XIII Kampania Społeczna „Hospicjum to też Życie”
Podsumowanie
Hasło kampanii
Opiekun rodzinny – samotny bohater?
Czas trwania

październik 2016 – marzec 2017
Tematyka
Głównym tematem kampanii była sytuacja, problemy i potrzeby opiekunów rodzinnych, czyli członków rodzin,
sprawujących opiekę nad swoimi ciężko chorymi bliskimi, dziećmi i dorosłymi.
Pojawia się on w świadomości społecznej tylko przy okazji protestów opiekunów osób niepełnosprawnych. Ale
także wówczas mówi się głównie o kwestii świadczeń finansowych, choć wśród postulatów opiekunów było
również stworzenie systemu wsparcia, obejmującego opiekę wyręczającą, umożliwienie łączenia opieki z pracą
zawodową, umożliwienie odpoczynku. Jest to szczególnie ważne w przypadku opieki sprawowanej przez wiele
lat, czasem przez całe dorosłe życie opiekuna. Problem ten dotyczy wszystkich osób sprawujących opiekę nad
bliskim w domu, nie zawsze nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, stad też jego skala w Polsce nie
jest znana.
Cele
Cel edukacyjny
Zwrócenie uwagi społecznej na członków rodzin, którzy sprawują codzienną opiekę nad swoimi bliskimi w
domach (czyli na opiekunów rodzinnych), na obciążenia, które się z tym wiążą oraz możliwości wsparcia – na
poziomie indywidualnym, lokalnych społeczności oraz instytucjonalnym.
Cel praktyczny
Zorganizowanie we współpracy z ośrodkami biorącymi udział w Kampanii wydarzeń, mających na celu
konkretne wsparcie opiekunów rodzinnych: możliwość odpoczynku, uzyskania wiedzy i umiejętności
dotyczących pielęgnacji ciężko chorego oraz ułatwienie dostępu do badań profilaktycznych i konsultacji ze
specjalistami, na które opiekunowie nie mają czasu, koncentrując się na potrzebach podopiecznego.
Patronaty honorowe
 Ministerstwo Zdrowia
 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 Krajowy Duszpasterz Hospicjów
Patronaty medialne
 Gość Niedzielny
 Medexpress.pl
 Więź
S p o n s o r:
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Eksperci kampanii
 prof. dr hab. Barbara Bień, Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 prof. dr hab. Tomasz Grodzicki, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
 dr hab. Piotr Czekanowski prof. UG, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
 dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet M. Kopernika
w Toruniu, Krajowy Duszpasterz Hospicjów
 dr n. med. Halina Doroszkiewicz, Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 dr Agnieszka Nowicka, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski
 dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 dr Tomasz Sobierajski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
Ambasador kampanii
 Dorota Kolak
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 ekipa serialu „Na sygnale”
 zespół LIPALI
Swoje poparcie dla idei kampanii oraz inicjatywny Listu Otwartego do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej wyrazili między innymi poprzez zdjęcia, na których prezentowali prawa opiekunów rodzinnych lub
zachęcali do wejścia na kampanijne strony internetowe. Zdjęcia były umieszczane na facebooku oraz na
hospicja.pl, wśród zdjęć pracowników, wolontariuszy hospicyjnych (http://hospicja.pl/8-ogolna/138-wspierajanas). Przykładowe zdjęcia:

Uczestnicy kampanii
Udział w kampanii wzięło 37 zespołów opieki paliatywno-hospicyjnej:
Województwo kujawsko-pomorskie
1. Hospicjum Domowe reprezentowane przez Fundację „Salus Homini” w Nakle
2. Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Oddział we Włocławku
Województwo pomorskie
3. Fundacja Palium w Chojnicach
4. Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni
5. Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio w Pucku
6. Szpitale Tczewskie S.A
Województwo mazowieckie
7. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Ostrołęce
9. Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Otwocku
10. Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Hospicjum Stacjonarne i Hospicjum Domowe w Warszawie
11. Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie
Województwo dolnośląskie
12. Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy
13. Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Oddział w Wałbrzychu
14. Stowarzyszenie Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska z Wrocławia
Województwo opolskie
15. Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio w Byczynie
16. Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie w Opolu
Województwo śląskie
17. Fundacja „Pro Salute” w Będzinie
18. Hospicjum Św. Kamila w Bielsku - Białej
19. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „Hospicjum” w Chorzowie
20. Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta w Jaworznie
21. Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta I w Tychach
22. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” im. Matki Teresy w Zabrzu
Województwo warmińsko-mazurskie
23. Stowarzyszenie na rzecz Hospicjum Elbląskiego
24. Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha w Mrągowie
25. Caritas Archidiecezji Warmińskiej Centrum Pielęgniarstwa Stacja Opieki Caritas w Nidzicy
26. Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” w Olsztynie
27. Hospicjum Domowe Stacja Opieki Caritas w Olsztynie
Województwo podlaskie
28. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie
Województwo lubelskie
29. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. Ks. Kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie
30. Puławskie Towarzystwo Przyjaciół chorych „Hospicjum” w Puławach
31. Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej „Hospicjum” we Włodawie

Województwo świętokrzyskie
32. Katolickie Hospicjum Domowe dla Dzieci i Dorosłych w Kielcach
Województwo podkarpackie
33. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Domowa Opieka Paliatywna DAR-MED w Brzozowie
Województwo wielkopolskie
34. Stowarzyszenie im. ks. J.N. Musolffa, Ośrodek Opieki Pozaszpitalnej – Hospicjum Miłosiernego
Samarytanina w Wągrowcu
Województwo łódzkie
35. Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej „Żyć Godnie” w Łodzi
36. Hospicjum Domowe Salve z Łodzi
Województwo zachodniopomorskie
37. Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
Ważniejsze ogólnopolskie działania


Koncerty charytatywne „Głosy dla Hospicjów” w ramach Światowego Dnia Hospicjów i Opieki
Paliatywnej, podczas których promowana była idea opieki hospicyjnej oraz temat kampanii. Hospicja
mogły również prowadzić zbiórkę publiczną na swoją rzecz.



Spotkania dla opiekunów rodzinnych zorganizowane przez hospicja:
- „Spotkania przy kawie”, których celem było zapewnienie odpoczynku i miłego spędzenia czasu
- „Dni profilaktyki”, podczas których opiekunowie mogli uzyskać w jednym miejscu (hospicjum lub innej
współpracującej instytucji) porady lekarzy różnych specjalności, wykonać proste badania
- Spotkania szkoleniowe z zakresu opieki nad osobą obłożnie chorą w domu, obejmujące część
pielęgnacyjną i psychologiczną.



Opublikowanie Listu Otwartego do Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
w którym złożyliśmy postulat utworzenia przy Ministerstwie zespołu ds. opiekunów nieformalnych,
odpowiedzialnego za opracowanie systemu ich wsparcia, a następnie nadzorującego wprowadzanie go
w życie. Pod Listem były zbierane podpisy za pośrednictwem portalu petycje.pl

Oprócz podpisów pod Listem pojawiały się komentarze, podkreślające wagę tematu. Są wśród nich opinie
ogólne, na przykład: Chory i opiekun w domu są jak za murem. Dobrze, że próbujemy otwierać drzwi i furtki
w tym murze! (Barbara, Gdańsk, 500), Opiekunom należy się nie tylko szacunek i uznanie ale bezwzględnie
szeroko rozumiane wsparcie!!! Oby nie trzeba było doświadczać, żeby zrozumieć. (Anna, Czaple, 268).
Niektóre z wpisów wskazują na konkretne problemy i argumenty za stworzeniem systemowego wsparcia,
na przykład: Popieram inicjatywę - wsparcie opiekunów rodzinnych jest kluczowe dla poprawy jakości
opieki i integracji wsparcia, szczególnie w opiece domowej. (Piotr, Toruń, 8), Opiekunowie rodzinni są
przeciążeni fizycznie i psychicznie. Bezwzględnie potrzebują wsparcia, także ze strony państwa. (Agnieszka,
Krzeczyn, 357), Wsparcie opiekunów rodzinnych jest bardziej opłacalne niż budowanie kolejnych domów
opieki długoterminowej. (Elżbieta, Gdańsk, 191). Pod Listem są także komentarze samych opiekunów,
którzy napisali o swoim doświadczeniu sprawowania opieki i potrzebie wsparcia: Popieram petycję
ponieważ przez długi czas wraz z mamą byłam opiekunem rodzinnym dla swoich dziadków i wiem że taka
pomoc jest potrzebna (Lidia, Węgiersk, 466), Dobitnie doświadczyłam brak wsparcia ze strony państwa,
zostałam sama z obłożnie chorą, niechodzącą, niesamodzielną mamą i 3 dzieci. Wsparcie? Żadnego!
(Monika, Wałbrzych, 378), Sprawowałam opiekę nad Mężem przez kilkanaście lat - to trudna i
niedoceniana rola. (Emilia, Lubawa, 363), Mam za sobą 8 lat opieki nad chorym mężem. Rodziny takie jak
moja potrzebują wsparcia. (Barbara, Wrocław, 304), Moja mama od czterech lat zmaga się z chorobą
Alzheimera, a my rodzina razem z Nią. Rozumiem problemy opiekunów rodzinnych. (Małgorzata, Kraków,
231), Sama opiekuję się chorą matką, więc wiem jak to jest. Na pewno przydałoby się wsparcie. (Dorota,
Bartoszyce, 214).


Obchody Dnia Opiekuna – po raz pierwszy w Polsce zwróciliśmy uwagę na opiekunów rodzinnych
powołując dzień im poświęcony, wzorem Carers Right Day w Wielkiej Brytanii. 21 marca, za
pośrednictwem mediów, zwracaliśmy uwagę na prawa opiekunów rodzinnych (opracowane na
podstawie Make Today Count, INC.), o których zwykle się nie mówi. Prawa zamieszczone zostały
również w Liście Otwartym do Ministerstwa oraz na stronie hospicja.pl (http://hospicja.pl/dlaopiekunow/prawa-opiekuna).



Rozszerzenie zakresu strony hospicja.pl – przewodnika dla opiekunów rodzinnych. Zawiera między
innymi praktyczne porady i filmy dotyczące opieki nad ciężko chorym dorosłym i dzieckiem w domu, ale
także dbałości o samego siebie. Są tam też wskazówki dla osób, które chciałyby pomóc opiekunom
rodzinnym poprzez wolontariat lub bezpośrednio.



Badanie opinii publicznej na temat opiekunów rodzinnych osób starych. Badanie ankietowe
przeprowadziła w lutym i marcu firma Danae na zlecenie Fundacji Agory i Fundacji Hospicyjnej. Jego
celem było poznanie opinii Polaków na temat opiekunów rodzinnych osób starych i sprawowania
opieki nad osobą starą w warunkach domowych. Wywiady przeprowadzono zarówno z opiekunami,
jak i osobami, które nie mają tego typu doświadczeń. Badanie pokazuje, że opinie osób

niezajmujących się opieką różnią się pod wieloma względami od tego, jak faktycznie ona
wygląda. Raport z badania jest dostępny na stronie hospicja.pl (http://hospicja.pl/143-polacyo-opiekunach-rodzinnych-osob-starych).


Lokalny Wolontariat Opiekuńczy. W ramach kampanii we współpracy z Fundacją Agory rozpoczęliśmy
ogólnopolski projekt, którego celem jest stworzenie w ramach lokalnych społeczności wolontariatu
opiekuńczego na rzecz osób niesamodzielnych i ich opiekunów rodzinnych. Do współpracy zostały
zaproszone ośrodki pomocy społecznej, zespoły domowej opieki długoterminowej, organizacje
pozarządowe i parafie. Odbyły się szkolenia dla koordynatorów wolontariatu, a następnie dla
pozyskanych wolontariuszy (http://wolontariatopiekunczy.pl/).

Działania promocyjne
Idea kampanii była promowana poprzez:


spot wideo, emitowany na portalach Facebook i YouTube, w telewizji publicznej TVP 1, TVP 2, TVP
INFO, TVP POLONIA, TVP KULTURA i TVP3 oraz na ekranach umieszczonych w gdańskiej komunikacji
miejskiej. Umieszczona na Facebooku wersja zarejestrowała do końca marca 2017 ponad 55500
wyświetleń, stając się jednocześnie najczęściej wyświetlanym spotem na profilu organizatora.
Spot wideo oraz spot radiowy zostały zrealizowane przez Wytwórnię Filmów Kalina z Gdańska.



spot radiowy z udziałem ambasadorki kampanii aktorki Doroty Kolak. Był on emitowany przez Polskie
Radio.



audycje radiowe, TV i artykuły prasowe na temat opieki nieformalnej, wydarzeń realizowanych przez
ośrodki oraz ukazujące sylwetki opiekunów rodzinnych osób dorosłych i dzieci. Między innymi:
reportaż radiowy Joanny Bogusławskiej „Opiekunowie” (11.10.2016), cykl artykułów w regionalnych
wydaniach Gazety Wyborczej promujący projekt rozwoju wolontariatu opiekuńczego, np. tekst Ilony
Godlewskiej „Wolontariusz potrzebny od zaraz”, reportaż „Opiekun rodzinny – samotny bohater?” z
cyklu „Świat nie jest taki zły” TVP3 Gdańsk (dostępne na stronie hospicja.pl).



informacje w internecie. Prowadzony monitoring pojawiających się w sieci wzmianek poświęconych
kampanii wykazał ponad 1700 wyników, wśród których znalazły się neutralne posty informacyjne,
wiadomości zawierające wyrazy poparcia oraz posty bezpośrednio wspierające akcję w formie
wskazanej przez organizatora. Sumaryczny, uśredniony zasięg kampanii według narzędzi monitoringu
Brand24 wyniósł 646 377, w tym 130 272 zarejestrowane podczas Dnia Opiekuna Rodzinnego.



ulotki



plakaty

Materiały i działania promocyjne były przygotowane i realizowane we współpracy z agencją Projekt PR.

