Dołącz do licytacji
i pomóż chorym dzieciom.

TO DZIĘKI WAM

Dzięki Państwa pomocy, już od 23 lat
wspieramy oddziały onkologii i hematologii dziecięcej w całej Polsce. Ten
rok, choć wyjątkowo trudny dla nas
wszystkich, przyniósł jeszcze więcej
gestów dobroci, dzięki którym udało
się zrealizować naprawdę wiele…

Dotychczas udało się
zebrać ponad
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RAPORT Z POMOCY

darowizny
dla
szpitali
Szanowni Państwo,
oddajemy w Wasze ręce raporty, które
obrazują, jak spożytkowane zostały środki
pozyskane z darowizn w latach 2018
i 2019. To dzięki Państwa wsparciu wszystkie te działania mogły być zrealizowane.
W imieniu małych pacjentów szpitali
onkologicznych

w

całej

Polsce

–

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

www.urticadzieciom.pl/raport-darowizny

POMOC POPRZEZ SZTUKĘ

gdzie
działamy?
Wspieramy
i

18

hematologii

oddziałów
dziecięcej

Gdańsk
Olsztyn

onkologii
w

całej

w Polsce, przekazując zebrane fundusze

Białystok

Bydgoszcz

Szczecin

w formie m.in. specjalistycznego sprzętu
medycznego, wyposażając sale szpitalne, organizując turnusy rehabilitacyjne
Urtica Dzieciom Camp oraz śródroczne

Poznań

Warszawa

akcje pomocowe.

Łódź

Celem Fundacji Urtica Dzieciom jest:

Lublin

• działalność na rzecz pomocy i wsparcia

Kielce

placówek onkologii i hematologii dziecięcej w całej Polsce,
• działalność na rzecz pomocy i wspar-

Wrocław
Chorzów

cia dzieci i młodzieży chorych na choroby
nowotworowe oraz ich rodzin,
• wspieranie i prowadzenie inicjatyw
o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym
i charytatywnym,
• ochrona promocji zdrowia,
• promocja i organizacja wolontariatu
na rzecz dzieci i młodzieży z chorobami
nowotworowymi.

Zabrze

Kraków
Katowice
Rzeszów

Wychodząc

naprzeciw

zdecydowaliśmy
i

zorganizować

się

tej

sytuacji,

zmienić

formułę

„Słoneczną

Galerię

online”, czyli wirtualne warsztaty plastyczne, w których udział wzięli podopieczni
Fundacji Urtica Dzieciom. Spotkania ze
sztuką emitowane były na kanale YouTube:
Sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła
prowadzenie warsztatów na dziecięcych
oddziałach onkologicznych i hematologicznych, w znanej od 10 lat formule.
Podopieczni Fundacji Urtica Dzieciom
– ze względu na osłabienie po chemioterapii oraz obniżenie odporności
– zmuszeni są do całkowitej izolacji
społecznej. Dla nich nie istnieje pojęcie
„znoszenia restrykcji” czy „powrót do
normalności”, na który wszyscy tak bardzo

Dodatkowo, uruchomiliśmy cykl spotkań

czekamy. W szpitalach, gdzie przebywają

LIVE na Facebooku Urtica Dzieciom,

osoby walczące z nowotworami, sytuacja

podczas którego dzieci miały możliwość

wciąż

uczestniczyć na żywo w dedykowanych

wymaga

szczególnych

zasad

bezpieczeństwa, więc ich aktywności –

zajęciach plastycznych.

na co dzień mocno ograniczone – w tej
Chętne dzieci mogą także wziąć udział

chwili praktycznie zanikły.

w indywidualnych konsultacjach online
Tegoroczna nowa edycja warsztatów
zaskoczyła
formułą,
ale

nie

tylko

interesującą

niebanalnymi

także

prawdziwą

pomysłami,
energią,

której nam wszystkim w tej chwili
bardzo potrzeba.

z plastykiem, który pomaga, podpowiada
i inspiruje do stworzenia prawdziwego
dzieła. Konsultacje przewidziane są do
końca tego roku.

www.urticadzieciom.pl/konsultacje-plastyczne

SŁONECZNA GALERIA

Niezbędnik
Artysty
Aby umożliwić dzieciom udział w wirtualnych spotkaniach ze sztuką, ponad 400
małych artystów otrzymało materiały
plastyczne

m.in.

bloki,

kredki,

farby

i pędzle bezpośrednio do domów czy na
oddziały szpitalne. Dzięki temu, powstało
ok 350 wyjątkowych dzieł, których część
mogą Państwo dziś podziwiać.
Ważne jest dla nas, aby dzieci, bez
względu na sytuację, z którą musimy
się mierzyć, miały możliwość udziału
w warsztatach niosących tak ogromną
moc

terapeutyczną.

Arteterapia

pozwala najmłodszym uwolnić emocje,
wyrazić wewnętrzny świat i pokazać to,
co dla nich naprawdę istotne.

POWRÓT DO RÓWNOWAGI

Urtica
Dzieciom
Camp
Urtica

Dzieciom

Camp

to

wakacje

połączone z terapią – wyjątkowe miejsce,
w którym oprócz leczenia można rozwijać pasje, relaksować się, uczyć nowych
rzeczy i odkrywać piękno świata, ale
przede wszystkim zapomnieć o chorobie.
Pierwsze odbyły się w 2016 roku i dotychczas zrealizowaliśmy 18 tygodniowych
turnusów, w których udział wzięło 324
dzieci wraz z opiekunami. W roku 2019
z

oferty

Centrum

Psychoonkologii

UNICORN skorzystało aż 36 rodzin!
Zdjęcie zostało wykonane podczas turnusów
terapeutycznych Urtica Dzieciom Camp.

Wakacyjne turnusy wypełnione atrak-

URTICA DZIECIOM CAMP

dlaczego
warto?

cjami i warsztatami były okazją do
odpoczynku

od

codziennych

trosk

i szpitalnej rzeczywistości. Nie tylko dla
dzieci, ale także ich opiekunów, którzy
toczą

trudną

i

wyczerpującą

walkę

o swoje pociechy. W roku 2020 – ze
względu na trwającą w kraju epidemię
COVID-19 – turnusy terapeutyczne nie
mogły odbyć się w formie tradycyjnej,
jednak zaproponowaliśmy naszym podopiecznym „Onkokonsultacje”.

W programie są warsztaty z dietetykiem,

animacje

oraz

zajęcia

z psychologami i psychoonkologami,
które zapewniają wsparcie zarówno
małym pacjentom, jak i rodzicom,
dla których choroba dziecka jest
pewnie

najtrudniejszym

okresem

w życiu. Pomoc psychologiczna – tak
istotna podczas leczenia klinicznego
– jest ze względów finansowych
niestety pomijana w polskich warunkach szpitalnych. A to przecież umiejętność zrozumienia własnych emocji
oraz dobre nastawienie dają moc do
codziennej walki z chorobą. Jesteśmy
przekonani, że w tym drzemie siła
Urtica Dzieciom Camp.

Zdjęcie zostało wykonane podczas turnusów
terapeutycznych Urtica Dzieciom Camp.

Iwona Nawara
Centrum Psychoonkologii UNICORN w Krakowie

Zdjęcie zostało wykonane podczas
turnusów terapeutycznych
Urtica Dzieciom Camp.

Weź udział w online bądź
telefonicznych konsultacjach
z psychologiem.
„Onkokonsultacje”

to

odpowiedź

Fundacji Urtica Dzieciom na bieżące
potrzeby naszych małych podopiecznych. Ostatnie miesiące były trudne
dla wszystkich, izolacja społeczna nie
sprzyja dobremu samopoczuciu, nie
jest korzystna dla prawidłowej kondycji
W tym roku zorganizowaliśmy cykl

psychicznej, a ta – jak podkreślają

bezpłatnych

terapeutycznych

współpracujący z nami lekarze –

z psychoonkologami, przygotowany

jest niezbędna w procesie leczenia

z

onkologicznego.

myślą

o

sesji

dzieciach

walczących

z chorobami nowotworowymi oraz
ich najbliższych. Sesje prowadzone
są

przez

specjalistów

z

Centrum

Psychoonkologii UNICORN.

Jak się zapisać?

Do dyspozycji uczestników jest dwóch
psychologów pracujących na co dzień
z

dorosłymi:

i

dr

hab.

mgr
n.

Samardakiewicz,

Iwona
med.
prof.

Nawara
Marzena

UM,

oraz

Aby

zapisać

się

na

konsultacje,

wypełnij formularz. Po jego uzupełnieniu

skontaktujemy

się

w

celu

mgr Katarzyna Nowak-Ledniowska,

potwierdzenia zapisu oraz ustalenia

wykwalifikowany

terminu konsultacji.

psychoterapeuta

dziecięcy. W ramach projektu do
zrealizowania jest aż 400 godzin
bezpłatnych konsultacji.

www.urticadzieciom.pl/zapisy-konsultacje

dajemy
drugie życie
komputerom
W

ramach

spółki

akcji

Urtica

oddziałom

przekazujemy

sprzęt

onkologii

od

komputerowy
i

hematologii

dziecięcej w całej Polsce. Sprzęt jest
w bardzo dobrym stanie i z pewnością
posłuży niejednemu. Każdy komputer
przechodzi

serwisowanie,

wyposażany

jest w niezbędne oprogramowanie i tak
przygotowany trafia do użytku małych
pacjentów oraz pracowników administracji szpitalnych.

Dotychczas
przekazaliśmy

Jesteśmy przekonani, że sprzęt trafia
tam, gdzie jest naprawdę potrzebny.
Komputer

to

dostęp

do

wiedzy,

informacji o świecie, szansa na rozwój
intelektualny, a także – w przypadku
naszych podopiecznych – możliwość
kontaktu z rówieśnikami czy rodziną.

zestawów
komputerowych
do szpitali: we Wrocławiu,
Katowicach, Bydgoszczy,
Szczecinie i Krakowie.
Wartość przekazanego sprzętu
wynosi 27 113,00 zł brutto.

AKCJA DOBROCZYNNA

Trudna

sytuacja

epidemiologiczna

w kraju nie ułatwia pracy służbie zdrowia.
Oddziały szpitalne borykają się z trudno-

Przekazaliśmy środki o wartości

ściami, których dotychczas nie znały.
Na pomoc tym, którzy stoją na pierwszej
linii

frontu

ruszyły

instytucje,

osoby

indywidualne, a organizacje pozarządowe
zmodyfikowały kierunki swojej działalności. My postanowiliśmy dołączyć do
akcji #pomagamyszpitalom. Za pośrednictwem platformy komunikacyjnej

Przekazaliśmy do szpitali

www.pomagamyszpitalom.pl
poszczególne oddziały onkologii mogą
zgłaszać konkretne potrzeby, a firmy

maseczek

litry płynów
do dezynfekcji

oferować swoje wsparcie. Fundacja Urtica
Dzieciom na bieżąco weryfikuje braki
dziecięcych oddziałów onkologii i hematologii

przyłbic

w

całej

Polsce,

przekazując

otrzymane od darczyńców środki ochrony
osobistej do placówek, w których są
w danej chwili niezbędne.

BO POMAGANIE TO SZTUKA

16 lipca 2020 r. Krajowy Rejestr Sądowy
przyznał Fundacji Urtica Dzieciom
status Organizacji Pożytku Publicznego
(OPP), co wiąże się z szeregiem
przywilejów,

ale

także

z

nowymi

obowiązkami. Do grona organizacji
pożytku

Karol, 3 lata

pacjent Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego
w Lublinie.

publicznego

dostają

się

tylko te organizacje, które nieprzerwanie prowadzą swoją działalność
przez co najmniej dwa lata. Spełniać
Alicja, 5 lat

pacjentka Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego
w Lublinie.

muszą także szereg warunków, z których
najważniejsze
Fundacji

w

Urtica

przypadku
Dzieciom

są:

pomoc dzieciom walczącym z rakiem,
wsparcie

ich

rodzin

oraz

pełna

transparentność wydatków.

Już dziś zachęcamy, aby w deklaracjach podatkowych wpisywać numer

wskazując Fundację Urtica Dzieciom
do otrzymania 1% podatku. Wszystkie
pieniądze zebrane tą drogą trafią na
finansowanie

projektów

realizowa-

nych na rzecz dzieci chorych na raka.

KONTAKT

jesteśmy
dla Was
+48 71 782 66 68
+48 71 782 66 51
biuro@urticadzieciom.pl
ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław

Znajdziesz nas w internecie:

www.urticadzieciom.pl
urtica.dzieciom

