestem proszona 

o rozwiązanie jakiegoś problemu pacjenta czy też 

sprawdzenie, jak się czuje, czy wszystko u niego w porządku.” 

– wyjaśnia.

W FHO pacjent jest najważniejszy. Jesteśmy tuż obok by 

pomagać, opiekować się i towarzyszyć. To nasza misja – nieść 

pomoc w trudach choroby onkologicznej, tym którzy jej 

potrzebują. Troszczymy się o każdy z aspektów codzienności 

naszych podopiecznych. Ponad 30-letnie doświadczenie 

w opiece paliatywnej, potrzeba dbania o jakość i standard 

opieki to wartości, które codziennie niesiemy w naszych 

sercach. Wokół FHO skupiamy ludzi, dla których najważniejsza 

jest troska o człowieka i każdą jego chwilę. Bo umieranie jest 

również elementem życia i najważniejsze, aby ktoś nam w tej 

drodze towarzyszył.
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Potrzeby FHO

Od 1990 r. niesiemy bezpłatną pomoc ludziom, którzy u kresu choroby onkologicznej 
potrzebują troski, zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa. Naszą misją jest całościowa 
opieka nad pacjentem paliatywnym oraz jego rodziną – od chwili przyjęcia do procesu 
żałoby. 

Fundacja na przestrzeni lat wypracowała własne standardy opieki paliatywnej, opierając 
się przede wszystkim na potrzebach drugiego człowieka: pacjentów, ich rodzin. Opieką 
obejmuje osoby dorosłe, które zakończyły leczenie onkologiczne. FHO jest największym na 
Mazowszu i jednym z największych w Polsce oddziałów medycyny paliatywnej, liczącym 
38 łóżek. 

FHO to nie tylko wsparcie medyczne, ale także liczne działania edukacyjne, m.in. 
specjalistyczne kursy i szkolenia skierowane do różnych grup zawodowych: lekarzy, 
pielęgniarek, opiekunów medycznych. Jakość opieki jest dla nas najważniejsza, dlatego 
stale rozwijamy naszą działalność naukowo-dydaktyczną. Prowadzone działania mają 
charakter zarówno odpłatnej jak nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

FUNDACJA FHO

12 HOSPIK I/20201
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NASZE USŁUGI

NASZE WYZWANIA

HOSPICJUM DOMOWE

HOSPICJUM STACJONARNE

Obejmujemy opieką pacjentów i rodziny zamieszkujące południowe dzielnice Warszawy: Ursynów, 

Mokotów, Stegny, Sadybę, Służewiec, Wilanów. W skali roku to prawie 2 000 osób. Hospicjum świadczy także 

dodatkową pomoc rodzinom pacjentów, która obejmuje m.in. wsparcie w okresie żałoby, a także nieodpłatne 

wypożyczenie niezbędnego sprzętu medycznego.

Otaczamy opieką pacjentów z całej Polski. W skali roku pomagamy około 1 000 pacjentom. Teren, na którym 

znajduje się budynek hospicjum liczy 11 695 m², z czego 8 000 m² to obszar zielony z licznymi, różnorodnymi 

nasadzeniami, w tym pięknym patio dedykowanym pacjentom.  

PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
Pacjenci Poradni to w 90% osoby cierpiące na choroby nowotworowe o zakończonym,  niepodjętym lub 

przerwanym leczeniu przyczynowym, które nie wymagają stałej opieki świadczonej w ramach hospicjum 

domowego. Poradnia udziela również wsparcia rodzinie chorego.

fho.org.pl/hospicjum-domowe

fho.org.pl/hospicjum-stacjonarne

fho.org.pl/poradnia-medycyny-paliatywnej

Naszym największym wyzwaniem jest zapewnienie stabilnego finansowania dla  podstawowej działalności. 

Koszty świadczenia opieki medycznej rosną niewspółmiernie do przychodów gwarantowanych przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami – czyli kwota niedofinansowania – 

przekracza 100 zł za osobodzień pobytu pacjenta w hospicjum stacjonarnym. 

 

Niezależnie od okoliczności stale podnosimy standard świadczonych usług ponad ten, który 

zapewnia Narodowego Funduszy Zdrowia. W ten sposób chcemy wyznaczać najlepsze normy opieki 

paliatywnej. Program, w którym wychodzimy poza standardowe rozumienie hospicjum, to HOSPICJUM 

PLUS. Dzięki środkom uzyskanym w ramach tej inicjatywy doposażamy placówkę w niezbędny sprzęt 

medyczny, rehabilitacyjny, pomocniczy. Ponadto zwiększamy liczebność kadry medycznej, w tym 

opiekunów, utrzymujemy nielimitowany dostęp do środków higienicznych, materiałów medycznych 

i pomocniczych dla pacjentów. Równie ważne jest dla nas tworzenie dla naszych podopiecznych 

domu. Dawanie im poczucia bezpieczeństwa i urozmaicanie czasu, który pozostał im w hospicjum.

Aby sprostać powyższym wyzwaniom każdego miesiąca musimy pozyskać dodatkowe 100 tys. zł.
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Darowizny są ważnym źródłem finansowania działalności Fundacji. Dzięki pomocy i zaangażowaniu darczyńców, 

których nazywamy Przyjaciółmi FHO, możemy skuteczniej pomagać pacjentom.

 

Akcja 18,60 to projekt, w którym zachęcamy do comiesięcznego finansowego wsparcia Fundacji w wysokości 

18,60 zł. Tą symboliczną kwotą możemy pokryć np. koszty dziennego wyżywienia jednego pacjenta czy też 

zakupu leków, które musi przyjąć. Stałe wsparcie, o które prosimy, pozwala nam funkcjonować bez obaw 

o przyszłość.

fho.org.pl/zamiast-kwiatow
#zamiastkwiatow

fho.org.pl/18-60         #akcja18_60

Akcja skierowana jest do osób indywidualnych, firm i innych organizacji. W ramach akcji zachęcamy jubilatów, 

solenizantów, młode pary, ale też rodziny i bliskich pacjentów do zamiany kwiatów otrzymywanych podczas 

swoich ceremonii na wsparcie finansowe dla pacjentów hospicjum. Uczestnicy akcji Zamiast Kwiatów samodzielnie 

organizują zbiórki finansowe w sposób tradycyjny lub wykorzystują do tego dedykowane narzędzia w mediach 

społecznościowych, jak np. Facebook, Instagram, zrzutka.pl czy pomagam.pl.

CSR
Fundacja umożliwia firmom włączenie się w pomoc hospicjum w ramach Społecznej  

Odpowiedzialności Biznesu (CSR).  Serdecznie zapraszamy do pomocy w formie akcyjnej i zdalnej. Zachęcamy 

też do wspierania FHO w ramach innych inicjatyw, np. organizacji zbiórek finansowych i/lub rzeczowych na 

potrzeby pacjentów.

fho.org.pl/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu
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Pracownicy
Credit Suisse
dla pacjentów
hospicjum

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Gdy dobre intencje spotykają się z ważną potrzebą, możliwe jest osiąganie sukcesów nawet 
w trudnych warunkach. Każdego dnia przekonują nas o tym wolontariusze, którzy włączyli się 
w program „Charity of The Year” prowadzony przez bank Credit Suisse Poland. 

Autor: Karolina Chojka-Bartoszko

15HOSPIK I/2021
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Credit Suisse to światowy lider w zarządzaniu aktywami z wysoko wyspecjalizowanym działem 
bankowości inwestycyjnej. Jego główna siedziba znajduje się w Zurychu, ale prowadzi działalność 
w ponad 50 krajach, zatrudniając przeszło 45 000 osób reprezentujących ponad 150 różnych narodowości. 
W Polsce Credit Suisse działa we Wrocławiu i w Warszawie. W ciągu ostatnich 14 lat firma stała się jednym 
z największych centrów usług finansowych w naszym kraju, zatrudniającym ponad 5000 osób.

Dobre dobrego początki
Twórczy, zaangażowani, pełni energii i optymizmu. Właśnie 

tak ich postrzegamy. Pracownicy banku Credit Suisse po raz 

pierwszy zjawili się w naszej Fundacji latem 2017 r. W 2018 r., 

podobnie jak w 2019 r., grupa ponad 100 osób włączyła się 

w wolontariat pracowniczy na rzecz hospicjum. Wszystko 

działo się po długich rozmowach i pod czujnym okiem 

koordynatora projektu z banku oraz koordynator wolontariatu 

FHO. Tak rozpoczęła się nasza pełna zaangażowania 

współpraca. Po trzech latach trwania relacji Credit Suisse 

w drodze głosowania wskazał nas jako jedną z organizacji, 

która mogła zostać beneficjentem programu „Charity of The 

Year”. Do programu zgłaszanych jest wiele instytucji, które 

muszą pozytywnie przejść m.in. weryfikację dokumentacji. 

Nam się to udało. Dzięki pracownikom banku, którzy uznali 

FHO za miejsce warte charytatywnego wsparcia, w 2020 r. 

staliśmy się beneficjentem programu „Charity of The Year”. 

Piękne wyzwanie
Zacieśniając więzi, obierając kierunki współpracy, definiując 

cele na tamten rok nikt w FHO nie spodziewał się, że 

będziemy mogli wspólnie budować wzorzec wolontariatu 

pracowniczego i to na dodatek w trybie zdalnym. Na początku 

pandemii bardzo trudno było nam wszystkim wyobrazić 

sobie, jak wykorzystać potencjał, wiedzę i umiejętności 

(również prywatne) pracowników banku w wolontariacie 

na odległość. Okazało się jednak, że szczery i otwarty dialog 

o potrzebach i obustronnych oczekiwaniach mogą 

przepięknie zaowocować. Nie tylko radością, integracją 

pracowników, budowaniem więzi między nimi, ale także 

wspierać finansowo hospicjum w jego trudnej codzienności.

Skala działania
W program „Charity of The Year” w 2020 r. zaangażowanych 

było ponad 1 500 pracowników. Ich aktywność polegała na 

tworzeniu koncepcji i realizacji różnorodnych projektów 

fundraisingowych na rzecz hospicjum, a także na 

odpowiadaniu na zgłaszane przez nas potrzeby w ramach 

wolontariatu kompetencyjnego. Zespół Credit Suisse przez 

cały 2020 r. poświęcił ponad 5 000 godzin na planowanie, 

organizację i udział w aktywnościach na rzecz pacjentów 

hospicjum. Projekty te dotyczyły przeróżnej tematyki 

związanej z zainteresowaniami pracowników. Przebiegały 

zarówno w formie wyzwań sportowych czy kulinarnych, jak 

i warsztatów tematycznych. Pracownicy banku zrealizowali 

wewnętrznie ponad 56 projektów na rzecz FHO oraz ponad 

100 kampanii informacyjnych, wykorzystując wewnętrzne 

narzędzia komunikacji. 

Wirtualny żonkil
Najważniejszym przedsięwzięciem zrealizowanym na 

rzecz FHO w ramach wolontariatu kompetencyjnego było 

zaprojektowanie narzędzia do wpłat online (skarbonki) 

o nazwie „Wirtualny Żonkil”. Narzędzie to dedykowane jest 

uczestnikom skierowanego do placówek oświatowych 

programu „Pola Nadziei”. Wirtualna skarbonka powstała 

w odpowiedzi na pandemię, która uniemożliwiła 

nam organizację zbiórek i wydarzeń w przestrzeni 

publicznej. Zadanie to spoczęło na barkach pracowników 

z doświadczeniem i umiejętnościami graficznymi. Dzięki ich 

profesjonalizmowi i szybkiemu działaniu mogliśmy realizować 

program w czasie lockdownu, a zbiórki online na stałe wpisały 

się w jego kalendarz.

Więcej pomocy
Kolejnym bardzo angażującym i czasochłonnym działaniem 

było graficzne przygotowanie „Raportu Społecznego FHO 

2018-2019”. Grupa kilkunastu wolontariuszy poświęciła na to 

zadane wiele godzin swojej pracy, przygotowując dokument 

liczący ponad 90 stron. 

Pracownicy banku zorganizowali także wiele innych akcji 

o zróżnicowanej tematyce. Samodzielnie wybierali temat, 

termin i czas trwania wydarzenia. Przykładem takiego 

działania jest wyzwania sportowe pod hasłem „Stay fit at 

home”, w ramach którego przez 30 dni wykonywali określoną 

sportową aktywność. Za każdym razem byliśmy pełni podziwu 

dla kreatywności tego niesamowitego zespołu!
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Pandemia nam nie straszna
Program „Charity of The Year” objął inicjatywy organizowane 

przez samych pracowników, ale także przez kadrę kierowniczą 

banku oraz wolontariuszy kompetencyjnych. Dzięki 

temu mogliśmy współpracować na wielu płaszczyznach 

i w różnorodny sposób pomagać w budowaniu świadomości 

opieki realizowanej przez hospicjum. Doświadczenia 

i wyzwania w czasie pandemii miały więc także pozytywny 

aspekt i nie boimy się tego powiedzieć. Dzięki aktywności 

całego zespołu banku, w 2020 r. Credit Suisse przekazał na 

rzecz hospicjum ponad 115 000 zł!

Dobry przykład
Dzielimy się tym, by pokazać, że gdy dobre intencje 

spotykają się z ważną potrzebą, możliwe jest osiąganie 

satysfakcjonujących i co ważne – wielostronnych rezultatów 

nawet w trudnych warunkach. Obecność zespołu Credit 

Suisse w czasie pandemii była dla nas nieocenionym 

wsparciem i dużą dozą przyjaźni. Zespół uczestniczący 

w programie wykazywał wiele umiejętności, miał 

zróżnicowaną wiedzę i doświadczenie, dzięki czemu 

mogliśmy razem budować komplementarne wizje wspólnych 

działań. Co ważne, także w tym, 2021 roku kontynuujemy 

współpracę w ramach programu „Charity of The Year”. To dla 

nas największy wyraz uznania, ale też wiatr w żaglach dla 

całego zespołu FHO! Mamy nadzieję, że przykład banku Credit 

Suisse będzie podpowiedzią i inspiracją do podjęcia przez 

kolejne firmy działań na rzecz organizacji realizujących ważną 

misję społeczną. 

Zapraszamy!

Program „Charity of the Year” jest dla nas 
przykładem wewnętrznej inicjatywy firmy, 
dostarczającym takich korzyści, jak np.:

integracja pracowników,

wzmacnianie obecnych więzi, ale 
i budowaniu nowych wewnątrz firmy,

kształtowanie postaw empatycznych,

poznanie zasad funkcjonowania organizacji 
pozarządowej,

odpowiedź na ważny i trudny problem 
społeczny,

dzielnie się dobrymi praktykami
i  umiejętnościami,

tworzenie znakomitego wzorca dla innych 
firm pragnących organizować wolontariat 
pracowniczy.

17HOSPIK I/2021



18 HOSPIK I/2021

Otrzymujemy od Panasonic Polska 5 nowych 65–calowych telewizorów do sal pacjentów. Wymiana starych telewizorów 
na nowe zdecydowanie zwiększa komfort oglądania filmów, seriali czy innych programów, jakie wybiorą nasi podopieczni.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu w rozwój wolontariatu w FHO naszej koordynator, Iwonie Miller zostajemy wyróżnieni 
certyfikatem: „MIEJSCE PRZYJAZNE WOLONTARIUSZOM”. Jest on przyznawany organizacjom, które wzorowo zarządzają 
wolontariatem, zgodnie z dobrymi praktykami i zasadami formalno-prawnymi Programu Korpus Solidarności.

CottonWorld.pl oraz Fotowoltaika Polska przekazują aż 41 zestawów pięknej pościeli dla pacjentów hospicjum.

Dzięki wsparciu Darczyńców udaje nam się zakupić mobilny, wysokiej klasy aparat USG. Sprzęt ten umożliwia nam 
wykonywanie badań diagnostycznych bez konieczności kierowania pacjentów do innych placówek medycznych, a także 
sprawnie i szybko reagować na ich medyczne potrzeby.

15 STYCZNIA – w FHO uruchamiamy punkt szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS–CoV–2.

11 LUTEGO – świętujemy Światowy Dzień Chorego. To czas, w którym głośniej niż zwykle mówi się o działaniach na rzecz 
poprawy jakości opieki nad pacjentami, które są naszą codziennością. Tego dnia obchodzimy w tym roku także Tłusty 
Czwartek, a w FHO z 80 przepysznymi pączkami pojawiają się nasi przyjaciele z banku Credit Suisse (str. 15), by osłodzić 
dzień pacjentów hospicjum.

13 LUTEGO – rozpoczynamy zbiórkę na podkłady higieniczne. Dzięki ekspresowej odpowiedzi Darczyńców na nasz apel 
w ciągu kilku dni udaje nam się zebrać niezbędną kwotę na zakup brakujących produktów.

17 LUTEGO – w FHO obchodzi urodziny jedna z naszych pacjentek, pani Joanna.

21 LUTEGO – świętujemy Międzynarodowy Dzień Psychologa.

27 LUTEGO – w programie Radia dla Ciebie, “Przychodnia” Conrado Moreno rozmawia z Dorotą Jasińska, prezes FHO na 
temat życia w hospicjum i naszych najpilniejszych potrzeb.

15 MARCA – oficjalnie rozpoczynamy kampanię 1% pod hasłem: “W naszym życiu jest wiele momentów, w których chcemy, 
aby ktoś z nami był. Śmierć również jest taką chwilą... a może nawet przede wszystkim. Dlatego, że wtedy wyruszamy 
w nieznane.” Spot przygotowuje agencja reklamowa Grey Group Poland we współpracy z we współpracy z: Big Sync 
Music i Mateuszem Banasiukiem, Markiem Skorupskim, Efekturą, Mindshare Poland oraz Cohn & Wolfe. Muzykę do spotu 
komponuje Aleksander Dębicz, zaś głosu udziela Andrzej Chyra. Wszystkie osoby i firmy angażują się w przygotowanie 
i realizację spotu charytatywnie.

26 MARCA – ruszamy z akcją Pomocna Torba, która łączy ideę pomagania z trendem #zerowaste. W ramach akcji 
zachęcamy do używania papierowych toreb – cegiełek na bieżące zakupy.

30 MARCA – o tym, jak mówić o umieraniu innym językiem, w rozmowie z Iwoną Kutyną dla Onet Rano opowiada Dorota 
Jasińska, prezes FHO.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy Cukiernia Olsza przekazuje nam 14 kartonów ciast dla pacjentów i personelu FHO. 
Paweł Lenarczyk, radny Dzielnicy Ursynów wraz z Polska 2050 zbierają 2 500 zł na świąteczne śniadanie dla naszych 
podopiecznych. Dzięki ich wsparciu w FHO możemy zadbać o świąteczną atmosferę pomimo trudów pandemii.

6 KWIETNIA – Darek Strojewski, który wraz ze swoim czworonożnym przyjacielem Pindolem, przeszedł z Warszawy do 
Lizbony i uzbierał dla FHO ponad 30 tys. zł, a przez kolejne miesiące maszerował po Europie, stale zachęcając poznanych 

Wydarzyło się!
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przez siebie ludzi do wsparcia hospicjum, także w czasie pandemii realizuje swoją misję pomagania potrzebującym! Tuż 
przed świętami wielkanocnymi otwiera w Hiszpanii hostel Martes Plaza Mayor. Część dochodu, który przynosi zasila konto 
naszej Fundacji, a, jak mówi Darek: “niewykluczone, że także wyjdziemy z innymi inicjatywami, dzięki którym jeszcze 
łatwiej i sprawniej przyjdzie nam pomaganie.”

7 KWIETNIA – obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień Pracownika Służby Zdrowia.

22 KWIETNIA – ścinamy żonkile z Robertem Kempą, burmistrzem Ursynowa. Choć pandemia krzyżuje nam plany 
corocznego kwestowania kwiatami wspólnie z przedszkolnymi i szkolnymi uczestnikami projektu Pola Nadziei  
wolontariusze z Urzędu Dzielnicy już po raz kolejny przybywają z pomocą, by dopilnować, aby tradycji stała się zadość. 
Zebrane kwiaty trafiają do Ratusza, gdzie organizowana jest zbiórka na rzecz naszej Fundacji. 

18 MAJA – do FHO docierają dary od społeczności Cambridge Innovation Center w postaci środków spożywczych oraz 
oczyszczaczy powietrza. 

23 CZERWCA – na oddziale, w biurze hospicjum domowego, recepcji oraz Poradni Medycyny Paliatywnej pojawiają się 
nowe, profesjonalne sterylizatory powietrza, które udaje nam się zakupić w ramach zbiórki na zrzutka.pl. Wspomniany 
sprzęt pozwala nam zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo i wygodę naszym pacjentom oraz zwiększyć częstotliwość 
odwiedzin rodzin i bliskich pacjentów. 

3 LIPCA – w FHO już po raz trzeci gości grupa wolontariuszy z banku Standard Chartered Bank. Ich zadaniem jest zadbanie 
o patio dla pacjentów oraz zieloną przestrzeń na froncie budynku. Nawet deszcz nie przeszkadza im w jego realizacji, 
a efekty są zniewalające.

25 LIPCA – jak co roku, w kościele św. Tomasza Apostoła w Warszawie odbywa się msza święta w intencji pacjentów 
hospicjum. Podczas nabożeństwa, dzięki wsparciu jej uczestników, ale też ks. proboszcza prałata Henryka Małeckiego oraz 
ks. prałata doktora Tomasza Małkińskiego udaje nam się zebrać aż 3 337,65 zł na potrzeby podopiecznych FHO.

Przez cały rok akademicki trwają się szkolenia w zakresie opieki paliatywnej dla lekarzy i pielęgniarek oraz praktyki dla 
studentów fizjoterapii

25 WRZEŚNIA – na zielonym terenie Fundacji odbędzie się 10. Piknik Charytatywny “Odczarowanie Hospicjum”! Jak 
co roku szykuje się moc atrakcji na scenie dla młodszych i trochę starszych uczestników Pikniku :) Jesteśmy ogromnie 
szczęśliwi, że i w tym roku możemy zorganizować to magiczne wydarzenie. Serdecznie zapraszamy już 25 września 2021 
r., w godz. 11:00 – 16:00, ul. Pileckiego 105, Warszawa.

Rusza 7. edycja programu Pola Nadziei, skierowanego do społeczności szkolnej i przedszkolnej z Ursynowa i okolic. 
W ramach inauguracji zasadzimy żonkile, które są symbolem programu. Kwiaty, które zakwitną na wiosnę posłużą za 
cegiełki podczas kwest na rzecz pacjentów hospicjum.

5 GRUDNIA – obchodzimy Dzień Wolontariusza.

12 GRUDNIA – świętujemy Dzień Koordynatora Wolontariatu. 

Odbędzie się Wigilia dla pacjentów hospicjum.

Wydarzy się!
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