PROGRAM
Kampania „Hospicjum to też życie” , 15- lat opieki hospicyjnej w Wałbrzychu
(Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu oraz NZOZ
Poradni Opieki Hospicyjno-Paliatywnej ) pod patronatem Prezydenta Wałbrzycha Pana
Piotra Kruczkowskiego.
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu i
NZOZ Poradnia Opieki Hospicyjno-Paliatywnej w Wałbrzychu
1. Cel kampanii :
• Przekazanie informacji nt. „Jak realizujemy idee hospicyjne w praktyce.
Doświadczenia 15 lat działalności na rzecz chorych u schyłku życia.
• Propagowanie opieki hospicyjnej w różnych środowiskach
• Propagowanie wolontariatu w tym ze szczególnym uwzględnieniem
wolontariatu 50+
2. Działania:
• 09.10.2009 r. godz.18,00 Międzynarodowy dzień opieki paliatywnej.
Koncert „Głosy dla Hospicjum” Spotkanie przyjaciół hospicjum: część
oficjalna, prezentacja działalności Hospicjum, program artystyczny – młodzież
Zespołu Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki grająca na instrumentach
perkusyjnych, spotkanie towarzyskie. Uczestnicy: władze miasta, powiatu,
sponsorzy, członkowie stowarzyszenia. Zamek Książ – sala balowa
• 16.10.2009 r. „Pola Nadziei „. Po raz czwarty sadzimy żonkile przy
Hospicjum
• 05.10. – 05.12. 2009 r. spotkania w szkołach,
• 12.10. – 21.10. 2009 r. – spotkania w gminach Powiatu Wałbrzyskiego
promujące idee opieki hospicyjnej w ramach zadania „ Propagowanie opieki
nad chorymi u schyłku życia w gminach Powiatu Wałbrzyskiego”. Uczestnicy:
pracownicy medyczni , socjalni, radni, księża.
• 23.10.2009 - Konferencja pod hasłem „Otoczmy troską życie” pod
patronatem Prezydenta Wałbrzycha i Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca.
- Uczestnicy: lekarze, średni personel medyczny, pielęgniarki środowiskowe,
pracownicy socjalni, przedstawiciele hospicjów i zakładów opiekuńczoleczniczych, studenci, nauczyciele, alumni Seminarium .
- Wykłady:

Ks. Bp prof. dr hab. Ignacy Dec - „ Cierpienie w nauczaniu i życiu Jana Pawła
II „
Dr n. med. Anna Orońska – Wojewódzki Konsultant ds. Medycyny
Paliatywnej – „Etyka końca życia”.
Prof. Dr hab. Jacek Łuczak - „Somatyczne i duchowe wymiary cierpienia u
chorych w schyłkowym okresie życia”
Ks. dr Piotr Krakowiak Krajowy Duszpasterz Hospicjów – „„Integralna
opieka paliatywno-hospicyjna z uwzględnieniem wolontariatu i pracy
socjalnej”
Zespół NZOZ Poradni Opieki Hospicyjno-Paliatywnej- „Jak realizujemy idee
hospicyjne w praktyce. Doświadczenia 15 lat pomocy chorym u schyłku
życia. „
• Październik – grudzień – zajęcia integracyjne dla dzieci w ramach zadania „
Działania integracyjne na rzecz dzieci osieroconych oraz dzieci osób chorych
terminalnie”
• 16 – 21.11.2009 r. „ Otwarte drzwi Hospicjum”
• Listopad 2009 r. spotkania w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, organizacjach
pozarządowych, parafiach.
• 05.12.2009 r. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Zakończenie
kampanii.

