OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

„Hospicjum – By być bliżej…”

nazwa podmiotu

Stowarzyszenie PALIUM w Lubinie

dokładny adres

59-300 Lubin, ul. Bema 6

gmina

Lubin

powiat

lubiński

województwo

dolnośląskie

telefon

607 102 570, 76 840 16 98

adres strony internetowej

www.palium-lubin.pl/

faks

76 840 16 98

adres e-mail

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):
 w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
 w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
 zebraniach wiejskich i sołectwach
 w organizacjach pozarządowych
 nieformalnych grupach obywatelskich
 indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):


realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych

 działalność charytatywna i opiekuńcza


działalność edukacyjna i wychowawcza



działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej



działalność na rzecz podniesienia warunków życia



działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
Mając na uwadze poprawę jakości życia chorych osiąganą poprzez łagodzenie cierpienia
fizycznego, duchowego i społecznego, aktywizację do możliwie pełnego życia, pomimo
postępu choroby, uczynienie godnym ostatniego okresu życia chorego Stowarzyszenie
„PALIUM w Lubinie przystąpiło do realizacji projektu ”Hospicjum - By być bliżej…”. Celem
głównym projektu było zaangażowanie mieszkańców Powiatu Lubińskiego w działanie na
rzecz lubińskiego hospicjum, które poprawiłoby sytuację osób chorych i wymagających
opieki paliatywnej. W największą na terenie powiatu akcję społeczną włączyły się firmy,
organizacje pozarządowe, samorządowcy, mieszkańcy, uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz artyści lokalni i profesjonalni.
W ramach projektu udało się;
 wybudować I i II pawilon lubińskiego hospicjum,
 dokonać modernizacji i wyposażenia I pawilonu,
 uruchomić wolontariat hospicyjny.

5. Opis działań
W 2005 r. oddano do użytkowania budynek hospicjum, który włączono w struktury Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lubinie jako odział paliatywny. W grudniu 2005 r. do 12 łóżkowego
oddziału zostali przyjęci pierwsi pacjenci. Wkrótce okazało się, że powstała placówka nie
zaspokaja potrzeb społeczeństwa w tym zakresie. Członkowie Stowarzyszenia PALIUM
w dniu 25 marca 2009 r. podjęli uchwałę nr 4/09 w sprawie rozbudowy budynku hospicjum
w Lubinie. Dzięki ofiarności społeczności lokalnej, zorganizowanym zbiórkom społecznym,
uzyskaniu wsparcia z 1% podatków oraz znacznemu wsparciu Fundacji Polska Miedź SA
pozyskano niezbędne fundusze na realizację zakładanego celu. Wykorzystując
dotychczasowe doświadczenie prezesa stowarzyszenia Pana Zbigniewa Warczewskiego
doprowadzono do powstania w bardzo krótkim, bo tylko jedenastomiesięcznym okresie
budowy drugiego skrzydła hospicjum dla kolejnych 12 osób. Hospicjum uroczyście otwarto
w sierpniu 2012 r., co w znaczny sposób poprawiło funkcjonowanie oddziału paliatywnego
szpitala. Dziś lubińskie hospicjum przyjmuje roczne około 300 pacjentów onkologicznych,
niosąc ulgę nieuleczalnie chorym w ich ostatnim okresie życia. Działalność hospicjum spełnia
oczekiwania pacjentów jak i rodzin wspierając w bardzo trudnych momentach ich drogi
życiowej. Lubińskie hospicjum jest placówką wzorową, która powstała ze społecznej
inicjatywy jako jedyna taka instytucja na Dolnym Śląsku.

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane w 100%. Dzięki Stowarzyszeniu
PALIUM w Lubinie uruchomiono nowy pawilon hospicjum o powierzchni 420 m2
z 12 łóżkami szpitalnymi, wykonano remont i modernizację starej części hospicjum. Budynek
cechuje bardzo wysoki standard wyposażenia sprzętowego i materiałowego. Lubińskie
hospicjum prowadzi profesjonalną opiekę nad nieuleczalnie chorymi w warunkach
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stacjonarnych. Jest to jedyne miejsce stacjonarnej opieki hospicyjnej w Powiecie Lubińskim.
Opieka ta sprawowana jest przez wyspecjalizowany interdyscyplinarny zespół
terapeutyczny, którego częścią są również wolontariusze. Swoim działaniem hospicjum
obejmuje rodzinę i bliskich chorego tak w czasie choroby jak i w czasie żałoby, szczególnie
nad dziećmi osieroconymi. Dzięki zaangażowaniu społecznemu w projekt idea opieki
paliatywnej stała się bliska mieszkańcom Powiatu Lubińskiego. Powstały 3 grupy
wolontariatu hospicyjnego (350 wolontariuszy). Stowarzyszenie Palium w Lubinie prowadzi
nadzór i finansuje szkolenia dla wolontariuszy, finansuje mieszkanie socjalne dla pacjentki
hospicjum, prowadzi na terenie powiatu akcję „Pola Nadziei” – dzięki której posadzono kilka
tysięcy żonkili. Dzięki projektowi corocznie stowarzyszenie organizuje Galę Wolontariatu,
podczas której wybierani są wolontariusze roku, co ma ogromny wpływ wychowawczy
i pozostawia trwałe zmiany w postawach młodych ludzi.
Zrealizowany projekt pokazał nie tylko zaangażowanie społeczników ale także troskę,
odpowiedzialność i niezwykłą wrażliwość na losy osób potrzebujących opieki paliatywnej.

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Środki finansowe na realizację projektu pochodziły głównie od mieszkańców Powiatu
Lubińskiego. Wpływy z 1% podatku od osób fizycznych i inne (np. wpływy z nawiązek
sądowych) w latach 2006- 2011 wyniosły 842.221.06 PLN. Dotacje firm w latach 2010-2012
750 000,00 PLN, dotacje jednostek samorządu terytorialnego 250 000,00 PLN. Całość stanowi
kwotę: 1 842.221.06 PLN.

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Trudności, są naturalnym elementem każdego przedsięwzięcia, Ważne jest to, że wszystkie
udało się przezwyciężyć i doprowadzić do realizacji założonego celu.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Brak.
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