Gdańsk, 27.08.2014 r.
Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele,
Zapraszamy do udziału w XI edycji kampanii społecznej „Hospicjum to też Życie”.
Tematem tegorocznej XI kampanii społecznej „Hospicjum to też Życie”, będzie kontynuacja ubiegłorocznej
edycji pod hasłem „Pomagamy dzieciom i młodzieży w żałobie”, czyli zwrócenie uwagi społeczeństwa na
problem skutków osierocenia dzieci i młodzieży oraz promocja programu wsparcia psychologicznego
„Tumbo pomaga”, mającego pomóc w przejściu okresu żałoby. Okres żałoby jest szczególnie trudny dla
dzieci i młodzieży. Przeżywają one traumę spowodowaną utratą najbliższej osoby, czemu często towarzyszy
obniżenie statusu materialnego rodziny. Odczuwalny jest brak bliskiej osoby, która mogłaby dziecku pomóc
przejść przez ten trudny okres. Najbliższe otoczenie dziecka, także przeżywające żałobę, często nie potrafi
bądź nie ma siły, by rozmawiać o tym, co się stało. W ośrodkach paliatywno-hospicyjnych są psycholodzy,
którzy mogą udzielić doraźnej pomocy i wskazówek, natomiast w szkole, czyli drugim po rodzinie ważnych
środowisku życia i rozwoju dziecka, pedagodzy szkolni i nauczyciele nie zawsze wiedzą, jak rozmawiać z
dzieckiem przeżywającym stratę bliskiej osoby.
Fundacja Hospicyjna wspiera osierocone dzieci i młodzież, których najbliżsi byli pacjentami hospicjów.
Celem obecnej kampanii jest przypomnienie, że opieka hospicyjna obejmuje całego człowieka – przede
wszystkim chorego, ale także jego najbliższych, a szczególnie dzieci osierocone. Chcemy wzmocnić pomoc
finansową oraz pomoc psychologiczną poprzez uruchomienie programu opieki psychologicznej skierowanej
do dzieci i młodzieży, ale także opiekunów i nauczycieli. Trwałym efektem kampanii będzie wdrożenie
programu „Tumbo pomaga”, składającego się ze strony internetowej poświęconej wsparciu
psychologicznemu dzieci, młodzieży, ich opiekunów i nauczycieli, publikacji skierowanej do opiekunów i
nauczycieli oraz, w dalszej perspektywie, cyklu szkoleń dla pedagogów szkolnych i nauczycieli.
Kampania „Hospicjum to też Życie” rozpocznie się 11.10.2014 roku (Światowy Dzień Hospicjów i Opieki
Paliatywnej), a zakończy 31.12.2014 roku. Fundacja Hospicyjna organizuje ją we współpracy z Telewizją
Polską SA, mediami ogólnopolskimi, regionalnymi i lokalnymi, pod patronatami honorowymi Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.
Partnerami merytorycznymi będą: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Krajowy Duszpasterz Hospicjów.
W czasie trwania kampanii Fundacja będzie prowadzić zbiórkę publiczną w formie kwest do puszek oraz
będzie działał charytatywny SMS o numerze 7279. Zabrane pieniądze zostaną wykorzystane na pomoc
osieroconym dzieciom. Gorąco zachęcam do przystąpienia do kampanii podejmującej kolejny ważny
społecznie temat, łączący środowisko hospicyjne hasłem „Hospicjum to też Życie”.
Pozdrawiamy serdecznie
Alicja Stolarczyk
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