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List referencyjny 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 

Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku działa jako Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej. Dom Hospicyjny przy ul. Kopernika 6 to miejsce dla trzydziestu 
osób – dzieci i dorosłych – z zaawansowaną chorobą nowotworową. Placówka nasza spełnia 
wszelkie wymogi medycyny paliatywnej, będąc jednocześnie przytulnym domem dla chorych, 
którzy otrzymują stałą opieką lekarzy, pielęgniarek, duchownych i wolontariuszy.  

 
Równolegle z Hospicjum Stacjonarnym cały czas działa Hospicjum Domowe, które 

otacza profesjonalną opieką medyczną blisko 30 dzieci i 80 dorosłych w ich domach na terenie 
województwa pomorskiego. 
 

W lutym 2008 roku minęły cztery lata istnienia Dziecięcego Oddziału Hospicjum                 
w Gdańsku. Mimo dramatycznej sytuacji słuŜby zdrowia, która dotyka takŜe i nasze 
Hospicjum, udało nam się objąć opieką potrzebujące dzieci z naszego regionu. 
 

Pomimo dobrej woli wielu instytucji działalność naszego Hospicjum napotyka na 
finansowe problemy związane z dramatyczną sytuacją słuŜby zdrowia w Polsce. Narodowy 
Fundusz Zdrowia finansuje część kosztów utrzymania pacjentów, pozostała część pochodzi od 
ludzi dobrej woli i wspierających nas instytucji. Nasz deficyt w skali roku szacujemy na 1 
milion złotych. Dodatkowo musimy doliczyć koszty administrowania Domu Hospicyjnego i 
Hospicjum Domowego. W związku z powyŜszymi faktami codziennością stało się dla nas 
poszukiwanie hojnych ofiarodawców wspomagających naszą działalność. 
 

Funkcjonowanie Hospicjum w znacznej mierze wspierają takŜe wolontariusze. Bez ich 
pomocy nie bylibyśmy w stanie podołać potrzebom opieki nad ciągle wzrastającą liczbą 
podopiecznych. Dotarcie do osób chcących pomagać stanowi dla nas wielkie wyzwanie.   
W działaniach tych duŜą pomocą jest dla nas wsparcie Firmy Artnet S.A. – Serwer SMS, 
która umoŜliwiła nam bezpłatne wysyłanie 500 wiadomości tekstowych miesięcznie na 
telefony komórkowe wszystkich operatorów, co znacznie ułatwia  kontakt z wolontariuszami 
oraz przekazywanie waŜnych dla nich informacji. Jesteśmy bardzo wdzięczni Firmie Artnet S.A         
za nieocenioną pomoc organizacyjną dla Centrum Wolontariatu Hospicjum im. ks. E. 
Dutkiewicza SAC w Gdańsku. 
 

Z powaŜaniem 
 

Monika Kuniczuk 
Koordynator wolontariatu medycznego 

 
 
 
 
 
 


