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Ambulatoryjne hospicjum dla dzieci Löwenherz 
Informacje dla rodzin z ciężko chorymi dziećmi

Codzienne życie z ciężko chorym dzieckiem jest wyczerpujące. „Normalne“ codzienne życie, w którym pozos-
taje wystarczająco dużo czasu dla reszty rodzeństwa, jest prawie niemożliwe. Do tego dochodzi strach przed 
śmiercią. Aby trochę Państwa odciążyć, wolontariusze mogą Państwu pomóc.

Niniejszy tekst został przełożony na prosty język przy wsparciu Dr Mansour Ismaiel. 
(www.einfache-sprache.com)

Kim jesteśmy 
Jesteśmy koordynatorami i wo-
lontariuszami z ambulatoryjnego 
hospicjum dla dzieci Löwenherz.

Koordynatorzy zajmują się za-
trudnianiem wolontariuszy. W 
przypadku pytań odnośnie choroby 
Państwa dziecka jesteśmy do 
dyspozycji Państwa i Państwa 
rodziny.

Wolontariusze to bardzo różni lud-
zie. Są to studenci, osoby czynne 
zawodowo, matki i ojcowie, etc., 
którzy chcieliby pomóc Państwa 
rodzinie. 

Wolontariusze nie mogą jednak 
przejmować zadań lekarzy, 
pielęgniarek, pracowników admi-
nistracji, pomocy domowych lub 
pracowników socjalnych.
 

Dla kogo jesteśmy 
Pomagamy rodzinom mającym 
w domu ciężko chore dziecko 
lub nastolatka. Każda rodzina, 
w której jest dziecko lub nasto-
latek (w wieku od 0 do 24 lat) z 
ciężką chorobą, może się do nas 
zwrócić. Wspieramy rodziny, które 
mieszkają w Bremen lub Nieder-
sachsen. To nic nie kosztuje.

Kontakt
Jeśli mają Państwo pytania lub 
potrzebują wsparcia, prosimy się 
do nas zgłaszać.

Kinderhospiz Löwenherz e.V.
Außer der Schleifmühle 46,
28203 Bremen
Telefon: 04 21 / 33 62 30 - 0
Mail: ambulant@loewenherz.de 

Co oferujemy
Wolontariusze odwiedzają 
Państwa rodzinę w domu raz w 
tygodniu na 3 godziny i wspierają 
Państwa oraz Państwa rodzinę w 
życiu codziennym. Na przykład 
spędzają czas z Państwa chorym 
dzieckiem lub z nastolatkiem, 
bawią się z rodzeństwem lub 
rozmawiają z nimi.

Wolontariusze nie mogą 
przejmować zadań związanych z 
leczeniem i pielęgnacją. Nie mogą 
załatwiać formalności z urzędami 
lub kasami chorych. Nie przejmują 
również zadań pomocy domowej. 
Jeśli potrzebują Państwo wsparcia 
w wyżej wymienionym zakresie, 
prosimy o kontakt z naszymi ko-
ordynatorami. Chętnie pomożemy 
Państwu w znalezieniu odpowied-
niej pomocy.


