
Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2009 roku
„Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera”.
 
Nazwa: Krakowskie Hospicjum dla Dzieci imienia  księdza Józefa Tischnera
Siedziba i adres: ul. Różana 11/1, 30-505 Kraków
Forma prawna: Fundacja, Organizacja Pożytku Publicznego
Data wpisu w KRS: 7 kwiecień 2004 rok
Krajowy Rejestr Sądowy nr: 0000203313
REGON: 356822657
Zarząd Fundacji: Adam M. Cieśla, Prezes Zarządu,
                        Jolanta Goździk, Członek Zarządu,
                        Aleksandra Krasowska - Kwiecień, Członek Zarządu,
                        Dorota Zygadło – Członek Zarządu
Prowadzona działalność gospodarcza:   nie dotyczy
Uzyskane przychody:  przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia – 804 734,90 zł
                               przychody z darowizn i zbiórek – 978 673,12 zł,
                               w tym 1 % - 577 476,45 zł
Poniesione koszty:     realizacja celów statutowych: 1090 292, 91 zł
                               zużycie materiałów i energii: 75 105,78 zł
                               usługi obce: 129 365,32 zł
                               podatki i opłaty: 178,00 zł
                               wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne świadczenia: 600 563,08 zł
                               amortyzacja: 113 544,16 zł
                               pozostałe: 171 673,57 zł
 
Liczba osób zatrudnionych w Fundacji:
1) 8 osób w fundacji:
    Prezes Zarządu –1;
    Członek Zarządu – 3;
    Pracownik biurowy -2;
    Sprzątaczka -1;
    Koordynator wolontariatu – 1;
 
2) 32 osoby w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
    „Krakowskie Hospicjum dla Dzieci”:
    Kierownik NZOZ – 1;
    Lekarze – 6;
    Pielęgniarki – 12;
    Rehabilitanci – 8;
    Psycholog – 1;
    Inny pracownik opieki niemedycznej – 4 / w tym/:
    Pedagog – 1;
    Asystent osoby niepełnosprawnej – 1;
    Pracownik Socjalny – 1;
    Pracownik biurowy – 1;
 
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom 
zarządu: 11 220, 48 zł brutto,
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych: 500 000 zł lokata bankowa HSBC,       
pozostałe środki na rachunkach bankowych 245 060,91 zł                                         
Działalność zlecona Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe: nie dotyczy;



Rozliczenie Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych: nie dotyczy;
Przeprowadzone kontrole: 29.12.2009 – protokół kontroli – Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny
Świadczona w roku 2009 przez zespół opieka paliatywna i hospicyjna nad dziećmi i 
młodzieżą ze schorzeniami ograniczającymi życie jest aktywnym i całościowym 
podejściem obejmującym fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe elementy. Skupia 
się na podniesieniu jakości życia dziecka i wspieraniu rodziny. Obejmuje leczenie 
nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie oraz opiekę w czasie 
umierania i w okresie żałoby. Celem opieki paliatywnej i hospicyjnej  nie jest przedłużanie 
ani skracanie życia, ale poprawa jego jakości.
 
W  kolejnym roku swojej działalności nasze Hospicjum podjęło szereg działań na rzecz 
dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, cierpiących na schorzenia ograniczające życie, w 
szczególności przez świadczenie opieki paliatywnej i hospicyjnej w ramach działalności 
NZOZ „Krakowskie Hospicjum dla Dzieci” oraz pomoc ich rodzinom. Swoje zadania 
Hospicjum realizowało przez:
1) Paragraf 8, pkt 1: „Świadczenie opieki, wspieranie dzieci, młodzieży i młodych 
dorosłych, cierpiących na schorzenia ograniczające życie, w szczególności przez 
świadczenie opieki paliatywnej oraz pomoc ich rodzinom. Opieka paliatywna nad dziećmi i 
młodzieżą ze schorzeniami ograniczającymi życie jest aktywnym i całościowym 
podejściem obejmującym fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe elementy. Skupia 
się na podniesieniu jakości życia dziecka i wspieraniu rodziny. Obejmuje leczenie 
nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie oraz opiekę w czasie 
umierania i w okresie żałoby. Celem opieki paliatywnej nie jest przedłużanie ani skracanie 
życia, ale poprawa jego jakości”,
Paragraf 8 pkt 2: „Zaspokajanie niezbędnych potrzeb  życiowych osób, o których mowa w 
punkcie 1 oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności 
człowieka”,
Paragraf 8 pkt 6: „Świadczenie pomocy w stosunku do dzieci, młodzieży i młodych 
dorosłych, których sytuacja materialna jest szczególnie trudna i uniemożliwia tym osobom 
bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka”.
Fundacja realizowała w roku 2009 powyższy zapis statutu przez:
Pomoc rzeczową i finansową dla rodzin żyjących pacjentów umożliwiającą im 
sprawowanie opieki w domu i pomoc finansową dla rodzin w okresie żałoby oraz 
zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób, o których mowa powyżej, a co wprost 
odnosi się do celu Fundacji zapisanego wyżej: zakupy leków, sprzętu rehabilitacyjnego, 
środków pielęgnacyjnych, pieluch, odżywek, żywności, odzieży, zabawek, sterylizacja 
rurek tracheostomijnych, pokrycie kosztów niezbędnych badań diagnostycznych, pokrycie 
kosztów transportu dzieci na niezbędne konsultacje i zabiegi lecznicze.
 
Zimą roku 2009 dwóch braci naszego pacjenta uczestniczyło w akcji „Ferie w mieście” 
podczas, której dzieci odbywały zajęcia w Domu Kultury. Latem rodzeństwo naszych 
podopiecznych uczestniczyło w 4 turnusach kolonijnych i dwóch turnusach obozowych w 
Wierchomli. Łącznie z wakacji zorganizowanych przez Hospicjum skorzystało 25 Dzieci. 
Ponadto zakupiliśmy 24 komplety podręczników i przyborów szkolnych dla rodzeństwa 
naszych podopiecznych. Na Mikołaja w ramach akcji „I Ty możesz zostać Świętym 
Mikołajem” 93 dzieci dostało swoje wymarzone prezenty, a na święta dostarczyliśmy 22 
paczki żywnościowe dla najuboższych rodzin naszych podopiecznych. Przez cały rok 
rodzinom najbardziej potrzebującym wypłacane są zapomogi. W  sumie z tytułu zapomóg 
w roku 2009 wypłaciliśmy 6371 złotych.
W  roku szkolnym 2009/2010 przyznaliśmy 10  stypendiów dla rodzeństwa naszych 
pacjentów w ramach II edycji programu „Mam stypendium – mam szanse”. Wręczenia 



stypendiów dokonał prof. Jerzy Stuhr oraz Kazimierz Tischner, brat naszego Patrona na 
uroczystości przyznania stypendiów w Łopusznej podczas corocznego majowego 
spotkania rodzin, personelu i wolontariatu. W  roku 2009 w spotkaniu tym uczestniczyły 
124 osoby.
2) Paragraf 8, pkt 1, zdanie 4: „Obejmuje leczenie nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi 
i wytchnienia rodzinie oraz opiekę w czasie umierania i w okresie żałoby.”
Fundacja realizowała w roku 2009 powyższy zapis statutu przez:
Wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych: pomoc psychologa, 
osoby  duchownej, wykwalifikowanego personelu medycznego, wolontariuszy, wspólne 
spotkania, akcje wzajemnej pomocy,
3) Paragraf 8, pkt 4: „Rozwijanie modelu domowej opieki paliatywnej i hospicyjnej nad 
dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi”
Fundacja realizowała w roku 2009 powyższy zapis statutu przez:
a/ Interdyscyplinarną opiekę nad ciężko chorym dzieckiem i jego rodziną,
b/ Udział koordynatora wolontariatu w dwóch programach Telewizji Polskiej S.A. 
dotyczących promowania idei wolontariatu, wywiad pracownika socjalnego oraz 
koordynatora wolontariatu dla Tygodnika Katolickiego „Niedziela”,
c/ Udział pielęgniarki koordynującej, a zarazem Członka Zarządu w programie 
Telewizyjnym „Tematy Dnia” dotyczącym promowania idei pomagania i pracy  w 
Hospicjum,
d/ wywiad przeprowadzony z jedną z wolontariuszek Hospicjum w „Tygodniku 
Podhalańskim”,
e/ przeprowadzenie akcji ulotkowej promującej działalność Hospicjum m.in. w Niedzielę 
Palmową na czterech cmentarzach komunalnych w Krakowie oraz później przez cały rok 
dystrybuując ulotki pod krakowskimi kościołami,
f/ promowanie Hospicjum na stronach internetowych takich serwisów jak: zumi.pl, 
google.pl, wikipedia.pl, siepomaga.pl, nasza-klasa.pl, hospicja.pl, Tischner.org.pl
g/ Udział koordynatora wolontariatu oraz pracownika socjalnego w spotkaniu pt: „ Dzieci 
niepełnosprawne w szkole i środowisku lokalnym” . Spotkanie odbyło się w Dobczycach 
przy okazji loterii zorganizowanej na rzecz Hospicjum w ramach „Dni Dobczyc”,
h/ Co tydzień organizowane są  spotkania Zarządu Fundacji, w których uczestniczą 
Członkowie Zarządu, psycholog, pedagog specjalny, pracownik socjalny, asystent osoby 
niepełnosprawnej oraz koordynator wolontariatu. Na każde spotkanie zapraszana jest 
również dodatkowo jedna osoba z personelu medycznego. Podczas tych zebrań 
omawiane są najważniejsze dla Hospicjum sprawy, ale też problemy codziennej pracy.
4) Paragraf 8, pkt 5: „świadczenie pomocy materialnej w stosunku do dzieci, młodzieży i 
młodych dorosłych, poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych”
Fundacja realizowała w roku 2009 powyższy zapis statutu przez:
Dofinansowanie protezy dla Oskara Lizuń w wysokości 1000zł,
5) Paragraf 9, pkt 4: „Organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie 
materiałów szkoleniowych i naukowych z zakresu opieki paliatywnej”
Fundacja nie realizowała w 2009 roku powyższego zapisu statutu,
6) Paragraf 9, pkt 5: „Prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki 
paliatywnej i leczenia bólu”
Fundacja nie realizowała w 2009 roku powyższego zapisu statutu,
7) Paragraf 9, pkt 6: „Współpracę z osobami fizycznymi  i prawnymi  w zakresie objętym 
celami Fundacji a w szczególności z osobami i środowiskami zaangażowanymi w 
dziedzinie rozwoju  opieki paliatywnej”
Fundacja realizowała w roku 2009 powyższy zapis statutu przez:
a/ W dniu 23 lutego wystosowaliśmy list do pana prof. dr hab. n. med. Janusza Skalskiego, 
Dyrektora Polsko- Amerykańskiego Instytutu Pediatrii CM UJ W Krakowie z prośbą o 
wprowadzenie do kursu pediatrii zajęć z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej u dzieci,



b/ współpraca ze Stowarzyszeniem „Drogami Tischnera”, które realizuje testament 
naszego Patrona m. in. poprzez Rodzinę Szkół Tischnerowskich, 33 szkoły w Polsce:
- spotkanie personelu medycznego oraz wolontariuszy w Łopusznej zorganizowane przez 
Hospicjum i Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” , przeprowadzenie debaty  pt: „ Józef 
Tischner- człowiek wierny sobie” w której uczestniczyli prof. Jerzy Stuhr, dr Andrzej Kowal 
oraz Kazimierz Tischner, Adam M. Cieśla
c/ czynne uczestniczenie w corocznej akcji: „Dreamnight at the zoo” organizowanej od 
pięciu lat przez ogrody zoologiczne na całym świecie. Nasi podopieczni uczestniczyli w tej 
akcji już po raz drugi.
d/ przygotowanie uroczystości związanych z 5- leciem istnienia Fundacji, podczas, którego 
dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z 
Małopolski uczestniczyła w promowaniu idei Hospicjum, poprzez konkursy: „Radość życia” 
oraz „ Masz hasło, masz nagrodę”, Młodzież ze szkół średnich uczestniczyła natomiast w 
konkursie pt:  „Śmiejmy się z Tischnerem” , który miał na celu przybliżenie „Historii filozofii 
po góralsku” autorstwa naszego Patrona. W  jury konkursu zasiedli: prof. dr hab. Stanisław 
Korzeniowski, Członek Rady Patronackiej Fundacji; prof. Jerzy Stuhr, Przewodniczący 
Rady Fundacji; dr hab. Maciej Kowalczyk, Członek Rady Patronackiej Fundacji oraz mgr 
Dorota Chowaniec, dyrektor Gimnazjum w Łopusznej. W  obchodach związanych z 5- 
leciem istnienia Hospicjum uczestniczyło około stu osób  związanych z nim i 
zaangażowanych w jego rozwój i właściwe funkcjonowanie,
8) Paragraf 9, pkt 7: „Nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi i 
zagranicznymi organizacjami w zakresie celów Fundacji”
Fundacja realizowała w roku 2009 powyższy zapis statutu przez:
– współpracę z Szkołą Polską im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli:
a/ coroczna kwesta na rzecz naszego Hospicjum na zakończenie roku szkolnego, która 
odbyła się już po raz czwarty,
b/ siostra naszego pacjenta przebywała na wakacjach w Belgii zorganizowanych przez 
jedną z polskich nauczycielek tej szkoły,
9) Paragraf 9, pkt 8: „Organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, sympozjów, 
seminariów”
c/ przygotowanie do udziału w III Konferencji Kontrowersje w Pediatrii organizowanej 
przez Klinikę Chorób  Dzieci Katedry  Pediatrii UJ Collegium Medicum w Krakowie oraz 
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Członkiem Komitetu Naukowego była dr n. 
med. Jolanta Goździk,
10) Paragraf 9, pkt 9: „Organizowanie i finansowanie  kursów i staży indywidualnych, jako 
form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej, dla personelu medycznego, pracowników 
hospicjów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami opieki paliatywnej”
Fundacja realizowała w roku 2009 powyższy zapis statutu przez:
Sfinansowanie kursów: „Podstawy opieki paliatywnej” dla Katarzyny Janus; dr Aleksandry 
Krasowskiej – Kwiecień (lekarza Hospicjum) w Zjeździe Polskiego Towarzystwa 
Hematologów i Transfuzjologów; podstawowego dla lekarzy z medycyny paliatywnej dr 
Wojciechowi Czogale (lekarzowi Hospicjum); Grzegorza Gidleckiego (asystenta osoby 
niepełnosprawnej)  w niepublicznej szkole policealnej, na kierunku „Asystent osoby 
niepełnosprawnej”; „Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci 
niemówiących” dla Elwiry Piątek (pedagoga specjalnego), dla Doroty Zygadło (pielęgniarki 
koordynującej)  Europejska Grupa do Spraw Transplantacji Krwi i Szpiku Kostnego w 
Göteborgu; szkolenia „USG w pediatrii – kurs teoretyczno – praktyczny dla 
średniozaawansowanych” dla dr Aleksandry Krasowskiej – Kwiecień (lekarza Hospicjum)
11) Paragraf 9, pkt 10: „Organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla 
potrzeb opieki paliatywnej”
Fundacja realizowała w roku 2009 powyższy zapis statutu przez:



W  Hospicjum pracuje grupa 32 wolontariuszy, którzy na co dzień pomagają w tzw. 
wolontariacie akcyjnym, ale też w wolontariacie przy chorym dziecku. Nabór wolontariuszy 
prowadzony jest przez cały rok. W roku 2009 powstał specjalny system ankiet na naszej 
stronie internetowej, dzięki niemu wolontariusze wysyłają zgłoszenia bezpośrednio do 
skrzynki mailowej koordynatora wolontariatu. Koordynator wolontariatu wraz z opiekunem 
wolontariatu organizują regularne spotkania dla osób chętnych do pomocy, które te 
odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
W  ubiegłym roku przeprowadziliśmy  akcję pt: „Pomaganie jest fajne”, w ramach której 
rozdaliśmy w krakowskich liceach trzy tysiące ulotek promujących ideę pomagania w 
Hospicjum. Wynikiem tej akcji są ciągłe zgłoszenia kolejnych chętnych do pomocy,
12) dzieci w zależności od potrzeb zostały wyposażone w niezbędny sprzęt leczniczy  i 
rehabilitacyjny: 1 asystent kaszlu, 9 koncentratorów tlenu, 16 ssaków medycznych, 4  
łóżka rehabilitacyjne,  9 materacy przeciwodleżynowych, 5 pulsoksymetrów, 4 
nebulizatory, 1 elektroniczna waga, 1 resuscytator, 3 aparaty do masażu, 2 lampy do 
terapii światłem spolaryzowanym, 2 maty do ćwiczeń,2 wałki rehabilitacyjne, 7 piłek 
rehabilitacyjnych.
Fundacja zapewniła również zakup neseserów pielęgniarskich oraz toreb  lekarskich 
specjalistycznych ze sprzętem i lekami oraz utrzymanie  8 samochodów osobowych 
(paliwo i przeglądy), którymi zespół hospicyjny dojeżdża do pacjentów na terenie działania 
naszego Hospicjum,
NZOZ „Krakowskie Hospicjum dla Dzieci” w 2009 roku
Środki pozyskane z NFZ:  804 734,90zł (opieka domowa hospicyjna + opieka 
długoterminowa- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze)
W roku 2009 opieką zespołu hospicyjnego było objętych 46 dzieci.  
Wśród naszych podopiecznych były  dzieci z różnymi nieuleczalnymi i terminalnymi 
chorobami:
 postępująca choroba metaboliczna/spichrzeniowa (7), nowotwór złośliwy  (3), stan po 
zatrzymaniu krążenia ( 6), mózgowe porażenie dziecięce ( 6), zapalenie mózgu o różnej 
etiologii (4), wielowadzie/skrajne wcześniactwo (3/4) rdzeniowy zanik mięśni (1) 
niedotlenienie okołoporodowe (1), złożona nieoperacyjna wada serca (1) małogłowie/
wodogłowie ( 4/1 ), inne wady centralnego układu nerwowego (5)
Od początku pracy obecnego zespołu, czyli od maja 2006 roku hospicjum objęło opieką 
76 dzieci.
1. zmarło: 18 pacjentów, w tym 2 w 2009 roku             
2. wypisano z hospicjum ze znaczną poprawa stanu klinicznego:  9 pacjentów, (w tym w 
2009 – 1 pacjenta), przekazano do fundacji HELP – prowadzenie dzieci wentylowanych 
mechanicznie – 2 pacjentów (żaden w 2009), wypisano z innych przyczyn 6 (w tym w 
2009 – 1 pacjent oraz w 2010 – 1 pacjent)
3. pozostaje nadal w 2010 roku pod opieką hospicjum -   41 dzieci          
4. nowi pacjenci przyjęci do hospicjum w 2009 - 13 dzieci
Średni czas sprawowania opieki nad dziećmi w naszym Hospicjum to od jednego tygodnia 
do 48 miesięcy
Zespół hospicyjny:
Codzienną opiekę nad dziećmi sprawuje interdyscyplinarny zespół hospicyjny. 
Z a p e w n i a m y n a s z y m p a c j e n t o m c a ło d o b o wą w i e l o p r o fi l o wą o p i e kę 
wysokospecjalistycznego zespołu.

W skład zespołu hospicyjnego wchodzą:
- 8 lekarzy,
- 12 pielęgniarek,                                
- 9 rehabilitantów,
- 1 psycholog,



- 1 asystent osoby niepełnosprawnej,
- 1 pedagog specjalny,
- 1 pracownik socjalny,
- koordynator wolontariatu wraz z wolontariuszami.
Praca lekarzy
Zespół lekarzy  Hospicjum sprawuje ciągłą opiekę nad pacjentami w ramach dyżurów 
całodobowych (wezwania interwencyjne) oraz wizyt planowych, w zależności od potrzeb, 
przynajmniej raz na 14 dni. W trakcie każdej wizyty lekarz bada dziecko, ocenia jego stan 
kliniczny, przepisuje niezbędne leki, kieruje na badania, jeżeli to konieczne, wypisuje 
zapotrzebowanie na środki niezbędne do opieki i pielęgnacji. Wspólnie z zespołem 
rehabilitantów określa zakres i częstość prowadzonej rehabilitacji. W przypadku śmierci 
dziecka, jeżeli taka jest wola rodziców, stwierdza zgon i wypisuje niezbędna 
dokumentację.  
Praca pielęgniarek
Zespół pielęgniarek Hospicjum sprawuje ciągłą opiekę nad pacjentami w ramach dyżurów 
całodobowych (wezwania interwencyjne) oraz wizyt planowych w zależności od potrzeb, 
przynajmniej 2 razy w tygodniu. W  ramach wizyt planowych każda z pielęgniarek opiekuje 
się (prowadzi) od 2 do 6 pacjentów. W czasie wizyty  pielęgniarki wspólnie z  opiekunami, 
na których spoczywa ciężar opieki całodobowej wykonują podstawowe zabiegi 
pielęgnacyjne oraz szkolą w zakresie ich wykonywania,    a także uczą profesjonalnego 
przeprowadzenia zabiegów niezbędnych do funkcjonowania dziecka     np. inhalacje, 
wymiana i obsługa rurki tracheostomijnej, toaleta drzewa oskrzelowego, prawidłowe 
odsysanie zalegań, toaleta jamy ustnej (zwłaszcza u pacjentów, którzy nie przyjmują 
posiłków doustnie), wymiana sondy żywieniowej, obsługa i pielęgnacja gastrostomii, 
cewnikowanie pęcherza moczowego, profilaktyka przeciwodleżynowa. Ponadto służą radą 
w kwestii diety, realizują karty zaopatrzenia  w materiały medyczne, dowożą pacjentów na 
zabiegi rehabilitacyjne, w uzasadnionych przypadkach uczestniczą  w zabiegach 
rehabilitacyjnych. W ciągu dyżurów - pobierają krew oraz wymazy, wykonują iniekcje, 
interwencyjnie zajmują się pacjentem podczas nieobecności rodziców (opiekunów).
Dzieci w stanie terminalnym otoczone są szczególną troską. Pielęgniarki dojeżdżają do 
domów tak często jak potrzeba, także kilka razy w ciągu doby, jeśli stan pacjenta tego 
wymaga lub rodzina wyraża taką wolę. Po śmierci wykonują toaletę, pomagają w 
załatwieniu niezbędnych formalności.
Praca zespołu rehabilitantów
W  roku 2009 program rehabilitacji był realizowany w taki sam sposób  jak w roku 2008 i z 
wykorzystaniem tego samego sprzętu rehabilitacyjnego. Wprowadzono tylko drobne  
zmiany mające na celu jeszcze lepsze wykorzystanie godzin przeznaczonych na 
rehabilitację. Te zmiany to zatrudnienie terapeutów mieszkających blisko miejsca 
zamieszkania pacjentów Hospicjum. Po dokładnym sprawdzeniu ich kwalifikacji 
przygotowano program rehabilitacji, który był później w całości przez nich realizowany.
 
Praca psychologa
Psycholog zajmuje się udzielaniem wsparcia rodzicom, rodzeństwu i innym krewnym 
pacjentów Hospicjum, jeżeli mieszkają w tym samym domu. Jeżeli dziecko jest w 
kontakcie werbalnym wsparcia udziela się również jemu. Polega to na rozmowach 
indywidualnych z danym członkiem rodziny albo na rozmowach z całą rodziną w celu 
zaobserwowania wzajemnych relacji. Opieką psychologa objęte są również rodziny po 
stracie dziecka, tzw. rodziny osierocone.
Praca asystenta osoby niepełnosprawnej
Asystent zajmuje się rodzinami i pomaga im w codziennych obowiązkach. Dowozi dzieci 
na badania, wykonuje drobne prace remontowe, porządkowe w gospodarstwach 
domowych naszych podopiecznych.



Praca pedagoga specjalnego
Zajęcia Pedagoga Specjalnego skupiają się wokół stymulacji sensomotorycznej ich 
zmysłów poprzez dotyk, dźwięk, zapach, czy bodźce wzrokowe. Pedagog udziela również 
instruktarzu oraz wsparcia emocjonalnego rodzinom pacjentów.
Praca pracownika socjalnego
Pracownik Socjalny ocenia sytuację socjalną i ewentualne potrzeby. Pomaga także w 
załatwieniu spraw urzędowych. Udziela informacji koniecznych w rozwiązywaniu 
codziennych spraw. Partycypuje on również często w staraniach o dofinansowania do 
sprzętu dla dzieci, zarówno medycznego jak i tego, który pomaga likwidować bariery 
stające przed ludźmi niepełnosprawnymi. Kontaktuje się i współpracuje z innymi 
organizacjami. Jest również opiekunem wolontariatu, pomaga koordynatorowi wolontariatu 
w organizowaniu i przeprowadzaniu akcji związanych z pracą wolontariuszy.
 
Praca koordynatora wolontariatu
Koordynator wolontariatu ma za zadanie organizować i przeprowadzać spotkania z 
osobami chętnymi do pomocy w wolontariacie, sprawnie prowadzić wolontariat akcyjny i 
przy chorym. W  roku ubiegłym w ramach wolontariatu akcyjnego zostały zorganizowane 
takie akcje jak: ferie w mieście z udziałem rodzeństwa naszych podopiecznych; 
wolontariat uczestniczył w 16 uroczystościach ślubnych, podczas których Państwo Młodzi 
zdecydowali się zamiast otrzymywania kwiatów przekazać pieniądze na rzecz Hospicjum; 
przez 20 niedziel ubiegłego roku nasi wolontariusze rozdawali ulotki pod 42 Kościołami w 
Krakowie i okolicach; przygotowali i zorganizowali przedstawienie oraz zabawy dla dzieci 
uczestniczących w spotkaniu w Łopusznej i podczas uroczystości obchodów związanych z 
5- leciem istnienia Fundacji. Oprócz tego koordynator wolontariatu ściśle współpracuje z 
lekarzami, pielęgniarkami, pracownikiem socjalnym oraz resztą zespołu hospicyjnego w 
celu zapoznania się w sytuacji panującej w rodzinach, aby lepiej dostosować pracę całego 
wolontariatu do potrzeb rodzin znajdujących się pod opieką Hospicjum.


