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Powiedziałem, że kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi człowiek,
potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym. Blisko niego.


Jan Paweł II
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w numerze
Od Redakcji
Zima w pełni, trzaskający mróz, odrobina śniegu i słońce. Ogólnie pięknie,
choć jak podnoszę rano głowę
z ciepłej podusi, to wcale nie chce się
wstawać. Brak mi zieleni, świergotu
ptaszków i zapachu schnącej ziemi.
Mroźna zima jest zdecydowanie nie
dla mnie.
Minął styczeń i duża część nas już
martwi się wypełnianiem rocznych
PIT-ów. Organizacje pozarządowe też
mają wiele pracy, bo muszą zachęcić
jak największą liczbę podatników do
wpłacenia 1% podatku właśnie na
siebie. W Otwockim Towarzystwie
Opieki Paliatywnej jest nie inaczej.
Prace nad materiałami, środkami
przekazu i sposobami dystrybucji
trwają aczkolwiek już spokojnie.
W tym „Hospicjonie” próbujemy
wyjaśnić dlaczego warto w ogóle
oddać swój 1% dla OPP, ale też krótko,
jednocześnie treściwie pokażemy dlaczego warto przekazać go na nasze
stowarzyszenie.
Podsumujemy także kampanię „Hospicjum to też życie”, która zakończyła
się z końcem roku.
Najważniejsze jednak, iż w tym numerze znajdziecie Państwo największą
jak dotąd liczbę podziękowań, co nas
bardzo cieszy, bo świadczy o dobrych
sercach darczyńców i o tym, iż mamy
ich coraz więcej.
Ponieważ to pierwszy w tym roku
numer w imieniu Zarządu OTOP oraz
Redakcji składam wszystkim najlepsze życzenia na ten Nowy Rok 2012:
Dużo zdrówka i uśmiechu,
spełnienia i życia bez pośpiechu,
Szczęścia, sukcesów i miłości
Oraz wielkiej z życia radości!

(Redaktor Naczelna)

Kontakt do redakcji:
e-mail:
a.wojtasiewicz_otop@op.pl
ul. Żeromskiego 6
05-400 Otwock
– z dopiskiem HOSPICJON
tel. kom. 505-003-431
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OTOP bez tajemnic
Dlaczego warto przekazać swój 1%
organizacji pożytku publicznego?
Jest wiele organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego uprawniający do otrzymywania 1% podatku.
Wiele to znaczy ponad siedem tysięcy!
Fundacje i stowarzyszenia zajmują się niemal wszystkimi obszarami działań człowieka, ale ich
priorytetowym celem jest pomoc
najsłabszym. Jedni pomagają chorym, inni bezbronnym dzieciom,
osobom niepełnosprawnym, uzależnionym, bezrobotnym, jeszcze inni
pomagają zwierzętom, ratują dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze,
działają na rzecz nauki, rozwoju czy
przedsiębiorczości.
Tak naprawdę organizacje charytatywne działają na rzecz całego
społeczeństwa, ponieważ czymkolwiek by się zajmowały zawsze robią

to w celu poprawienia jakości życia
jakiejś konkretnej grupy społecznej.
Co ciekawe i często niezauważalne organizacje te realizują działania państwa, administracji, która za
składki wszystkich (podatki) winna
dbać o dobro swoich obywateli.
Niestety realia są zupełnie inne.
Budżet jak co roku jest dziurawy i na
wielu ważnych społecznie obszarach się oszczędza. Normalne stało
się to, że oszczędza się na najsłabszych. Może to nie jest cel naszych
„wybrańców” z Wiejskiej, ale tak to
zawsze wychodzi. Pewnie dlatego,
że ludzie chorzy, niepełnosprawni,
zwierzęta czy po prostu nieporadni życiowo nie potrafią się bronić.
Nie mają swojego lobby w Sejmie,
a ich problemy mało interesują, bo
są mało medialne.
Ale to nie ważne. Ważne jest na-

POMOŻ HOSPICJOM
– PODARUJ SWÓJ 1% PODATKU OTOP!
Dlaczego warto pomagać Otwockiemu Towarzystwu Opieki Paliatywnej?
Ponieważ OTOP wspiera hospicja zajmujące się chorymi na nieuleczalne choroby nowotworowe. Stowarzyszenie propaguje ideę opieki
hospicyjnej nakazującą troskliwą
opiekę nad chorym zwłaszcza w terminalnej fazie choroby: walkę z bólem fizycznym, psychicznym a także
duchowym, a przede wszystkim zapewnienie temu pacjentowi godnego życia wśród bliskich bez względu
na objawy.
Choroba nie wybiera, nie jest
karą za życie, dlatego godność należy się każdemu choremu.
♥ Od dziesięciu lat wspieramy Hospicjum św. Patryka w Otwocku

♥ Od 2005 roku prowadzimy i finansujemy Hospicjum Domowe
„Empatia”
♥ Propagujemy ideę opieki hospicyjnej i wolontariatu wśród
społeczeństwa, zwłaszcza wśród
młodzieży szkolnej
Nasza pomoc dla hospicjum to
przede wszystkim:
♥ zakup niezbędnego sprzętu
medycznego (koncentratorów
tlenu, materacy przeciwodleżynowych) i udostępnianie go bezpłatnie chorym.
♥ zakup środków opatrunkowych
(specjalistyczne opatrunki), higienicznych (np. pielucho majtki), pielęgnacyjnych (kremy
ochronne, olejki) i leków

tomiast to, że tam gdzie pojawia się
problem, niemalże od razu znajdują się ludzie, którzy chcą pomagać.
Działają więc, organizują się, walczą
o środki, rozdzielają pomoc i realnie
wpływają na polepszenie życia w naszym kraju. Cieszmy się więc, że jako
naród jesteśmy wyjątkowo wrażliwi
i potrafimy się zorganizować po to,
by wspólnie zrobić coś dobrego.
1% należnego podatku – tego,
który i tak musielibyśmy oddać urzędowi skarbowemu, możemy przekazać na dowolny cel wybranej przez
siebie organizacji. A więc nic nas to
nie kosztuje i dodatkowo możemy
pomóc temu, komu chcemy. Wystarczy znać nazwę i numer KRS wybranej przez nas organizacji oraz wyliczyć 1% należnego podatku i wpisać
te dane w odpowiednim miejscu
formularza. Dane organizacji można
znaleźć na przykład na stronie www.
bazy.ngo.pl

(Stokrotka)

♥ zapewnianie dojazdu do pacjentów
♥ organizacja wolontariatu hospicyjnego i organizowanie chorym czasu, wspólne uroczystości czy upominki od młodych wolontariuszy
♥ zapewnianie opieki hospicjum
domowego chorych bez względu
na ilość pacjentów zakontraktowanych – przyjmowanie pacjentów poza limitem NFZ, a także
z poza wyznaczonego przez
fundusz obszaru kilometrowego(promień 30 km); staramy się nie
odmawiać żadnemu pacjentowi
♥ wspieranie osieroconych przez
pacjentów dzieci poprzez pomoc materialną
♥ pomoc socjalną dla pacjentów
i ich rodzin, jeżeli takiej wymagają
TY TEŻ MOŻESZ POMÓC… ŻYĆ GODNIE!

(AW)
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HOSPICJUM DOMOWE

„Moja przygoda z wolontariatem”
– Praca Marleny Jedlińskiej z Zespołu
Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych
im. St. Staszica w Otwocku nagrodzona
I miejscem w konkursie „Jak Pomagać”
Moja przygoda z wolontariatem zaczęła się dwa lata temu, gdy
byłam w drugiej klasie gimnazjum.
Starsze dziewczyny namówiły panią katechetkę, abyśmy stworzyły
grupę pomagającą potrzebującym
i tak powstała formacja SKC (Szkolne
Koło Caritas). Naszym pomocnikiem
od strony kościoła jest ks. Bogusław
Kowalski, a panią koordynatorką jest
p. Mariola Wojewoda.
Przez dwa lata opiekowałam się
dziećmi w domu „Nazaret”. Nauczyłam się tam wytrwałości, której do
tej pory mi brakowało. Dzieciom,
którymi się zajmowałam, starałam się przekazać to, co najlepsze.
Moi podopieczni nauczyli mnie też
cennych rzeczy takich jak radość
z pomagania innym.
Nie tylko opiekujemy się dziećmi, ale też jeździmy na weekendy do

sióstr Elżbietanek w Zalesiu Górnym.
W zakonie zawsze dobrze się bawimy, ale też mamy czas na zastanowienie się nad swoim życiem.
Pewnego dnia s. Kasia zabrała
nas do Klaudii. Uprzedziła nas, że jest
sparaliżowana, ale wówczas to do
mnie nie dotarło. Dopiero jak zobaczyłam Klaudię, zdałam sobie sprawę, że powinnam brać z niej przykład. Dziewczynka pomimo tego, że
ma niedowład czterech kończyn to
cieszy się z życia jak niejedna osoba
w pełni sprawna. Klaudia uświadomiła mi, dlaczego pomagam innym
i dlaczego chcę to robić.
Gdy skończyłam gimnazjum nigdy nie zapomniałam o SKC i staram
się uczestniczyć w wyjazdach i akcjach koła.
Gdy przyszłam do Ekonomika,
koleżanka zachęciła mnie do pracy

w nowym wolontariacie „Empatia”
pod opieką p. Skrupy i p. Wilk. Choć
jestem w tym stowarzyszeniu od
niedawna to wiem, że będę w nim
do końca szkoły i będę starała dać
z siebie wszystko.
Pomimo, że mam coraz mniej
czasu, staram się też włączać w pracę młodzieży elżbietańskiej, która
spotkania ma w Warszawie na ul. Rycerskiej.
Dzięki swojej działalności uświadomiłam sobie, że gdy niosę pomoc
innym spełniam się. Mam też nadzieję, że zawsze będę mogła to robić, jeśli Bóg mi dopomoże.
Moim mottem jest zawsze „Nie
sztuką jest brać, lecz sztuką jest dawać” i zawsze powtarzam to wszystkim.

(Marlena Jedlińska
ZSE-G w Otwocku)

Hospicjum domowe
„Empatia”

Telefon kontaktowy:
(22) 710-94-35
w godz. 17.00–19.00
tel. kom. 501 060 462
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Podsumowanie
VIII Ogólnopolskiej Kampanii
„Hospicjum to też życie”
„Hospicjum to też życie” to myśl
przewodnia kampanii edukacyjno –
społecznej, mającej uzmysłowić obywatelom naszego kraju, że hospicja
nie są umieralnią, ale pełnią zupełnie
inną, szalenie istotną rolę w życiu chorego na raka człowieka. Prawdą jest, że
nieuleczalna choroba nowotworowa
prowadzi do nieuniknionego końca
ziemskiego istnienia, jednakże w opiece hospicyjnej chodzi nie o to, by chory przyszedł i godnie umarł, ale o to, by
mógł godnie żyć wykorzystując pozostały mu czas.
Aby realizacja tego celu była możliwa ośrodki opieki paliatywnej muszą
realizować cele pośrednie, takie jak:
♥ promocja i organizacja wolontariatu hospicyjnego, który jest
niezbędny w sprawowaniu opieki
nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej,
♥ zbieranie funduszy na działalność
hospicjów, dzięki czemu hospicja mogą opiekować się chorymi
i udostępniać im bezpłatnie drogi,
aczkolwiek niezbędny sprzęt medyczny,
♥ propagowanie idei opieki hospicyjnej wśród społeczeństwa – informowanie o tym, że są takie
ośrodki i pomagają bezpłatnie
ludziom, którzy wyczerpali już

wszelkie dostępne dla nich metody leczenia i pozostali jedynie
z nadzieją.
Wszystkie te cele OTOP stara się
realizować z roku na rok coraz pełniej,
dokładniej i z większym zasięgiem. Na
szczęście mimo kryzysu, jaki dotyka
także polskie rodziny, prowadzone
przez nas akcje charytatywne przynoszą coraz większe efekty finansowe, ale też wpływają pozytywnie na
poziom zaangażowania ludzi w nasze
działania szczególnie młodzieży.
Podczas wszystkich akcji VIII
Kampanii „Hospicjum to też Zycie”
udało się zebrać 43 558, 37 zł, w tym
4885,19 zł na Fundusz Dzieci Osieroconych OTOP, co daje najlepszy jak dotąd
wynik z kampanii.
Środki te są niezbędne do finansowania opieki hospicyjnej w szczególności w Hospicjum Domowym
„Empatia”, a przede wszystkim rozwijanie tego hospicjum i obejmowanie
opieką coraz większej liczby chorych
z większego terenu. Dzięki tym pieniądzom możemy kupować niezbędny sprzęt medyczny, środki opatrunkowe, higieniczne i pielęgnacyjne,
leki, finansować badania i transport
medyczny chorych oraz dojazdy do
pacjenta (często rzędu kilkudziesięciu
kilometrów). Przekazane darowizny
służą także na finansowanie bieżących potrzeb Hospicjum św. Patryka.
Dzięki darowiznom
zebranym podczas akcji
„Pakujemy dla Dzieci Osieroconych” dzieci, które
straciły rodzica po ciężkiej
chorobie dostały paczki
na święta: odzież, buty,
słodycze – każde zgodnie
z potrzebą. Każde z dzieci

otrzymało także prezent gwiazdkowy
w postaci wymarzonych zabawek.
Pomogliśmy również pozostałym po
stracie rodzinom, w którym te dzieci
żyją poprzez zakup leków dla dzieci,
środków chemicznych i spożywczych,
a także np. pościeli. Rodziny pozostawione przez zmarłych borykają
się z wieloma problemami. Przede
wszystkim ze stratą bliskiej osoby, a co
z tym związane z nauką życia na nowo.
W tym możemy wspomagać, ale to
oni muszą uporać się z bólem. Drugim
aspektem jest strona materialna. Rodziny często podczas choroby bliskiej
osoby wydają mnóstwo pieniędzy na
dojazdy, wizyty czy leki, a pozbawione
jednego źródła dochodu jakim była
praca chorego po prostu ubożeją, ale
w tej kwestii możemy pomóc, choćby
po to, by wywołać uśmiech na twarzy
osieroconego dziecka.
Ale akcje to także ogromny potencjał bezinteresownej pracy ludzi.
W kampanii „Hospicjum to też życie –
Podaruj swój czas wzięło udział około
500 wolontariuszy! Prowadzili kampanię w szkołach informując się nawzajem, zbierali pieniądze podczas kwest,
organizowali własne akcje, pomagali
podczas „I Otwockiej Gali Wolontariatu”, wykonali ozdoby świąteczne
i kartki, aniołki dla chorych, zbierali
słodycze, byli z nami zawsze, za co serdecznie im dziękujemy!

(A. Wojtasiewicz)
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OD UCHA DO DUCHA

W promieniach
nowego poranka
Jeszcze jedna bezsenna lipcowa
noc nie dawała wytchnienia skłębionym myślom. Martwił się o żonę.
Codziennie czekał na nią. Gdy szła
korytarzem rozpoznawał jej kroki. Za
jej pogodnym uśmiechem odkrywał
ból. Była z nim codziennie. Z pracy
szła prosto do niego. Siedziała do
późna na szpitalnym krześle, troskliwie pielęgnowała. Potem nadchodził wieczór i znowu samotna noc.
Każdy dźwięk wzmagał się w szpitalnej ciszy. Czekał. Czuwanie czasem przeplatało się z płytkim snem.
Wtem usłyszał łagodny głos. Wzywał
go po imieniu. „Piotrze…” Szpitalny
korytarz napełnił się światłem. Serce
zadrżało i zatrzymało się.
Dyżurna pielęgniarka w raporcie
napisała: 4:37 - pomimo próby reanimacji nastąpił zgon. Spakowano

rzeczy. Powiadomiono najbliższą
rodzinę.
Za oknami szpitala powoli budziło się zaspane miasto. Tylko Piotr nie
przespał poranka. Dla niego wzeszło
Słońce nie znające zachodu.

(ks. Kazimierz Stasiak SAC)
Podaruj swój 1% dla Hospicjum
Domowego EMPATIA
i hospicjum św. Patryka w Otwocku!
OTWOCKIE TOWARZYSTWO OPIEKI
PALIATYWNEJ
KRS: 0000 126492

PKO BP: 93 1020 1127 0000
1502 0008 6355

OTWOCKIE TOWARZYSTWO OPIEKI
PALIATYWNEJ
Ul. Żeromskiego 6, 05-400 Otwock
tel./fax: (0 22) 719-42-80
hospicjumotwock@wp.pl
www.otophospicja.pl

Coś smacznego…
Skrzydełka

ka

Składniki:
10 szt. Skrzydełek z kurcza-

15 dag miodu płynnego
15 dag koncentratu pomidorowego
10 dag oleju
1 łyżeczka pieprzy Cayenne
lub ostrej papryki
1 łyżeczka słodkiej papryki
mielonej

Dziękujemy Panu Jerzemu
Woszczykowi Prezesowi
Warszawskiej Spółdzielni
Handlowej „FALA” za wpłatę
2000,00 zł na zakup nowych
krzeseł dla Hospicjum
św. Patryka. Bardzo dziękujemy
za wsparcie!
Bardzo dziękujemy
nauczycielom oraz
wolontariuszom
Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Woli Rębkowskiej za
przeprowadzenie akcji „I ty
możesz zostać św. Mikołajem”.
Wynikiem inicjatywy była
wpłata na potrzeby hospicjów
w wysokości 550zł!
Serdecznie dziękujemy
zespołowi DREAMSPACE oraz
tancerzom STUDIO DUET za
charytatywne występy podczas
I Otwockiej Gali Wolontariatu!
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
ZA WIELKĄ POMOC,
ZAANGAŻOWANIE I WIELKIE
SERCE A TAKŻE ZA DRUK
ULOTEK PANU MIROSŁAWOWI
PRZYWÓZKIEMU
– FIRMIE ACAD!
Serdecznie dziękujemy
Mateuszowi Rękawkowi
z Garwolina za wykonanie
świątecznej reklamy Funduszu
Dzieci Osieroconych.

Przygotowanie:
Skrzydełka umyć, osuszyć i włożyć do miski, dodać
wszystkie składniki i dokładnie
wymieszać wcierając przyprawy. Odstawić na godzinę. Wyłożyć na blachę i polać resztą
sosu.
Piec w temperaturze 180
stopni około 30-40 min., następnie odwrócić na drugą
stronę i piec jeszcze ok. 15 min.
Smacznego!
(Ewa Szczepańska)

Serdecznie i z całego serduszka
dziękujemy Piotrowi
Szymańskiemu z Piaseczna
- naszemu wolontariuszowi
za projekt i przygotowanie
materiałów do kampanii
1% podatku oraz nieocenioną
pomoc w tworzeniu nowego
wizerunku stowarzyszenia.
Serdecznie dziękujemy
Robertowi
Stachowiczowi
i Wydawnictwu QLCO.
Agencja
Reklamowo-Wydawnicza
Quick Lopez Co.
za naszego Hospicjona
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Nasze „Dobre Serduszka”
Serdecznie podziękowanie dla Pana Anatola
Świeżaka Prezesa Zarządu HSP Hali Targowej WOLA
w Warszawie za umożliwienie wystawienia skarbony.
Podczas kampanii „Hospicjum to też życie” klienci hali
wspomogli nasze hospicja kwotą 2276,10zł. Bardzo
dziękujemy!
Serdeczne podziękowania kierujemy do Wojtka,
Piotrka i Przemka – wolontariuszy z Garwolina, którzy
sami zorganizowali akcję charytatywną w swojej
szkole oraz w nowopowstałej Parafii bł. Jana Pawła
II w Sulbinach. Zebrali 469,55zł na cele statutowe
OTOP. Bardzo dziękujemy za ogromne zaangażowanie
w działalność naszego stowarzyszenie i ciągłą gotowość
pomocy! Jesteście wielcy! Serdecznie dziękujemy
także Proboszczowi ks. Andrzejowi Lemieszkowi oraz
parafianom za ciepłe przyjęcie naszych wolontariuszy.
Dziękujemy także Proboszczom Parafii Świętego Wincentego a Paulo i Zesłania Ducha Świętego w Otwocku
za zgodę na przeprowadzenie kiermaszy świątecznych. Udało się zebrać odpowiednio 1054,94zł oraz
1926,90zł. Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom!
Serdecznie dziękujemy Pani Dorocie Podgórskiej
oraz pracownikom sklepu TESCO w Garwolinie przy
ul. Kościuszki 61 za umożliwienie przeprowadzenia
kwest pakowania zakupów na cele statutowe OTOP.
Podczas zbiórek wolontariusze zebrali 4885,19zł na
Fundusz Dzieci Osieroconych oraz 5183,44zł na pomoc
hospicjom! Bardzo, bardzo dziękujemy także klientom!

To było…

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor,
nauczycielom oraz wolontariuszom Publicznej
Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Wildze
za zorganizowanie akcji charytatywnych i zebranie
na rzecz naszych hospicjów 1351,57zł! Bardzo
dziękujemy za ogromne zaangażowanie!
Bardzo dziękujemy nauczycielom
i wolontariuszom z Gimnazjum nr 3
im. T. Morusa w Otwocku za zorganizowanie
kiermaszu świątecznego na terenie szkoły
oraz przekazanie 245,00 zł na pomoc naszym
hospicjom!
Serdecznie dziękujemy nauczycielom oraz
wolontariuszom Gimnazjum im. Księcia
J. Poniatowskiego w Osiecku za obecność
i upominki świąteczne dla chorych w Hospicjum
św. Patryka.
Bardzo dziękujemy nauczycielom oraz uczniom
Szkoły Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego
w Otwocku za przekazanie 48 kg słodyczy dla
pacjentów naszych hospicjów! Bardzo dziękujemy
za dobre serduszka i doceniamy pomoc z tak
młodziutkich rączek!
Bardzo dziękujemy wszystkim szkołom za piękne
ozdoby świąteczne przeznaczone na kiermasz
oraz dla hospicjów, natomiast wolontariuszom
Gimnazjum nr 2 i nr 3 w Otwocku za udział
w kiermaszach!

wydarzenia

2 grudnia

I Otwocka Gala Wolontariatu

5 grudnia

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

16-18 grudnia

Kwesta „Pakujemy dla hospicjów” w Tesco w Garwolinie

		

przy ul. Kościuszki 61

18 grudnia

kiermasze ozdób świątecznych

27-29 stycznia

XVI Jasnogórska Konferencja Opieki Paliatywnej i Zespołów

		

Hospicyjnych „Praktyka w opiece paliatywnej wyrazem uczuć,

		

troski i empatii” – Jasna Góra, Częstochowa

5 luty

Msza św. za dusze zmarłych w hospicjach

11 luty

Światowy Dzień Chorego

To będzie…
11 marca

Rozpoczęcie Kampanii „Pola Nadziei”

22 kwietnia

Msza św. za dusze zmarłych w naszych hospicjach

		
Kwiecień

– „dolny” Kościół pw. Zesłania Ducha św. (Pallotyni) godz. 11:00
zakończenie kampanii 1% podatku dla hospicjum

www.otophospicja.pl

reportaż

