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Pomaganie dzieciom w powrocie do zdrowia i sprawności, ich osiągnięcia, pierwsze słowa i samodzielne kroki, uśmiech na twarzy – bezcennymi darami są szczęście i satysfakcja, jakie przynosi dobroczynność

Помагання дітям в поверненні до здоров'я і вправності,
їх досягнення, перші слова і самостійні кроки, усмішка на
лиці – безцінним даром є щастя і задоволення яке приносить
доброчинність.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Фундація Дітям «Встигнути з Допомогою»

Obejmuje opieką ponad 18 000 chorych i niepełnosprawnych dzieci. Koncentruje się na pozyskiwaniu funduszy na leczenie i rehabilitację
podopiecznych – dzieci z porażeniem mózgowym, dystrofią mięśniową, zespołem Downa, autyzmem, chorobami nowotworowymi.

Опікується понад 18 000 хворими і дітьми-івалідами.
Концентрується на пошуку грошових засобів призначених на
лікування і регабілітацію підопічних – дітей з пошкодженням мозку,
м'язовою дистрофією, хворобою Дауна, автизмом, раковими
захворюваннями.
Фундація існує від 1998 року. Засновником, фундатором і
президентом правління є пан Станіслав Ковальський. Під час
його зустрічі з професором i відомим кардіохірургом Збігневом
Релігою, котрий вже не живе, зродилась думка створення
загальнодержавної Програми «Встигнути з Допомогою». Її
меценатом став професор Реліга. Місію фундаціїї підпримує Беата
Тишкієвіч, яка вуконує функцію Головуючої Ради.
Про сатисфакцію допомоги дітям розповідає президент фундації:
«Коли я їду до нашого Осередку Регабілітації АМІКУС, бачу, як батьки
та матері прїзжають з дітьми, як важко з ними працюють терапевти,
як часто діти мучаться під час тренувань, мучаться для того щоб
здобути хоча б невеликий успіх, зробити хоча б малий крок.
Їх результати врaжають. Коли дитина не ходить, а завдяки
регабілітації прчинає ставити перші кроки, це дає нам величезну
радість.
Памятаю таку ситуацію, котра мала місце два року тому. Мене
попросили зійти вниз будинку (тоді там відбувалися регабілітації).
Я подумав, що сталося щось злого. Виявилось навпаки. Був там
хлопець – лікар говорив, що він ніколи не ходитиме, дивлюсь
а він…ходить! З величезними труднощами але ходить – то був
великий успіх. В таких моментах відчуваю правдиве задоволення
з того, що робимо.
Пам'ятаю теж тринадцятирічну дівчинку, котра під час
регабілітації в нашому осередку почала ходити і розмовляти. Тут
навчилася тримати шклянку. Коли турнус закінчився, вона плакала
та не хотіла виїжджати, відчувала, що тут їй дуже добре».

Fundacja istnieje od 1998 roku. Założycielem, fundatorem i prezesem Zarządu jest Stanisław Kowalski. Podczas jego spotkań z profesorem Zbigniewem Religą, nieżyjącym już wybitnym kardiochirurgiem,
pojawił się pomysł powołania ogólnokrajowego Programu „Zdążyć z
Pomocą”. Jego patronem został profesor Religa. Misję Fundacji wspiera
Beata Tyszkiewicz, która objęła funkcję przewodniczącej Rady.
O satysfakcji z pomagania dzieciom opowiada prezes Fundacji: „Kiedy jadę do naszego Ośrodka Rehabilitacji AMICUS, widzę, jak matki i ojcowie przyjeżdżają z dziećmi, jak terapeuci ciężko z nimi pracują, jak
dzieci często męczą się podczas ćwiczeń, męczą się po to, aby osiągnąć
choć niewielki sukces, zrobić choć mały krok.
Te rezultaty robią wrażenie. Kiedy dziecko nie chodzi, a dzięki rehabilitacji zaczyna stawiać pierwsze kroki, to daje ogromną radość.
Pamiętam taką sytuację sprzed około dwóch lat. Zostałem poproszony, żeby zejść na dół siedziby (wtedy to tam odbywała się rehabilitacja). Myślałem, że stało się coś złego. Okazało się, że wręcz przeciwnie. Był tam pewien chłopiec – lekarz mówił, że nigdy nie będzie chodzić, patrzę, a on… chodzi! Koślawo, ale chodzi – to był wielki sukces.
W takich momentach czuję prawdziwą satysfakcję z tego, co robimy.
Pamiętam też dziewczynkę, trzynastoletnią, która podczas rehabilitacji u nas zaczęła chodzić i mówić. Tutaj nauczyła się trzymać kubek. Kiedy turnus się kończył, płakała, nie chciała wyjeżdżać, czuła, że
tu dzieje się z nią coś dobrego”.
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Aby sprostać potrzebom dzieci, Fundacja zapewnia im bezpłatną rehabilitację. W 2010 roku otworzyła Ośrodek Rehabilitacji AMICUS
przy ul. Słowackiego 12 w Warszawie. Podopieczni otrzymują w nim
wszechstronną pomoc ze strony rehabilitantów, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów. Odbywają ćwiczenia z zastosowaniem leczniczych kombinezonów Adeli i treningi EEG Biofeedback. Rodzice korzystają z grup wsparcia, psychoterapii i szkoleń.

Фундація запевнює дітям безплату регабілітацію, щоб
задоволити їх потреби. В 2010 році відкрито Осередок Регабілітації
АМІКУС на вулиці Словацького 12 у Варшаві. Тут підопічні отримують
всесторонню допомогу від регабілітантів, фізіотерапевтів,
психологів, логопедів. Хворі тренують з застосуванням лікувальних
комбінезонів АДЕЛІ і також ЕЕГ Біофідбек. Для батьків діють грути
підтримки, психотерапії та курси.
Що раз більше малят чекає на регабілітацію і для них фундація
будує новий регабілітаційний осередок на вул. Паньській 96 у
Варшаві, який буде приймати щоденно навіть 100 малих пацієнтів.
Завдяки допомозі Доброчиньців діти зможуть з більшим
успіхом боротися за здоров'я і фізичну вправність. Їх досягнення є
свідченням того, що варто чинити добро!
Підтримки очікують не тільки діти, тому президент Станіслав
Ковальський вирішив розширити діяльність. Створив Партнерство
Публічної Користі. В його структурі організовуються Групи Завдань
ОПП для осіб та предметів які не мають статусу ОПП але хочуть
допомагати собі та іншим в реалізації просуспільних цілей. Групи
Завдань ОПП можуть діяти не лише в Польщі але і закордоном.

Coraz więcej maluchów czeka na rehabilitację, dlatego Fundacja
buduje kolejny ośrodek rehabilitacyjny przy ul. Pańskiej 96 w Warszawie, który będzie przyjmować nawet 100 małych pacjentów dziennie.
Dzięki pomocy Dobroczyńców dzieci mogą skuteczniej walczyć o
zdrowie i sprawność. Ich sukcesy są dowodem na to, że warto czynić
dobro!
Wsparcia oczekują nie tylko dzieci, dlatego prezes Stanisław Kowalski zdecydował się poszerzyć działalność. Powołał Partnerstwo Pożytku Publicznego. W jego ramach powstają Grupy Zadań OPP dla osób
i podmiotów, które statusu organizacji pożytku publicznego nie mają,
a chcą pomagać sobie i innym w realizowaniu celów prospołecznych.
Grupy Zadań OPP mogą działać nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Фундація запрошує до співпраці.
Fundacja zaprasza do wspólnego działania.
e-mail: fundacja@dzieciom.pl

Tłumaczenie
Bogdanna Podhajecka
Ewa Pustelnik
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