Pomoc Potrzebuj¹cym

Fundacja Po¿ytku Publicznego
Fundacja zosta³a ustanowiona 17 padziernika 2002 roku. Wiceprezesem jest Jerzy Kamiñski, a zastêpc¹ Barbara Marczak.
Podstawow¹ strategi¹
organizacji jest POMOC
osobom starszym w ramach stacjonarnej opieki realizowanej w placówkach
opiekuñczych oraz tym wykluczonym, którym z wielu
wzglêdów pomocy odmówiono. To jedna z nielicznych organizacji prowadz¹cych tak du¿e placówki opiekuñcze na terenie Warszawy. Ma w ofercie ponad 200
miejsc stacjonarnych z przeznaczeniem dla osób starszych o ró¿nym  nawet bardzo zaawansowanym 
stopniu schorzeñ. Przyjmuje osoby w stanach paliatywnych oraz z objawami
chorób psychosomatycznych jak Alzheimer czy Parkinson.
- Wyznajemy zasadê, i¿
ka¿dy wart jest pomocy, dla
tej niezaprzeczalnej wartoci jaka tkwi w ka¿dym cz³owieku, a jak¹ jest ludzka
godnoæ. Dotyczy to ka¿dego  zarówno osoby starszej
jak i osadzonego czy bezdomnego. NIC nie zwalnia
nas z obowi¹zku pomocy
tym ludziom i nikt nie jest
gorszy w kolejce po pomoc
 podkrela Pani Barbara
MARCZAK, Wiceprezes
Fundacji.
Fundacja Pomoc Potrzebuj¹cym w swoich
dzia³aniach odwo³uje siê
g³ównie do tych, którzy w
sposób szczególny nara¿eni s¹ na wykluczenie poprzez odrzucenie przez spo³eczny i pañstwowy system
pomocy. Pomaga tam,
gdzie inne organizacje lub
instytucje wyczerpa³y rodki i mo¿liwoci do niesienia
d³ugofalowej pomocy, a pomoc dorana ju¿ zosta³a
skonsumowana  bez realnych efektów. Fundacja
wkracza tam, gdzie potrzebna jest pomoc systemowa,
a nie dorana. St¹d domy
opieki, jako pewne rozwi¹zanie systemowe, a w przysz³oci uruchomienie opieki domowej wiadczonej w
domu  jako alternatywy dla
pobytu stacjonarnego.
- Dom opieki to nie wyrok. To szansa.  kontynuuje Pani Barbara MARCZAK, Wiceprezes Fundacji. Nasze orodki gwarantuj¹ godn¹ opiekê, zwalniaj¹c z trudnego obowi¹zku fizycznej opieki w trakcie choroby czy ludzkiego starzenia
siê. Stwarzaj¹ rodzinom
mo¿liwoæ pe³nego zaanga¿owania siê w kontakty ze
swoimi bliskimi, by daæ im
to, co jest dla nich najwa¿niejsze  serce i czas. Tych
relacji nie zbuduje nawet
najlepsza opieka. Rodzina
pozostaj¹ca w kontakcie 
to jeden z najwa¿niejszych
elementów stabilizuj¹cych
pobyt w domu opieki osób
starszych.
Ogó³em w dwóch placówkach znajduje siê 200
pensjonariuszy, którzy maj¹
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zapewnion¹ opiekê lekarskopielêgniarsk¹ i rehabilitacyjn¹. Prze ca³¹ dobê dy¿uruje pielêgniarka. Dwa razy w
tygodniu dy¿uruje lekarz
pierwszego kontaktu, raz w
tygodniu neurolog. Pensjonariusze otoczeni s¹ ciep³¹,
troskliw¹ opiek¹, s¹ czyci,
zadbani i pogodni  co daje
siê nie tylko odczuæ, ale s³ychaæ tak¿e w rozmowie z samymi seniorami.
Fundacja posiada w³asn¹
karetkê pogotowia, która w
razie potrzeby zawozi pensjonariuszy na specjalistyczne
badania, b¹d do szpitala. W
obu budynkach znajduj¹ siê
dobrze wyposa¿one sale rehabilitacyjne  co widaæ na
zdjêciu - dostosowane do
potrzeb ludzi starszych. Prowadzone s¹ zajêcia usprawniaj¹ce ruchowo jak i terapia
zajêciowa.
Placówki
dysponuj¹
w³asn¹ kuchni¹, piekarni¹,
pralni¹ i maglem. Kuchnia
zapewnia w³asne pieczywo
oraz zbilansowany jad³ospis
dostosowany do potrzeb
pensjonariuszy z uwzglêdnieniem wszystkich diet.
Wszystkie pomieszczenia s¹
przystosowane do standardów i wymogów Unii Europejskiej, a tym samym do
potrzeb osób niepe³nosprawnych. Wiosn¹ i latem do dyspozycji podopiecznych jest
ogród, z alejkami dostosowanymi do poruszania siê na
wózkach inwalidzkich.
- Trzeba podkreliæ 
mówi Prezes Fundacji Jerzy
Kamiñski  ¿e g³ównym celem Fundacji jest z³amanie
stereotypu w postrzeganiu
ludzi starszych i ich roli w spo³eczeñstwie. Zadanie to jest
nie ³atwe, bo trudno z³amaæ
kanon zachowañ wobec ludzi
starszych, którzy swoje ju¿
prze¿yli i w zwi¹zku z tym s¹...
zbyt starzy by okazali siê godni zainteresowania. Osoby
starsze s¹ podwójnie nara¿one na wykluczenie  z racji
swojego wieku, ale te¿ choroby czy zniedo³ê¿nienia.
Oczywicie, staramy siê prze³amaæ ten trend, ale to wymaga zmiany mentalnoci na-

szego spo³eczeñstwa, tak¿e
w odniesieniu do roli i funkcji
jakie pe³ni¹ domy opieki i tego
co mo¿emy i co jestemy w
stanie zrobiæ  kontynuuje
Prezes Jerzy Kamiñski.
Gwarantujemy DOBR¥ opiekê, w domowej atmosferze.
Wspomagamy leczenie, wed³ug zaleceñ specjalistów. I z
tej roli staramy siê wywi¹zaæ
najlepiej jak potrafimy.
Zarz¹d Fundacji buduj¹c
od podstaw placówki opiekuñcze zada³ sobie kluczowe
pytanie: CZEGO tak naprawdê brakuje seniorom i CO
powoduje, ¿e rodziny decyduj¹ siê na umieszczenie w
placówkach opiekuñczych
osób starszych.

- Okaza³o siê, ¿e jedn¹ z
g³ównych przyczyn jest  brak
mo¿liwoci zapewnienia w³aciwej opieki  stwierdza
Pani Barbara Marczak. Brak
fachowej opieki i troski by³ te¿
jednym z g³ównych deficytów
wymienianych przez naszych
podopiecznych. I nie chodzi tu
tylko o brak czasu (praca, wychowanie dzieci itd.), ale brak
kwalifikacji by tak¹ opiekê
sprawowaæ. W przypadku
wielu schorzeñ, trzeba wiedzieæ jak pomóc by nie zaszkodziæ. St¹d nasz pomys³,
by szkoliæ osoby, g³ównie kobiety, w kierunku sprawowania opieki nad osob¹ starsz¹

jako alternatywnego zawodu
na rynku pracy.
Tak narodzi³a siê wspó³praca z Aresztem ledczym
Warszawa Grochów i Okrêgowym Inspektoratem S³u¿by Wiêziennej w Warszawie.
Fundacja obecnie jest jedyn¹
organizacj¹ na terenie Warszawy, która ODP£ATNIE zatrudnia osadzone w placówkach opiekuñczych. Jest te¿
jedn¹ z 2 organizacji w Warszawie, która w ogóle daje
pracê osadzonym w formie
pracy wolnociowej w pe³nym wymiarze godzin.
Obecnie na terenie 2 placówek pracuje 28 kobiet (14
w systemie odp³atnym), a od
pó³ roku tak¿e 10 mê¿czyzn.

ce karê pozbawienia wolnoci przechodz¹ proces aktywizacji zawodowej i spo³ecznej, przygotowuj¹c siê do wykonywania zawodu opiekunki osób starszych. Do chwili
obecnej w ci¹gu 6 lat wspó³pracy mia³o mo¿liwoæ pracowaæ w placówkach organizacji oko³o 100 osadzonych.
Wiêkszoæ z nich otrzyma³a
pozytywne opinie, co umo¿liwi³o im opuszczenie zak³adu
karnego w ramach przedterminowego warunkowego
zwolnienia.
I w³anie za wieloletni¹
wspó³pracê, za zas³ugi w pracy penitencjarnej, oraz za
wk³ad w rozwój resocjalizacji
i readaptacji spo³ecznej i zawodowej osadzonych, Prezes Fundacji, Jerzy Kamiñski, w dniu 11 listopada otrzyma³ honorow¹ odznakê przyznan¹ przez Ministerstwo
Sprawiedliwoci.
- Ta odznaka to nagroda
za wieloletni¹ wspó³pracê
naszej organizacji z zak³adem penitencjarnym na warszawskim Grochowie i tak j¹
odbieramy  jako wyró¿nienie dla ca³ej naszej Fundacji.
Nagroda ta tym bardziej
mi³a, i¿ niespodziewana, bo
prace z osadzonymi traktujemy w kategorii wyzwania i robimy to nie dla nagrody, ale z
g³êbokiej potrzeby pomocy
tym, którzy stoj¹ nieco na uboczu szeroko rozumianej polityki spo³ecznej staj¹c siê z
powodu braku tego zainteresowania beneficjentami pañ-

Osadzeni wykonuj¹ ró¿ne
prace pomocnicze na terenie
placówek. Kobiety odbywaj¹-

stwowego systemu pomocy
socjalnej. W imieniu Zarz¹du
Fundacji oraz ca³ej naszej or-

ganizacji sk³adamy serdeczne podziêkowania za
to wyró¿nienie  dodaje
Prezes Kamiñski.
Placówki opiekuñcze
Fundacji stwarzaj¹ mo¿liwoæ pomocy tak¿e innym
grupom nara¿onym na wykluczenie. Kuchnia w placówce przy ul. Oliwskiej zapewnia wy¿ywienie nie tylko dla pensjonariuszy, ale
tak¿e osób potrzebuj¹cych,
kierowanych przez MOPS
Targówek. Dla nich przeznaczony jest 1 posi³ek ciep³y w ci¹gu dnia, który w wyznaczonych godzinach
mo¿na odebraæ w siedzibie
Fundacji. Pomoc¹ postpenitencjarn¹ objête s¹ rodziny osób osadzonych. Co
roku organizacja przygotowuje wyprawki szkolne dla
dzieci osób osadzonych
znajduj¹cych siê w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta obejmuje dzieci w ró¿nym wieku 
od 4 do 17 lat. Paczki docieraj¹ nie tylko na teren
Warszawy, ale tak¿e na
l¹sk czy do £odzi. Koszty
zakupu jak i wysy³ki pokrywa Fundacja.
Na wiêta przygotowywane s¹ paczki dla dzieci
osób osadzonych, oraz dla
samych osadzonych. Jest
to o tyle wa¿ne, ¿e tak naprawê najwiêksze koszty
pobytu w zak³adzie karnym,
zarówno materialne jak i
psychiczne  ponosi rodzina osadzonych, w tym dzieci. Dla nich nag³e znikniêcie jednego z rodziców jest
tyle¿ zaskakuj¹ce co niezrozumia³e.
Pod skrzyd³ami Fundacji
znaleli te¿ schronienie
cz³onkowie klubu AA. W
ka¿d¹ rodê zbiera siê grupa by³ych alkoholików, którzy staraj¹ siê pomagaæ
sami sobie, ale te¿ innym.
Maj¹ w sobie tyle si³y, by o
swoim sukcesie walki z
na³ogiem opowiadaæ innym, wskazuj¹c drogê,
któr¹ nale¿y iæ by ¿yæ godnie bez picia.
Pytaj¹c o plany na przysz³oæ, szefowie Fundacji
¿yczyli sobie wytrwa³oci i
wiêkszego zrozumienia dla
problematyki osób starszych, zw³aszcza w kontekcie og³oszonego przez
Uniê Europejsk¹ na rok
2012 - Roku Aktywnoci
Seniorów. My ¿yczymy niegasn¹cego zapa³u.
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