
Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci to specjalistyczna organizacja działająca na terenie województwa 
podkarpackiego. Mieści się przy ul. Lwowskiej 132 w Rzeszowie. Powołano ją, aby objąć opieką domową dzieci  
i młodzież, które cierpią na choroby nowotworowe oraz inne nieuleczalne schorzenia: od momentu zdiagnozowania 
wady letalnej u dziecka danych rodziców, aż po czas żałoby po jego odejściu. Prezesem Fundacji jest pan Rafał Ciupiński.

Historia fundacji rozpoczęła się 3 października 2006 r., gdy zostało ono zarejestrowane. Funkcjonuje więc od przeszło 
15 lat, dojeżdżając do potrzebujących dzieci i ich rodzin w ramach całego regionu. Od 2011 r. prowadzi własny  
Dom Hospicyjny dla Dzieci. Mogą w nim przebywać nieuleczalnie chore dzieci, które z różnych powodów nie mogły 
pozostać w swoich rodzinnych domach. Miejsca jest na ponad 40 małych pacjentów – m.in. również z Krakowa, 
Warszawy, Poznania. Dom ma ok. 4 tys. m2, w tym 11 sal i ponad 40 łóżek. Znajdują się w nim także dwie sale 
rehabilitacyjne z nowoczesnym sprzętem, sala do spotkania na grupy wsparcia, ogólna świetlica do spotkań z dziećmi 
oraz dwa pokoje hotelowe. Jest i oranżeria z roślinnością. Rzeszowski Dom Hospicyjny był pierwszym takim hospicjum  
o charakterze stacjonarnym w Polsce. Po nim zaczęły powstawać następne.

Głównym jednak celem Fundacji, a zarazem nadrzędną formą opieki, jaką ona oferuje, jest Domowa Opieka Hospicyjna. 
Ma ona zapewnić chorym dzieciom komfortowy pobyt w rodzinnych domach. Rodzinom chorego dziecka bezpłatnie 
wypożycza się niezbędny sprzęt medyczny, m.in. koncentratory tlenu, ssaki, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, inhalatory, 
materace przeciwodleżynowe. Poza tym naturalnie prowadzona jest wielodyscyplinarna specjalistyczna opieka 
paliatywna, całodobowo przez siedem dni w tygodniu. Na koniec, w trakcie żałoby po stracie dziecka organizowany 
i finansowany jest program wsparcia dla rodziców. Mogą oni również skorzystać z psychologiczno-duchowej Grupy 
Wsparcia dla Rodzin w żałobie. To wszystko właśnie w ramach hospicjum domowego podkarpackiej Fundacji.

W jej ramach z czasem zostało uruchomione także hospicjum perinatalne. Oferuje ono specjalistyczne konsultacje 
z lekarzem, opieką psychologiczną czy/i duchową. Podkarpackie Hospicjum współpracuje również z poradniami 
specjalistycznymi, które zapewniają profesjonalną opiekę: pulmonologiczną, rehabilitacyjną, chirurgiczną czy 
stomatologiczną w znieczuleniu ogólnym. Fundacja w celu pomocy kobietom nawiązała kontakt z rzeszowskimi 
szpitalami, by ich personel kierował do hospicjum kobiety, u których dzieci wykryto wadę letalną.

Ponadto Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci prowadzi Regionalną Placówkę Opiekuńczo-Terapeutyczną „Tęczowy 
Domek”. Mieszka w nim ok. 20-ioro dzieci. Do tego miejsca dzieci kierowane są przez sąd, gdy nie mogą przebywać  
w domu dziecka lub w innej podobnej placówce ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności.

Warto jeszcze wspomnieć, że Fundacja organizuje i rozwija wolontariat hospicyjny – tzw. Centrum Wolontariatu.  
W tym celu nawiązała kontakt z różnymi szkołami w Rzeszowie i okolicach. Bierze ona ponadto udział w ogólnopolskich 
akcjach prohospicyjnych jak „Hospicjum to też Życie”, „Pola Nadziei” czy „Nakręć się na pomaganie”, aby promować ideę 
pediatrycznej opieki paliatywnej. Z ostatniej z wymienionych akcji dochód całościowo przeznaczany jest dla małych 
podopiecznych. Organizowane są również oddolne akcje, jak aukcja obrazów, na którą artyści mogą przekazywać  
swoje prace, zbiórka plastikowych nakrętek czy wspólne sadzenie żonkili. To wszystko wraz z datkami darczyńców  
oraz częściowym finansowaniem NFZ-u powoduje, że opieka hospicyjna perinatalna jest tu całkowicie bezpłatna.

Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci mogą Państwo wesprzeć w różnorodny sposób. Można dokonać wpłaty na konto  
w postaci darowizny lub 1% podatku:

PL: 28 1020 4405 0000 2702 0525 9926
EUR: 24 1090 2590 0000 0001 4384 6103
USD: 23 1500 1100 1211 0005 8839 0000
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Można zaangażować się również we wsparcie medialne lub zbiórkę na Facebooku. Organizowane są ponadto zbiórki 
nakrętek, darowizny rzeczowe czy aukcja obrazów.  

Wszystkie potrzebne informacje znajdą Państwo na stronie:

  https://www.hospicjum-podkarpackie.pl/wszystkie-formy-pomocy/

Kobietom z województwa podkarpackiego, które potrzebują pomocy w związku z pojawieniem się zagrożenia ciąży, 
proponujemy konkretne wsparcie. Z prośbą o nie prosimy kierować się do Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci  
za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych:

  www.hospicjum-podkarpackie.pl

 https://www.facebook.com/hospicjum/

Poradnie specjalistyczne działające przy fundacji hospicjum:

  https://poradnie-podkarpackie.pl/

Hospicjum perinatalne i Grupa Wsparcia dla Rodziców w żałobie:

 + 48 662 035 984

 psycholog@hospicjum-podkarpackie.pl

Hospicjum stacjonarne: 

 + 48 606 957 639 

 stacjonarne@hospicjum-podkarpackie.pl

Oddział Dom Hospicyjny dla Dzieci:

 17 875 12 50

 + 48 606 957 639

Hospicjum domowe: 

 + 48 662 033 509


