Informacyjny

Szanowni Państwo,
Zapraszamy Państwa do lektury biuletynu informacyjnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia
Pszczyńska”, który zamyka rok 2021. Na
łamach biuletynu, chcemy zaprezentować
Państwu działania podejmowane przez
LGD oraz naszych Beneficjentów. W bieżącym numerze, nie zabraknie także informacji prawnych, które zapoczątkowaliśmy
z poprzednim numerem naszej gazetki,
a które mają na celu promowanie edukacji prawnej, m.in. wśród dzieci i młodzieży.
W niniejszym biuletynie prezentujemy także wywiad z przedstawicielkami Hospicjum

św. Ojca Pio w Pszczynie, który bardzo informacyjnie ukazuje całe spektrum działań,
jakie ta placówka świadczy na rzecz swoich podopiecznych. Hospicjum pozyskało
wsparcie, w ramach pośredniej formuły
Regionalnego Programu Operacyjnego,
skierowanej do podmiotów działających
na obszarach objętych strategią LGD.

istotnym aspektem wychowania młodego pokolenia
Art. 217 §1 kk przewiduje:
Kto uderza człowieka lub w inny sposób
narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku.

Naruszenie nietykalności cielesnej
Często jesteśmy świadkami agresywnego
zachowania młodzieży szkolnej wobec młodszych, słabszych kolegów. Starsi spychają ich ze
schodów, kopią, podstawiają nogę. Brak zdecydowanych reakcji na tego rodzaju zachowania
powoduje, że coraz częściej utrwalają się one
jako „odruchy bezwarunkowe”. Dorosłemu, za
agresywne zachowanie, grozi odpowiedzialność przed sądem karnym. Może już czas uświadomić „dzieciom”, zanim nabiorą tragicznych
w skutkach „odruchów bezwarunkowych”,
gdzie znajduje się granica „wygłupów” – jak często sami określają swoje postępowanie.

§

• Przepis ten chroni nietykalność cielesną człowieka jako podstawową przesłankę okazania
szacunku drugiemu człowiekowi.
• Nie jest istotny wiek osoby pokrzywdzonej
ani to, czy osoba skrzywdzona zrozumiała,
że została naruszona jej nietykalność.
• Naruszenie nietykalności ciała ma miejsce
wówczas, gdy sprawca swoim zachowaniem

Sędzia Anna Maria Wesołowska
ponownie w Pszczynie…
22 października w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, odbyło się spotkanie
z sędzią Anną Marią Wesołowską.
Bardzo się cieszymy, że mogliśmy ponownie gościć Panią sędzię na naszym terenie.
Przypomnijmy, Pani sędzia była już gościem
naszego spotkania podsumowującego projekt
- Akademię Ziemi Pszczyńskiej - które odbyło
się w dn. 1 września br. Ogromne doświadczenie i wiedza Pani Anny Marii, którymi dzieli się
z uczestnikami, to niebywała wartość każdego
spotkania.
W pierwszej kolejności z naszym gościem
podczas październikowego wydarzenia, spotkała się młodzież szkół średnich. Szereg przykładów jakie Pani sędzia przedstawiła młodzieży, z pewnością wywarły na słuchaczach
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projekty w ramach niekomercyjnej infrastruktury, które zostały zakończone lub są
jeszcze w trakcie realizacji na naszym terenie (podpisane umowy). Zachęcamy do
lektury.

Z racji, iż tym biuletynem kończymy kolejny rok kalendarzowy, co sprzyja
pewnym podsumowaniom, prezentujemy
także zestawienie naborów związanych
z przedsięwzięciem nr 4: Infrastruktura
aktywnego wypoczynku-turystyka, rekreacja. Tym samym przedstawiamy Państwu

Prawna edukacja dzieci i młodzieży
Prezentujemy Państwu kolejną część cyklu poświęconego zagadnieniom prawnym,
w którym na podstawie publikacji sędzi Anny
Marii Wesołowskiej: „Bezpieczeństwo młodzieży”, staramy się wyjaśniać przykłady częstych
wykroczeń i przestępstw z udziałem młodzieży.
Mamy nadzieję, że omawiane przykłady staną
się przestrogą dla młodych ludzi, dając im większą świadomość realnych konsekwencji popełnianych czynów. Cytując za autorką:

Bezpłatny egz.

niemałe wrażenie. Cieszy również spora aktywność młodzieży, która zadawała Pani sędzi
wiele pytań. Dowodzi to, iż tego rodzaju spotkania i edukacja prawna wśród młodych osób,
to ważna kwestia, która cieszy się ich zainteresowaniem i powinna być kontynuowana.
Uczniowie zwrócili uwagę na problem
komunikacji w rodzinie. Informowali, iż nie
mają w rodzicach wsparcia jakiego potrzebują. Rodzice nie mają czasu na rozmowy z nimi.
Konsekwencją tego, jest zamykanie się w sobie lub radzenie sobie z problemami na własną
rękę-często nieporadnie. Dzieci wołają o pomoc, ale tego wołania nikt nie słyszy…
Następnie, Pani Anna Maria Wesołowska,
spotkała się z pracownikami oświaty. Obecni
na sali dyrektorzy, pedagodzy czy psycholo-

spowodował jedynie nieznaczny ślad u pokrzywdzonego (np. zaczerwieniony policzek).
• Uderzenie jest najczęstszą formą popełnienia tego przestępstwa, ale mogą to być
także inne zachowania, jak np. popchnięcie,
oplucie, podstawienie nogi, ciągnięcie za
włosy, przytrzymywanie, obcięcie włosów,
jak również – znane z przekazów telewizyjnych – założenie kosza na śmieci na głowę
nauczyciela. Istotne jest, aby pokrzywdzony nie doznał uszczerbku na ciele i zdrowiu,
np. wybicia zęba, opuchlizny oka, ponieważ
wówczas mamy do czynienia z surowiej
zagrożonym przestępstwem – naruszenia
czynności narządu ciała.
• Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej jest ścigane z oskarżenia prywatnego.
Oznacza to, że osoba, której stała się krzywda, może jako oskarżyciel prywatny wnosić
i popierać oskarżenie.
• Wytoczenie oskarżenia prywatnego następuje poprzez złożenie w sądzie prywatnego
aktu oskarżenia albo skargi na policji.
• Jeżeli pokrzywdzony jest małoletni (dziecko do 18. roku życia) skargę może złożyć
przedstawiciel ustawowy (to znaczy rodzic
lub faktyczny opiekun).1
1
A.M Wesołowska, Poradnik prawny „Bezpieczeństwo młodzieży”, Warszawa, wyd. Poltext
2014, s. 182-183.

gowie ze szkół podstawowych oraz średnich
z terenu powiatu pszczyńskiego z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji Pani sędzi.
Także i tutaj, pojawiło się sporo pytań, wywiązała się zatem ciekawa dyskusja. Jak podkreśliła Pani Anna Maria - warto rozmawiać
z naszymi dziećmi, młodzieżą, lokalną władzą.
Warto edukować i wspierać dzieci i młodzież
na każdym etapie. Powinny one czuć, że mają
się do kogo udać, w sytuacjach kiedy jest im
ciężko i potrzebują wsparcia.
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim
uczestnikom za udział w spotkaniach. Dziękujemy władzom Starostwa Powiatowego
za współorganizację wydarzenia. Mamy nadzieję, że to kolejne spotkanie z sędzią Anną
Marią Wesołowską będzie przyczynkiem do
dalszego rozwoju edukacji prawnej wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych na naszym obszarze, edukacji, która ma tak istotny wpływ
na życie obecnych i przyszłych pokoleń.

LGD Ziemia
Pszczyńska
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.
Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Praca opiekunów w terenie, archwium Hospicjum
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PROSPOŁECZNE PROJEKTY PROW 2014-2020
WOKÓŁ NAS... P4 ogólnodostępna i niekomercyjna

infrastruktura

Miasto Orzesze
190 000,00
Gmina
Gmina Miedźna Ornontowice
107 993,00
190 000,00
Gmina Wyry – plac zabaw i siłownia
zewnętrzna – Gostyń

Gmina Wyry
137 576,00

Gmina Pawłowice
190 000,00
Gmina Kobiór
150 000,00
Gmina Bieruń
189 987,00
Gminne Towarzystwo
Sportowe Bojszowy
149 997,00

5 087

ROK 2021
Gmina Wyry – plac zabaw i siłownia zewnętrzna – Wyry

Ludowy Klub Sportowy
ZNICZ Jankowice
70 205,00

Gmina Bieruń – ciąg pieszo-rowerowy

Miasto Orzesze
562 964,02
Gmina Miedźna
364 224,43
Gmina
Goczałkowice-Zdrój
190 018,86

Gmina Wyry – plac zabaw i siłownia zewnętrzna – Wyry

ROK

Gmina Orzesze – boiska wielofunkcyjne

LKS „Znicz Jankowice” – modernizacja obiektu

Gmina Miedźna – Boisko wielofunkcyjne

Gmina Bojszowy – plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna
Gmina Kobiór – plac zabaw

ROK 2016
Gmina Bojszowy
190 963,39

Gmina Kobiór – wiata turystyczno-rekreacyjna

Gmina Bieruń
466 220,34
Gmina Kobiór
191 955,10

Gmina Pawłowice – boiska wielofunkcyjne

Gmina Pawłowice
435 597,99

692,78 PLN

Gmina Miedźna
69 313,22
Gmina Ornontowice
206 476,51

Gmina Miedźna – Miejsce rekreacyjne

Gmina Wyry
211 312,29

ROK 2017

Gmina Ornontowice – bulodrom oraz siłownia zewnętrzna

Gmina Pszczyna
611 093,83

Gmina
Bieruń
131 029,40

Ochotnicza Straż Pożarna
w Studzienicach
80 765,40

K 2018

Gmina Goczałkowice-Zdrój – plac zabaw

Gmina Pszczyna – Siłownie zewnętrzne

Gmina Bieruń – ścieżki rowerowe

OSP Studzienice – przebudowa sali i sceny

Od cierpiących uczymy się podejścia do życia

Planowane nabory wniosków
W ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020 realizujemy wciąż
Działanie 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER. W związku z tym, na
przełomie roku planujemy ogłosić cztery nabory
wniosków o przyznanie pomocy w ramach następujących Przedsięwzięć ujętych w naszej strategii:
• P.1. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE – RÓŻNE - podejmowanie działalności gospodarczej. Wysokość wsparcia
na zakładanie działalności gospodarczej
została ustalona na poziomie 70 000 zł. Limit środków dostępnych w konkursie 402 500,00 euro.

• P.1 PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE
– RÓŻNE - rozwijanie działalności gospodarczej. Pomoc będzie przyznawana w wysokości do 300 000 zł. Limit środków dostępnych w konkursie - 826 793,32 euro.
• P.4. INFRASTRUKTURA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU-TURYSTYKA,
REKREACJA.
Limit środków dostępnych w konkursie 65 000,00 euro.
• P.9. KUŹNIA KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO. Limit środków dostępnych
w konkursie - 37 500,00 euro.

Dożynki Jasnogórskie,
Stopka redakcyjna | Wydawca: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”
archiwum LGD
ul. 3-ego Maja 11, 43-200 Pszczyna, tel./fax. 32 210 02 12, www.lgdziemiapszczynska.pl

można się w jakiś sposób zdystansować nie zatracając przy
tym tak kluczowych cech jak empatia i wrażliwość na drugiego człowieka?
Z jednej strony stykamy się z bólem i cierpieniem,
niepokojem, brakiem nadziei i stagnacją, a z drugiej strony
z ogromną miłością i oddaniem dla chorego. Każdy chory,
każda rodzina wymaga indywidualnego podejścia, więc nie
ma mowy o jakimś zdystansowaniu się. Bardzo ważna jest
uważność i wsłuchanie się w potrzeby chorego i rodziny. Bardzo ważna jest także elastyczność i umiejętność reagowania
na zmiany. Trzeba być bardzo wyczulonym na różne sygnały
płynące od rodziny i chorego. I tu wydaje się najważniejsze dotychczasowe doświadczenie, empatia i chęć zaangażowania
swoich sił, umiejętności i wiedzy. Przy każdym chorym pracujemy w zespołach i co tydzień te zespoły wymieniają się spostrzeżeniami, wnioskami i uwagami. To gwarantuje wielokierunkowe, specjalistyczne podejście oraz to, że podejmowane
działania są trafne i odpowiadają na aktualne potrzeby rodziny
i chorego. Te potrzeby zmieniają się i zespół czuwa nad tym,
aby reagować na te zmiany i aby chorego nie zawieść, poświęcić mu tyle czasu ile potrzebuje i oprócz wszystkich czynności, leków i opatrunków dać jeszcze coś więcej – swoją uwagę,
akceptację, czas. Czujemy, że wraz z chorymi i ich rodzinami
tworzymy hospicjum, zdarza się, że to od nich uczymy się podejścia do życia.
Co roku kwestujecie Państwo na cmentarzach
w dniu Wszystkich Świętych. Miłośnicy górskich wędrówek
mogą wziąć udział w Państwa akcji „Zdobywamy Szczyty
dla Hospicjum”, W jaki sposób, oprócz tych wspomnianych
i innych akcji, nasi mieszkańcy mogą wspierać hospicjum
na co dzień?
Możliwości zaangażowania jest bardzo dużo. Hospicjum przyjmuje chorych, opiekuje się nimi dzięki środkom
z Narodowego Funduszu Zdrowia, ale niestety tych środków
jest za mało, by zagwarantować chorym taką opiekę jaką
powinni mieć. Dlatego prosimy o regularne darowizny finansowe, które pozwalają na planowanie i stabilną działalność
i po prostu przekładają się na jakość opieki nad chorym i jego
rodziną – bo chcemy by była jak najwyższa.
Wielkim darem dla hospicjum są ludzie zarówno zatrudnieni jak i wolontariusze. Staramy się tworzyć zespół na
partnerskich, jasno określonych zasadach. Wolontariusze
przechodzą szkolenie wstępne, a następnie będąc pod opieką
starszych stażem osób tzw. aniołów stróżów działają w wybranym i uzgodnionym zakresie. Bardzo zależy nam na rozwoju
integralnym każdej, będącej u nas osoby, stąd organizujemy
cykliczne szkolenia, grupy wsparcia, warsztaty. Rozwój każdej z osób wpływa na całą organizację i mamy nadzieję, że
sprawia, iż świadomie i z pasją realizujemy misję hospicjum.
Wszyscy, którzy chcą oddać swój czas chorym są dla nas wielką radością i pomocą.
Akcje społeczne takie jak „Zdobywamy Szczyty dla
Hospicjum”, „Nocny Bieg po Pszczynie”, „Znaki Nadziei”,
festyny, koncerty to sposób na to, by promować naszą misję i budować świadomość społeczną na temat potrzeb ludzi
chorych, starszych oraz ich opiekunów rodzinnych. To także
sposób na to, by śmierć czy starość nie była tematem tabu
w naszym społeczeństwie. Te akcje ważne są także dla nas
w hospicjum – ich uczestnicy to wulkany dobrej energii, która
przynosi nam radość i inspirację.
Teresa Buczak, prezes Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie;
Beata Zamlewska-Pałyga, sekretarz zarządu hospicjum

Powstający budynek hospicjum.
Archiwum Hospicjum

pleksu hospicyjno-opiekuńczego „Dom Ojca Pio”, na cześć
naszego patrona, który był budowniczym istniejącego do dziś
szpitala pod nazwą „Dom Ulgi w Cierpieniu”.
Nasza budowa to dla nas, organizacji społecznej,
ogromne przedsięwzięcie, które finansujemy głównie z darowizn, 1% dla organizacji pożytku publicznego, czy budżetu
obywatelskiego. Niestety nie ma dotacji rządowych czy unijnych na taki cel. Po 6 latach budowy jesteśmy na ukończeniu
jednego z dwóch budynków tworzących ten kompleks. Będzie
w nim działać hospicjum domowe, poradnia paliatywna i ośrodek dziennego pobytu dla seniorów. I będzie tu także nasza
siedziba, ponieważ od początku po dziś dzień korzystamy
z gościnności parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i MB
Częstochowskiej w Pszczynie, gdzie w jednej z sal domu parafialnego działa nasze biuro.
Budowa drugiego budynku kompleksu – tego większego, a więc i bardziej kosztownego – dopiero przed nami. To
w nim będzie działać hospicjum stacjonarne, którego nie ma
w Pszczynie i rodziny chorych muszą z tego powodu szukać
dla nich miejsca w Tychach, Bielsku, Żorach lub w Oświęcimiu.
Taka rozłąka, gdy choroba bezlitośnie posuwa się do przodu,
jeszcze bardziej wszystko utrudnia i komplikuje. Bardzo więc
zależy nam na wybudowaniu ośrodka i wypełnieniu naszej
misji – zapewnieniu opieki specjalistycznej, kompleksowej
i całodobowej w połączeniu z osobistym i autentycznym zaangażowaniem. To jest ogromne dobro i wsparcie dla wielu,
wielu ludzi.
Za pośrednictwem naszej grupy złożyli Państwo
dwa podania o zgodność Państwa projektu ze strategią
Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska” oba uzyskały wsparcie, a jeden z projektów zakończył się w ostatnim
czasie - w listopadzie 2021 r. Co udało się zrealizować za
sprawą tak pozyskanych pieniędzy?
Projekt pn. „Rozwój usług społecznych na terenie LSR
Ziemi Pszczyńskiej” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na
jego realizację - w okresie od 1.09.2020 do 29.11.2021 roku
- otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 599 365,47 złotych z czego z UE - 547 807,15 złotych.
Dzięki temu mogliśmy sfinansować wielokierunkową opiekę dla niemal 40 chorych zamieszkałych na terenach
objętych Lokalną Strategią Rozwoju ”Ziemia Pszczyńska”.
W praktyce oznaczało to, że każdy chory zgłoszony do naszego projektu otrzymywał kompleksową opiekę pielęgniarską,
opiekuńczą, fizjoterapeutyczną i psychologiczną, a w wypadku tej ostatniej specjalizacji opieką otaczano także rodzinę
chorego poprzez konsultacje i grupy wsparcia. Średnio opieka trwała od trzech miesięcy do pół roku. O skali zadowolenia
świadczy fakt, że wielu chorych chciałoby ponownie skorzystać z takiej możliwości opieki hospicjum. To wielkie dobro,
że możemy zapewnić takim chorym bezpośredni dostęp do
specjalistów, ponieważ schorowany senior nie musi wychodzić z domu, by szukać specjalistów lecz to oni przychodzą do
niego. A ponieważ robią to systematycznie mają pełny wgląd
w jego potrzeby i naprawdę mogą pomóc w konstruktywny
sposób – pomóc chorym i pomóc jego opiekunom. Przeżyliśmy różne trudne sytuacje, ale i wzruszające. Życie seniora
z długotrwałą i wciąż postępującą chorobą jest naprawdę
trudne, zwłaszcza, gdy posłuszeństwa odmawia i ciało i umysł.
W takich sytuacjach pomoc zespołu hospicyjnego przynosi
ulgę w cierpieniu, samotności czy niezaradności. Wierzymy, że
w tych miejscach udało się nam ożywić i pozostawić nadzieję.
Działania w ramach hospicjum podejmują zarówno
pracownicy jak i wolontariusze. Z czym na co dzień zmierzają się zarówno jedni, jak i drudzy? Czy do tej trudnej misji, jaką jest wspieranie ludzi chorych i nieraz samotnych,

Szkolenie kandydatów na wolontariuszy.
Archiwum Hospicjum

W ramach naszego Stowarzyszenia, oprócz beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, LGD przyczyniało się także w sposób pośredni do realizacji przez podmioty i instytucje z naszego obszaru, projektów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Wydana przez
Stowarzyszenie opinia zgodności danego projektu z naszą
strategią, umożliwiała wnioskodawcom uzyskanie dodatkowych punktów w ramach naborów RPO, a tym samym zwiększała szansę na pozyskanie środków. Tak też stało się w przypadku projektów Hospicjum św. Ojca Pio z Pszczyny, które
dwukrotnie wnioskowało do LGD o wydanie przedmiotowej
opinii zgodności ze strategią LGD.
Działania Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie od
lat są widoczne na naszym terenie. Mieszkańcy Pszczyny
mogą również śledzić budowę Państwa nowej placówki.
Proszę opisać hospicjum czytelnikom biuletynu, którzy
stykają się z nim po raz pierwszy.
Nasze hospicjum jest organizacją społeczną. To oznacza, że zostało utworzone oddolnie przez osoby, które wiedziały z własnego życia, że takie działania, jakie zapewnia hospicjum są bardzo potrzebne wśród ich znajomych, rodziny,
lokalnego środowiska. Nie ma więc wątpliwości, że problemy,
które rozwiązuje organizacja są ważne, realne i dotyczą wielu mieszkańców. Ale organizacja społeczna nie jest instytucją
rządową (stąd inna jest nazwa: pozarządowa) ani samorządową, dlatego musi samodzielnie starać się o środki finansowe
na całą swoją działalność. To bardzo wymagająca sytuacja, ponieważ jednocześnie łączy się z wypełnianiem misji hospicjum
i z jego rozwojem. A rozwijamy się po to, żeby pomoc, którą
niesiemy była coraz bardziej profesjonalna, coraz pełniejsza
i – co równie ważne – świadczona dla wszystkich, którzy jej
oczekują i potrzebują.
W ciągu 22 lat działalności, hospicjum bardzo się zmieniło. Zatrudniamy specjalistów wielu dziedzin – od lekarzy
i pielęgniarek, poprzez fizjoterapeutów i psychologów po
opiekunki. Zatrudniamy także kadrę administracyjną oraz
osoby zajmujące się wypożyczalnią sprzętu medycznego
i rehabilitacyjnego, którą prowadzimy. Wszystko po to, żeby
działać stabilnie i niezawodnie - nie zawieść chorych i ich rodzin, którzy bardzo liczą na opiekę.
Kiedy zaczynaliśmy, hospicjum miesięcznie opiekowało się kilkoma osobami chorymi, dziś miesięcznie mamy pod
opieką ponad stu chorych. Na początku były to tylko osoby
w terminalnym etapie choroby nowotworowej, dziś są to osoby chore na nowotwory w różnych stadiach choroby oraz niesamodzielni seniorzy. Rozszerzyliśmy grono chorych, których
otaczamy pomocą dlatego, bo niemal od początku pytano nas
również o taką pomoc – dla osób starszych, schorowanych,
które ze względu na wiek i stan zdrowia tracą samodzielność
i potrzebują opiekuna w czynnościach osobistych, higienicznych, pielęgnacyjnych, w gospodarstwie domowym. Drzwi do
tego nowego kierunku otworzyły nam programy dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Jak już wspomnieliśmy wcześniej hospicjum rozwija się, żeby pomagać coraz większej liczbie osób, ale także
aby robić to coraz pełniej – oferować chorym i ich rodzinom
to, czego potrzebują w danej chwili najbardziej. W wypadku
opieki hospicyjnej układa się to następująco: hospicyjna opieka domowa, gdy zespół hospicjum odwiedza chorego w jego
miejscu zamieszkania, pomoc ambulatoryjna poprzez umożliwienie konsultacji w poradni paliatywnej oraz pomoc stacjonarna poprzez zapewnienie choremu miejsca w ośrodku
świadczącym specjalistyczną opiekę paliatywną całodobową.
Domową opiekę paliatywną świadczymy od samego początku natomiast opieki stacjonarnej nie możemy zapewnić, bo
nie mamy takiego miejsca. Stąd rozpoczęcie budowy kom-

