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Jak mówić o wolontariacie i skutecznie zapraszać do wolontariatu hospicyjnego oraz do 
wolontariatu u kresu życia -  wskazówki na podstawie badań dotyczących postrzegania 
wolontariatu hospicyjnego w polskim społeczeństwie.   
 
 
W latach 2004-2008 mówiło się o kryzysie wolontariatu w Polsce. Sytuacja ta powoli ulega zmianie. Kluczem do 
tej zmiany jest niewątpliwie edukacja i informacja na czym dokładnie polega wolontariat, z czym się wiąże, kto i 
gdzie może wykonywać ochotniczą pracę. Przełamywanie stereotypów i edukacja społeczna są szczególnie 
potrzebne w przypadku wolontariatu na rzecz osób chorych i starszych oraz wolontariatu hospicyjnego. Tu nie 
wystarczało samo hasło, zapraszające do wolontariatu.  
Jeśli rekrutacja ma być skuteczna, musi być uzupełniona o informację, co to znaczy być wolontariuszem w 
ośrodku paliatywno-hospicyjnym.  
Społeczne wyobrażenia na ten temat różnią się bowiem od rzeczywistości, co potwierdziły badania 
przeprowadzone przy okazji ogólnopolskiej kampanii rozwoju wolontariatu hospicyjnego „Lubię pomagać”.  
 
Badania dotyczące wolontariatu hospicyjnego pokazują miedzy innymi, że wolontariusze hospicyjni postrzegają 
siebie inaczej niż widzą ich inne osoby.  
Okazało się, że wolontariusze uważają się za osoby znacznie bardziej wesołe, towarzyskie, wrażliwe i w większym 
stopniu godne zaufania, niż by to wynikało z ich obrazu panującego wśród osób nie związanych na co dzień z 
opieką paliatywno-hospicyjną. To, co dla osoby poszukującej wolontariuszy jest oczywiste, wcale takie nie musi 
być dla osób „z zewnątrz”, o czym dość łatwo zapomnieć.  
 
Podczas rekrutacji wolontariuszy warto także pamiętać o powodach, dla których Polacy nie zajmują się 
wolontariatem. To przede wszystkim na brak czasu, ograniczenia psycho-emocjonalne lub brak kompetencji, a 
także zbyt zaawansowany – zdaniem samych kandydatów – wiek do podjęcia ochotniczych działań. Osobom, 
które nie mają czasu na wolontariat należy uświadamiać, że niektóre jego formy mogą nie być tak czasochłonne, 
jak sobie to wyobrażają, a także, że można je łączyć np. z pracą zawodową, będąc wolontariuszem w ściśle 
określoną ilość godzin w tygodniu. Tym, którzy nie czują się na siłach, aby towarzyszyć umierającym, można 
zaproponować wolontariat akcyjny, pozwalający przyjrzeć się z bliska zespołowi hospicyjnemu. Jeszcze innym 
należy zwrócić uwagę na to, że wolontariuszami są ludzie o różnych kwalifikacjach i w różnym wieku, którzy 
towarzyszenia chorym uczą się dopiero w ośrodku opieki paliatywno-hospicyjnej. Osobom dorosłym i starszym 
warto uświadamiać, że stereotyp wolontariusza-nastolatka jest nieprawdziwy, a osoby z grup 50+, 60+, czy 70+ 
są cenionymi współpracownikami zespołów opiekuńczych, szanujących ich doświadczenie i solidność. 
 
Wiedza na temat tego, co przeciętny Polak myśli o wolontariacie, pozwala w odpowiedni sposób sformułować 
informację z zaproszeniem do wolontariatu dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Właściwa komunikacja w 
tym zakresie, zwiększa szansę na powodzenie i poszerzenie grona wolontariuszy. Pozwala również zbudować 
zespół wolontariuszy, w którym obok entuzjastycznie nastawionej młodzieży, będącej z natury rzeczy ochotnikami 
krótkoterminowo działającymi w organizacjach, będzie miejsce dla osób dorosłych i starszych, wiążących się z 
zespołem na trwalej. 
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Trudne rozmowy z ciężko chorymi i starszymi w praktyce wolontaryjnej. 
  
 
Wolontariusz  – towarzysz to ten, który decyduje się przede wszystkim, aby BYĆ z osobą ciężko czy nieuleczalnie 
chorą, osobą w wieku podeszłym oraz z jego rodziną. BYĆ - to podążać za…, nigdy przed, to dyskretnie 
podtrzymywać wtedy gdy jest bardzo ciężko choremu czy jego rodzinie. Obecność wyraża zgodę na próbę 
odpowiedzi na trudne pytania, pytania które chciało by się nie usłyszeć a jeżeli już zostaną zadane, chciało by się 
je zagłaskać, pominąć, od nich uciec… Używane zwroty: „Nic się nie martw..”, „Wszystko się ułoży…”, „Każdy 
kiedyś umrze…”, „Tak musi być…” są często bardziej raniące niż dają wsparcia.  
 
Pan Józef (imię zmienione) zadał mi kiedyś na dyżurze nocnym w hospicjum pytanie: „Czy ja będę umierał?” . Jak 
odpowiedzieć na tak trudne pytanie, co zrobić? To pytanie także mnie zaskoczyło i przeraziło, odpowiedziałem 
Panu Józefowi w taki sposób:  „Jeżeli tak Pan czuje, to być może będzie Pan umierał”. Pan Józef poprosił mnie 
abym zaprosił do hospicjum jego rodzinę a szczególnie córkę, która wyprowadziła się z domu i była uzależniona 
od alkoholu. Rodzina przybyła do hospicjum na godzinę około 23 i do tej pory pamiętam, to także, dla mnie (jako 
dla towarzysza) wzruszające spotkanie ojca z córką, jak oni się życzliwie wtulili  sobie w ramiona i jak sobie 
popłakali… Pan Józef w spokoju wśród towarzyszących mu bliskich umarł 2 dni później.  Co by się stało, gdybym 
odpowiedział inaczej Panu Józefowi? Nie wiem, ale być może nie było by tego Spotkania, tych łez wzruszenia, 
tego testamentu który pomimo, że nie zapisany pozostaje do końca życia.  
 
Hospicjum (domowe czy stacjonarne) przepełnione ideą gościnności stwarza wspaniałe warunki wędrowcowi 
(choremu) aby odpoczął, nabrał sił, opatrzył swoje rany spowodowane czasami długą i uciążliwą wędrówką 
(chorobą i cierpieniem). Hospicjum zapewnia przestrzeń i zgodę, aby chory poszedł dalej. Hospicjum potrzebuje 
każdego z nas – potrzebuje towarzyszy, którzy rozumiejąc procesy adaptacyjne chorego i jego rodziny będą 
wsparciem, a ich obecność i empatyczne trwanie spowoduje polepszenie jakości opieki i dzięki temu polepszy 
jakość życia chorych, starszych i osób u kresu życia.    
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Pedagogiczne aspekty pracy wolontariuszy hospicyjnych oraz wolontariuszy osób przewlekle 
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Wolontariat hospicyjny element wychowania1

Aby odpowiednio przeprowadzić rozważania o wolontariacie i jego wychowawczych aspektach,  należy  

rozpocząć od samej definicji i rozumienia, czym jest wychowanie. 

Analizując definicje wychowania mamy w nich trzy wspólne elementy. Pierwszy to 
człowiek, drugi celowość działania, trzeci to godność.  

Pojęcie człowieka w definicjach wychowania przybiera różne formy jednak w kontekście pedagogiki 

specjalnej a zwłaszcza tanatopedagogiki wydaje się być ono kluczowe, gdyż problem istoty człowieczeństwa 

tworzyć może pewne nieporozumienia, a co za tym idzie niedopowiedzenia podważające idee oddziaływań 

wychowawczych (por. Binnebesel 2007). Skategoryzowanie predefinicji człowieka umożliwia pełny ogląd w jego 

złożoność i niepowtarzalność osobniczą. Predefinicja określająca człowieka iż, on jest, jednoznacznie pokazuje 

jego istotę i doskonałość na każdym etapie rozwojowym, jak również w każdym stanie somatycznym i 

psychicznym (por. Binnebesel 2007).  

Drugim elementem wspólnym dla definicji wychowania jest celowość. Autorzy podkreślają iż 

podejmowane działania wychowawcze zawsze, choć w różnym stopniu charakteryzują się celowością, 

podkreślając przy tym istotę celu wychowania (Sobczak 1999).  

Trzeci element bezpośrednio związany z rozumieniem dwóch wcześniejszych, stanowiących z jednej 

strony niejako ich punkt wyjścia, z drugiej zaś ich konsekwencje jest godność. Kampa (1995) w swojej pracy 

podkreśla, że to właśnie stosunek do godności człowieka określa istotę panującego ładu społeczno-

gospodarczego. Parafrazując słowa de Saint-Exupery (2006) można powiedzieć, iż godność człowieka stanowi 

jedyny sposób patrzenia na człowieka. Mazurek (2001) w swojej pracy o godności osoby jako podstawowym 

prawie człowieka podkreśla, iż nie ma uniwersalnego rozumienia kwestii godności ludzkiej. W swojej pracy 

zauważa, że wszystkie koncepcje godności człowieka można sprowadzić do czterech aspektów: teologicznych, 

filozoficznych, prawniczych, socjologiczno-psychologicznych, te zaś do dwu: do koncepcji, według której jest ona 

wartością nabywaną, którą można utracić, oraz druga która charakteryzuje godność jako wartość wrodzoną i 

nieutracaną.  

Niebezpieczeństwo koncepcji nabytej godności prowadzić może do swoistego redukcjonizmu 

podmiotowości człowieka. Dobrym przykładem mogą być tu rozważania bioetyczne Engelharda (1984, 1988, 

1996), który uważa, że nie wszyscy ludzie są osobami, gdyż między innymi nie wszyscy ludzie są samoświadomi i 

rozumni. Do tego grona zalicza on: ludzkie płody, upośledzonych umysłowo, ludzi w głębokiej śpiączce i 

odkorowanych oraz osoby niedołężne i podeszłym wieku. Podkreślając, iż każdy kto nie jest zdolny do autonomii i 

odpowiedzialności moralnej, poprzez nieumiejętność uczestnictwa we wspólnocie społecznej i moralnej nie jest 

osobą. Dla autora tego, również dziecko w okresie wczesnego dzieciństwa nie jest osobą i nie posiada wartości 

wsobnej, która byłaby podstawą jego praw moralnych. Inny badacz Singer (2003 s. 165) stwierdza: 
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Dziesięciodniowe dziecko - pisze on - nie jest żadnym rozumnym ani samoświadomym istnieniem. Istnieje wiele 

istot nieludzkich, których rozumowanie i samoświadomość, spostrzegawczość i zdolność do odczuwania są 

znacznie bardziej rozwinięte niż zdolności dziecka tygodniowego, miesięcznego, a nawet rocznego. Stąd też, życie 

nowo narodzonego dziecka ma mniejszą wartość niż życie świni, psa albo szympansa.  

Pojęcie godności jako celu wychowania winno mieć charakter aprioryczny. Tischner (2003 s. 85) 

zauważał, że Prawdziwym źródłem naszych etycznych doświadczeń jest człowiek. Dalej filozof ów zauważa, że nie 

wartości i normy ani przykazania są pierwsze, lecz drugi człowiek, podkreślając przy tym nienaruszalność o 

aprioryczność GODNOŚCI człowieczej. Fromm (2005, s. 2001) pisze: naszym moralnym problemem jest 

obojętność człowieka wobec siebie samego. Oznacza to, że utraciliśmy poczucie ważności i niepowtarzalności 

jednostki. Kwestie wartości i godności człowieka zauważa również Jaspers (1990) wskazując, iż człowieka nie 

można traktować jako swoistego materiału, który ma być ukształtowany według jakiegoś powszechnego wzoru. 

Tym samym pośrednio podkreśla odideologizowanie celu wychowania. Wydaje się więc koniecznym 

scharakteryzowanie GODNOŚCI człowieka na szczycie hierarchii celów wychowania w kontekście czystym i 

obiektywnym, bez podłoża ideologiczno-religijnego. Dopiero ów nadrzędny cel charakteryzowałby cele podrzędne 

mające wymiar np. wychowania religijnego czy patriotycznego. Nadrzędność godności ludzkiej byłaby gwarantem, 

że wychowanie religijne nie prowadziłoby do fanatyzmu a patriotyczne do szowinizmu. Przepięknie ujął tę kwestię 

w swojej encyklice „Redemptor hominis” Jan Paweł II (1979) pisząc: Człowiek jest drogą Kościoła. Unamuno 

(1984 s. 16) pisze natomiast: Człowiek jest celem a nie środkiem do celu.  

Problem godności w procesie wychowania, terapii i opieki winien mieć zawsze dwukierunkowy charakter. 

Wychowanek doświadczający swojej godności w procesie wychowania, terapii i opieki musi uczyć się 

doświadczania i szacunku godności innych w tym i godności wychowawcy, terapeuty i opiekuna. Doświadczanie 

swojej godności może mieć tylko udział w doświadczaniu i szanowaniu godności innych. Niezwykle celnie ujęła to 

Pani Aniela Domino wybitny pedagog specjalny z Torunia. Będąc uczennicą i przyjacielem Janusza Korczaka, 

przekazywała młodym pokoleniom pedagogów specjalnych często nieznany obraz wielkiego Korczaka. Sama 

niezwykle skromna, rzadko mówiąca o sobie, również swoim dziełem i przekazywaną wiedzą otwierała nowe 

horyzonty pedagogiki specjalnej i opiekuńczej. Pani Aniela mówiła nigdy nie miałam wątpliwości co do godności 

swoich wychowanków. Problemem byłam tylko ja sama, czy w sobie umiałam znaleźć szacunek do samej siebie, 

gdyż bez szanowania siebie nie ma mowy o szacunku do innych.  

Kwestie godności i podmiotowości człowieka są często poruszane w współczesnej literaturze filozoficznej, 

psychologicznej i pedagogicznej, winny, więc one stanowić podstawę do przyjęcia pojęcia godności jako 

nadrzędnego celu. Szczególnie kwestia ta jest ważna w pedagogice specjalnej i tanatopedagogice, gdzie pytania o 

zastosowanie inwazyjnych metod terapii są na porządku dziennym. Pytanie owo, to często problem czy istotą 

terapii jest osiągnięcie szczegółowego i wycinkowego celu np. usprawniającego jakąś funkcję czy umiejętność, 

czy istotą owych działań jest nadrzędna zasada godności. Szczególnie dramatyczne formy kwestia ta przybiera w 

terapii i opiece osób terminalnie chorych, gdy rodzi się pytanie o zaprzestanie uporczywego leczenia na rzecz 

opieki i leczenia paliatywnego. Z powyższym problemem związana jest również kwestia stosowania inwazyjnych 

metod diagnostycznych i leczniczych. Przykładem takiego postępowania może być tzw. chirurgia rozpaczy, gdy 

np. operacja trwająca 13 godzin, w trakcie której przecięto przewód pokarmowy, który potem zespolono ze skórą, 

następnie przecięto przewód moczowy i utworzono za pomocą kawałka jelita nowy pęcherz. Podwiązano aortę i 

żyły główne, amputowano kręgosłup. Na koniec zszyto skórę brzucha ze skórą pleców. Operację podjęto pomimo 

braku dobrego rokowania, narażając pacjenta na cierpienie wywołane tak rozległymi amputacjami. Pacjent 

przeżył 13 dni (Binnebesel 2000 s. 28). 
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Komunikacja między pacjentem a pomagającym w opiece paliatywnej w oparciu o badania 
dotyczące oczekiwań i problemów obu stron 
 

 

 

Jedną z podstaw skutecznego leczenia jest stworzenie odpowiedniej relacji lekarz-pacjent. Ta zaś zależy 

w głównej mierze od komunikacji, jaka zachodzi między obiema stronami. Powyższe stwierdzenia są prawdziwe 

również w aspekcie opieki paliatywnej, gdzie walka toczy się nie o wyleczenie, a o zapewnienie możliwie 

najlepszych warunków życia, w tym łagodzenie i zapobieganie cierpieniu. Jako bardzo wymagająca dziedzina 

medycyny, opieka paliatywna nastręcza dodatkowych trudności lekarzom i innym osobom udzielającym pomocy 

choremu. Na ich barkach spoczywa większa część ciężaru komunikacyjnego. 

Działania podejmowane w zakresie opieki paliatywnej są emocjonalnie trudne zarówno dla rodzin jak i 

przedstawicieli służby zdrowia, instytucji pomocowych i wolontariuszy.  

Rodzi to ryzyko pojawienia się błędów w budowaniu relacji. Niewłaściwa komunikacja może zwiększyć stres i 

prowadzić do nieufności czy nieporozumień, co uniemożliwia skuteczną opiekę nad pacjentem. Następstwem tego 

może być poszukiwanie informacji o swoim stanie zdrowia w nieodpowiednich źródłach, powstawanie nierealnego 

obrazu choroby, czy wreszcie nawet rezygnacja z opieki organizacji pomocowych postrzeganych jako 

nieskuteczne. 

Na podstawie niezbyt licznych badań naukowych zidentyfikować można kilka barier komunikacyjnych, takich jak 

paternalizm w medycynie, nieodpowiednie szkolenia w zakresie umiejętności komunikacyjnych, brak znajomości 

procesu żałoby, szczególnych zagadnień związanych z opieką nad dziećmi, czy też barier kulturowych. 

Komunikacja w opiece paliatywnej to nie tylko zagrożenia, ale także różnego rodzaju możliwości jej usprawnienia 

pozwalające na osiągnięcie pełniejszej opieki.  

W oparciu o badania naukowe wskazać można kilka antycypowanych przez pacjentów czynników korzystnie 

wpływających na relację. Wymienia się tutaj między innymi dostępność pomagającego, inicjowanie rozmów o 

niektórych aspektach końca życia i przewidywanie w rozmowie różnych możliwych scenariuszy rozwoju choroby. 

Znajomość problemów komunikacyjnych pojawiających się w relacji z osobą cierpiącą oraz czynników 

ułatwiających porozumiewanie się, umożliwia odpowiednie szkolenie w tym zakresie. Dzięki temu możliwe jest 

uniknięcie błędów, a przez to i cierpienia osób uczestniczących w tej trudnej relacji. 



 
 
Ks. Jacek Ambroszczyk, Dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Łódź 
 
 
Wolntariat  domowy w Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 
 

 
        Caritas Archidiecezji Łódzkiej prowadzi wiele różnorodnych działań o charakterze charytatywnym. Jednym z 
obszarów tej działalności jest tzw. wolontariat domowy, polegający na niesieniu pomocy przez wolontariuszy 
osobom potrzebującym w ich domach. Rozwój tej formy świadczenia pomocy jest odpowiedzią na rosnącą 
potrzebę społeczną wynikającą z sytuacji demograficznej naszego lokalnego środowiska. W okresie ostatnich lat 
daje się zauważyć wyraźna tendencja do wzrostu zapotrzebowania na pomoc osobom starszym, samotnym, 
obłożnie chorym, które pozostają w swoich domach. Równocześnie odczuwany jest wyraźny brak instytucji 
pomocowych, które wspomagałyby te osoby, a zarazem dawałyby wsparcie ich rodzinom. 
 
        Wolontariat domowy w pierwotnym zamyśle kierowany był głównie do osób starszych, których egzystencja 
była utrudniona ze względów przede wszystkim wiekowych oraz zdrowotnych. Zadaniem wolontariusza było 
wspomaganie tych osób w czynnościach życia codziennego. Z czasem jednak zgłoszeń napływających od różnych 
osób wymagających pomocy było tak wiele, że od 2010 roku wolontariat domowy został przekształcony  
i podzielony na kilka kategorii. Organizowaniem pomocy oraz monitorowaniem jej świadczenia zajmuje się Biuro 
Wolontariatu Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W chwili obecnej podopieczni Biura to 180 osób w różnym wieku, a 
także w różnym stanie zdrowia. Wśród nich wyróżnić można grupy takie jak: 
 - osoby niepełnosprawne w różnym wieku – od dzieci, aż po osoby sędziwe (najmłodszy podopieczny ma 7 lat, 
najstarszy prawie 90) 
 - osoby samotne pozbawione rodziny lub takie, nad którymi bliscy nie pełnią opieki w wystarczający sposób - 
osoby te są najczęściej sprawne, dokucza im przede wszystkim samotność 
 - osoby starsze nieradzące sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego, często są one jeszcze w dość dobrej 
kondycji fizycznej 
 - osoby przewlekle chore, potrzebujące pomocy o charakterze socjalnym 
- obłożnie chorzy lub cierpiący na głęboką demencję, chorobę Alzheimera, po udarach mózgu itp. 
-  
W ciągu 2010 i 2011 roku zaobserwowano dramatycznie duży wzrost zgłoszeń od osób z ostatniej grupy. Narasta 
również ilość przypadków, gdy troskliwa rodzina pragnąca zajmować się chorym po prostu nie radzi sobie z 
sytuacją i prosi nie o zwolnienie z obowiązku opieki, lecz  o pomoc, która dawałaby bliskim szansę na chwile 
wytchnienia.  
 
Niedostateczna jest pomoc świadczona przez instytucje państwowe czy samorządowe, bardzo doskwierający jest 
brak placówek i ośrodków pomocowych. Najczęściej rodziny lub chorzy zostają sami ze swoim problemem. 
Wolontariat domowy powstał więc jako odpowiedź na to zapotrzebowanie. Na pewno posługa wolontariuszy nie 
jest sposobem na całkowite rozwiązanie problemu, ale choć na pewnym obszarze daje możliwość złagodzenia 
trudnej sytuacji. W chwili, gdy wolontariat domowy rozpoczynał swoją działalność w 2010 roku, liczba 
wolontariuszy była stosunkowo niewielka. Obecnie Biuro Wolontariatu posiada 110 wolontariuszy chętnych i 
gotowych do tego, by nieść pomoc potrzebującym.  
 
Wolontariuszem indywidualnym, posługującym w domu podopiecznego może zostać osoba pełnoletnia. W ramach 
wolontariatu nasi wolontariusze najczęściej robią zakupy, sprzątają, dotrzymują towarzystwa, załatwiają drobne 
sprawy urzędowe, gotują posiłki podopiecznym, przy tym są osobami wspierającymi nie tylko samych 
podopiecznych, ale również ich rodziny. Ich pomoc jest odczuwana jako znacząca. 
 
 
(Oprac. Danuta Sażyn, Agata Deszyńska,  Biuro Wolontariatu Caritas Archidiecezji Łódzkiej) 



Ks. Piotr Krakowiak, Krajowy Duszpasterz Hospicjów, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,  Toruń 
 
 
Szczególna rola wolontariuszy w opiece duchowo-religijnej i możliwość tworzenia wolontariatu 
parafialnego i sąsiedzkiego dla przewlekle chorych w domach. 
 
 
Dramatycznie zmienia się sytuacja demograficzna społeczeństwa polskiego. Wraz z kryzysem ekonomicznym i 
najnowszymi trendami w ochronie zdrowia i pomocy społecznej, redukującymi długość opieki oferowanej przez 
instytucje lecznicze i pomocowe, coraz większa część osób przewlekle chorych, starszych i osób u kresu życia 
będzie przebywać w swoich domach.  
 
Domowa opieka paliatywno-hospicyjna w całym kraju boryka się z rosnącą ilością zgłoszeń, przekraczającą 
znacznie ilość świadczeń kontraktowanych przez NFZ z ośrodkami domowej opieki paliatywno-hospicyjnej. 
Domowe świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla osób przewlekle chorych i starszych, niekwalifikujących się 
do opieki paliatywno-hospicyjnej pozostawiają wiele do życzenia, zarówno z powodów finansowania tej opieki, jak 
również z powodu braku kultury współpracy pomiędzy służbą zdrowia, pomocą społeczną i wolontariatem.  
 
Przed 30 laty w tworzeniu zespołów domowej opieki hospicyjnej w Polsce kluczową rolę odegrał Kościół, dając 
wsparcie zespołom wolontariuszy opiekujących się terminalnie chorymi w ich domach. W trudnych warunkach 
ekonomicznych, wykorzystując pomoc przekazywaną przez kraje Zachodniej Europy, grupy wolontariuszy były w 
stanie utworzyć system kilkudziesięciu zespołów skutecznie pomagających chorym u kresu życia. Doświadczenia 
zespołów domowej opieki hospicyjnej, wspieranej przez Krajowego Duszpasterza Hospicjów były istotne przy 
tworzeniu systemu opieki paliatywno-hospicyjnej w Polsce. Współpraca Kościoła z Ministerstwem Zdrowia i Opieki 
Społecznej, a także z organizacjami pozarządowymi i wolontariatem sprawia, że Polska posiada obecnie jedną z 
lepiej rozwiniętych struktur tego rodzaju opieki w Europie.  
Jednocześnie w systemie opieki paliatywno-religijnej niekwestionowane miejsce zajmują zarówno opieka 
duchowo-religijna jak i wolontariat w zespole opiekuńczym. Oba elementy wpłynęły znacząco na zespołowe 
działania w opiece paliatywno-hospicyjnej i holistyczne podejście do pacjentów i ich rodzin, trwające także po ich 
śmierci poprzez pomoc po stracie i towarzyszenie w żałobie. 
 
Wobec rosnących wyzwań związanych z opieką nad osobami przewlekle chorymi i starszymi w domach, dobre 
praktyki zespołowej opieki paliatywno-hospicyjnej i wolontariatu mogą zostać wykorzystane do tworzenia 
wolontariatu parafialnego i sąsiedzkiego w społecznościach lokalnych. Na wzór ogólnopolskich akcji edukacji 
społecznej „Hospicjum to też Życie”, „Umierać po ludzku”, czy programu rozwoju wolontariatu hospicyjnego 
„Lubię pomagać” potrzeba wspólnego zaangażowania różnych instytucji rządowych, pozarządowych i 
wyznaniowych w promocji wolontariatu. Działania podejmowane przez Fundację Lubię Pomagać, mające na celu 
przenoszenie dobrych praktyk wolontariatu hospicyjnego zarówno w struktury głównych chrześcijańskich 
instytucji charytatywnych (Caritas, Diakonia, Eleos), czy wpisanie wolontariatu do zadań roku duszpasterskiego 
Kościoła katolickiego w Polsce – Kościół naszym domem, są początkiem edukacji i aktywizacji społecznej. 
Potrzebna jest współpraca, by rosnącej grupie osób potrzebujących wsparcia u kresu życia mogli przyjść z 
pomocą odpowiednio przygotowani, zorganizowani i docenieni społecznie ochotnicy.  
W ten sposób będą oni mogli wesprzeć opiekunów nieformalnych (rodziny, bliskich, przyjaciół) osób przewlekle 
chorych i starszych, realnie odciążając system ochrony zdrowia i pomocy społecznej, niewydolnych wobec 
rosnących potrzeb społecznych. 
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Piotr Feja, Łódzkie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, Łódź 

 

 

Analiza relacji psychologicznych w komunikacji pomiędzy  pacjentami, a pracownikami domowego 
Hospicjum dla Dzieci. 
Praca w opiece terminalnej stawia personel przed wyzwaniem niesienia pomocy pacjentom w skrajnie trudnych 
sytuacjach. Ich trudność potęgują niejasne relacje, a także zaburzona komunikacja pomiędzy pacjentami i ich 
rodzinami, a pracownikami. W celu wyjaśnienia mechanizmów komunikacji z chorymi należy przeanalizować 
relacje istniejące w procesie niesienia pomocy. 
 
1. Analiza komunikacji w relacji pomagania. 
Każda komunikacja z pacjentami, w której pracownik służy pomocą medyczną lub pozamedyczną jest relacją 
pomagania zwaną dalej relacją pomocową.  
Komunikacja w relacji pomagania charakteryzuje się tym, że osoba pomagająca jest w korzystniejszej sytuacji 
psychologicznej od osoby otrzymującej pomoc , czyli pacjenta. 
Obrazuje to schemat : 
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1. Pozycja osoby pomagającej. 
2. Dystans interpersonalny.      
3. Pozycja osoby przyjmującej pomoc.    
Relacja jak widać jest niesymetryczna, ponieważ osoba otrzymująca pomoc jest zależna od osoby pomagającej. 
Zależność ta  jest często przyczyną dyskomfortu osoby chorej i jej rodziny.  
 
 
Osoba która pomaga ma przewagę ponieważ dysponuje tym czego potrzebuje chory. Proces  prowadzący do 
akceptacji  tej sytuacji przez pacjenta można nazwać przepracowaniem relacji w celu zmniejszenia 
dyskomfortu związanego z zależnością. Każde działanie zmniejszające  dystans interpersonalny  będzie 
podnosiło komfort pacjenta. Należy jednak pamiętać, iż nadmierne niwelowanie dystansu  może spowodować  
kłopoty w egzekwowaniu wymagań wobec  chorego przez personel Hospicjum. Może to nawet dotyczyć wymagań 
lekarskich.  
 
2. Komunikacja interpersonalna w relacji pomagania.  
Jak budować komunikację . 
Tworzeniu prawidłowej komunikacji w  relacji pomocowej sprzyjają warunki psychologicznego dopasowania: 

• empatia,  
• umiejętność niwelowania barier,  
• szczerość w ujawnianiu postaw oraz w rozwiązywaniu sporów,  
• szacunek i  wzajemne respektowanie granic. 

Spełnienie tych warunków jest mało realne dla pacjenta ponieważ, co jest zrozumiałe z powodu choroby zajęty 
jest głównie własną osobą. Dlatego większa część pracy nad dopasowaniem w relacji spoczywa na pracowniku 
Hospicjum. Osoba niosąca pomoc,  mogąc korzystać ze świadomej analizy własnych motywów,  lepiej 
przygotowuje się do komunikacji z pacjentem. Świadomość pomaga osiągnąć odpowiedzi na pytanie” dlaczego 
chcę pomagać”? „ „po co podejmuję interwencję”?, „jaki jest cel  moich działań i ich konsekwencje dla pacjenta”. 
Prawidłowa komunikacja z pacjentem jest pewnego rodzaju przymierzem opartym na otwartości, szczerości i 
wzajemnym zaufaniu, że nikt nikomu nie ma zamiaru zrobić krzywdy. Nie musi to być głęboki,  związek oparty na 
przyjaźni, albowiem za wyjątkiem pacjentów o dużej dojrzałości psychospołecznej układ taki raczej utrudnia pracę 
wiążąc ręce osobie pomagającej. Mam na myśli sytuacje, które wymagają od pracowników postawienia 



pacjentowi twardych wymagań, których on boi się spełnić. Dobrym przykładem ilustrującym w Hospicjum 
powyższe zagadnienie jest zalecenie, aby rodzice pacjentów uczyli się pod okiem pracownika medycznego 
zmieniać rurkę tracheotomijną. Uzasadnianie rodzicom, że taka umiejętność w sytuacji zagrożenia  może 
uratować ich Dziecku życie zanim dotrą służby medyczne często  nie odnosi skutku, gdyż rodzic odmawia 
zdecydowanie, tłumacząc się lękiem i brakiem umiejętności. Będzie w tym celu zasłaniał się przyjaźnią 
manipulując tak pracownikiem, aby ten nie mógł wyegzekwować  wykonania zaleceń. Prawidłowa, prosta 
komunikacja ułatwia personelowi profesjonalne postawienie wymagań, które są rozsądne i mogą pacjentowi 
uratować życie. 
3. Zaburzenia relacji w  komunikacji pracowników z pacjentami- mechanizm. 
 Zdarzyć się może pracownikowi, że chęć pomocy przeważy nad realnymi potrzebami pacjenta , a „misja”  bycia 
niezastąpionym i szlachetnym człowiekiem powoduje, iż traci się z oczu relację i jej komunikacyjny  wymiar. 
Chronić przed tym może jedynie świadomość własnych emocji i motywów wobec pacjentów. 
Świadomość pracownika dotycząca własnej osoby pozwala na: 

• rozpoznanie komu bardziej pomagam - sobie czy pacjentowi 

• zrozumienie swoich uczuć i motywów jakie budzi we mnie chory i jego sytuacja życiowa 

• otwartość  w rozmowie z pacjentem o emocjach we wzajemnej relacji 

• określenie jaka jest moja relacja z osobą, której pomagam i jak mogę ją ulepszyć 

• wzajemne zachowanie granic w kontaktach z pacjentem i jego rodziną 

• trzymanie się i nie przekraczanie swojej roli w relacji pomagania. 

Świadome działanie pomaga niwelować w rozmowie takie bariery jak niezrozumiały dla pacjenta język i 
profesjonalne terminy. Nawiązywanie do wspólnych doświadczeń i przykładów oraz szanowanie ważnego dla 
pacjenta prawa do decyzji powoduje zmniejszanie się nadmiernego dystansu interpersonalnego i ułatwia 
przepracowanie pacjentowi zależności od przyjmowanej pomocy. Nieoceniona jest w tym systematyczność 
spotkań,  czas poświęcony często na powolne poznawanie się podczas wizyt i poruszania takich tematów jak 
uczucia, zainteresowania , nastawienie do ludzi i świata, nastroje w rodzinie. Osoba niosąca pomoc może 
stopniowo pogłębiać poziom wzajemnego zaufania przechodząc od przysłowiowej pogody do bardziej ważkich 
tematów. Nie jest w tym celu pomocne skracanie dystansu na siłę ,np. poprzez przechodzenie na „TY” ponieważ 
może zmylić nas  co do istoty pomagania,. Jest to niebezpieczne dla pacjenta, gdyż rozbudzone przez zapowiedź 
przyjaźni oczekiwania dość szybko mogą zostać zawiedzione, przykładowo poprzez zmianę personelu, lub 
konieczność zajęcia się innym pacjentem. Wywołać to może żal , złość, a w rezultacie zerwanie komunikacji, lub 
zaburzenie jej w kierunku roszczeń lub przejęcia kontroli przez pacjenta.  
4. Skutki zaburzenia komunikacji w relacji pomagania. 
Skutki zaburzonej komunikacji z pacjentem i jego rodziną mogą przybierać dwie przeciwne postacie. W pierwszym 
przypadku rodzina całkowicie uzależnia się materialnie lub też psychologicznie od pomocy Hospicjum. Takiej 
postaci sprzyjają nadopiekuńcze postawy pracowników, którzy ulegają realnie silnej  własnej potrzebie 
wspierania pacjenta. Takiej postawie warto zaradzić świadomie zastanawiając się nad prawdziwą motywacją, czyli 
czy moje działania wspierające bardziej służą pacjentowi, czy też raczej mają zaspokajać potrzebę wzmacniania 
własnego ego, lub misji ratowania świata. Niestety w dłuższym czasie pacjent traci samodzielność i nie umie sobie 
radzić gdy nagle zabraknie pomocnej dłoni. Wywołuje to często reakcję rozżalenia i złości na osoby lub instytucję, 
które nie realizują rozbudzonych oczekiwań.  Oczekiwania mogą wtedy przekształcać się w  roszczenia i pretensje. 
Druga postać zaburzonej komunikacji charakteryzuje się silną tendencją pacjenta do 
uniknięcia zależności od osób niosących pomoc. Są to zachowania takie jak stawianie 
trudnych warunków pracownikom usiłującym umówić się na wizytę np. wyznaczanie 
„audiencji” kwadrans po zakończeniu godzin dyżuru, pozwalanie na wizyty tylko 
męskiej części personelu, lub inne równie absurdalne, co niedogodne pomysły. 
Wspólnym mechanizmem tych zachowań jest próba przejęcia kontroli nad relacjami z 
osobami niosącymi pomoc. Jeśli się spojrzy na te niczym nieuzasadnione szykany  w tym 
świetle okazują się one próbą uniknięcia psychologicznej zależności od pracowników 
Hospicjum proponujących pomoc. Oczywiście są to działania nieadekwatne i 
nieskuteczne, gdyż konieczność przyjmowania pomocy jest faktem i kolejne próby 
ucieczki przed zaakceptowaniem go tylko wzmagają niekomfortowe sytuacje dla 
wszystkich.  
5. Podsumowanie. 



Kontakty z pacjentami i ich rodzinami w których występuje zaburzona komunikacja obarczone są wieloma 
problemami i  prowadzą do konfliktów. Dlatego warto jest dbać o szczerość  i otwartość , a także pogłębiać 
świadomość motywacji do pomagania w relacjach z pacjentami.   Rozwijanie umiejętności w zakresie komunikacji 
interpersonalnej jest  niezbędne wszystkim pracownikom mającym kontakt z podopiecznymi Hospicjum i ich 
rodzinami. 
Opracowując ten materiał korzystałem z doświadczeń i wiedzy moich Koleżanek i Kolegów z Łódzkiego Hospicjum 
dla Dzieci, za co składam Im serdeczne podziękowania. 
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Jak funkcjonuje wolontariat w domowej opiece hospicyjnej. Doświadczenia 17 lat. 
 
 
 
Zjawiskiem od zarania wpisanym w filozofię opieki paliatywno-hospicyjnej na świecie jest wolontariat. Włączanie 
do opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi bezinteresownie działających ochotników, chcących swój wolny czas 
pożytkować na różnoraką pomoc chorym i ich rodzinom, było i jest ważnym elementem holistycznego kształtu 
opieki, jaką powinien otrzymać każdy pacjent u kresu życia.  
 
W Polsce, zainicjowany w latach 70-tych XX wieku i rozwijany właśnie przez 
wolontariuszy, społeczny ruch hospicyjny dał podstawy do rozwoju opieki paliatywno-
hospicyjnej, w jej wszystkich, bardziej lub mniej zinstytucjonalizowanych formach. W 
latach 90-tych ubiegłego wieku wiele nowo powstających ośrodków opieki paliatywno-
hospicyjnej, opierało swoje działanie częściowo lub całkowicie na wolontariacie. Wraz ze 
zmianami organizacyjno-legislacyjnymi wprowadzonymi w obszarze ochrony zdrowia i 
polityki społecznej w ciągu ostatnich 10 lat rola wolontariatu hospicyjnego częściowo 
zmalała (szczególnie w zakresie zapewnienia chorym opieki medycznej), częściowo 
uległa modyfikacji (większe zaangażowanie wolontariuszy we wsparcie opiekuńcze, 
wyręczające, edukacyjne – wobec chorego i jego rodziny, także osieroconych oraz 
rozwinięcie wolontariatu wspomagającego i akcyjnego). Historia i działalność Zespołu 
Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas – pierwszego hospicjum domowego w Łodzi jest 
tego dobrym przykładem.  
 
Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej (ZDOH) powstały w 1995 roku, jako Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w strukturach Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest jednostką, 
która początkowo działała wyłącznie w oparciu o wolontariat medyczny i niemedyczny. 
Po pięciu latach wraz ze zmianą struktury finansowania (kontraktowanie świadczeń 
medycznych) ZDOH Caritas przekształcił się w jednostkę zatrudniającą pracowników. 
Aktualnie pracownicy to grupa 20 osób, których zadaniem jest zabezpieczenie pomocy 
medycznej i psycho-socjalnej udzielanej pacjentom oraz obsługa administracyjno-
księgowa jednostki.  
 
Nadal, co jest naszą dumą, działalność hospicjum wspomaga wolontariat niemedyczny - obecnie na stałe 
współpracuje około 50 osób. Wolontariusze są obecni w większości obszarów działania hospicjum – bezpośrednio 
wspomagają chorych i ich rodziny, prowadzą grupy samopomocowe dla osieroconych, pomagają we wszelkich 
pracach organizacyjnych, zdobywają fundusze, edukują, organizują formację i wspierają modlitewnie, biorą udział  
w akcjach charytatywnych i informacyjnych. Stworzenie wolontariuszom odpowiednich warunków do realizacji ich 
„daru serca” - dobrowolnej, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym wymaga od hospicjum, jako instytucji, 
wielu działań wykraczających poza jego podstawową działalność. Corocznie prowadzimy 10-miesięczny kurs 
podstawowy (od 1995 roku z jego 17 edycji skorzystało 961 osób), organizujemy kształcenie ustawiczne, 
wolontariat jest zarządzany i organizowane jest „życie” wolontariatu oraz formacja duchowa. Obecność 
wolontariuszy w działalności hospicjum to nieoceniona pomoc i korzyść, ale także wyzwania organizacyjne, 
większe zaangażowanie czasowe pracowników, trud efektywnego zarządzania owymi „zasobami ludzkimi”, a także 
potrzeba zdobycia dodatkowych funduszy na tego typu działalność.  
 
Nie bez znaczenia pozostaje fakt podjęcia odpowiedzialności prawnej instytucji za działania wolontariuszy – co 
jest szczególnie trudne w warunkach hospicyjnej opieki domowej, gdzie z definicji wolontariusz działa 
samodzielnie - bez możliwości pomocy, a też i nadzoru ze strony fachowego personelu. Jednak przez wiele lat 
działalności i czasem bolesnego zdobywania doświadczeń, udało nam się wypracować spójny system współpracy 
z wolontariuszami, którego naszym zdaniem, głównymi filarami są: nacisk na szkolenie, dobre zarządzanie i 
koordynacja oraz dobra komunikacja w zespole (rozumianym całościowo – jako cała wspólnota hospicjum). 
Realizacji tych celów służy bogaty program szkoleń teoretycznych i praktycznych (np. kształcenie osoby chętnej 
by zostać wolontariuszem, zajmującym się w hospicjum bezpośrednio chorymi, trwa ponad rok i obejmuje także 
praktyki i staże). Zarządzaniem zajmuje się koordynator wolontariatu, ściśle współpracujący z kierownikiem 



hospicjum, pracownikiem socjalnym i zespołem medycznym (wspólne odprawy),  priorytetem jest wytwarzanie 
atmosfery pro-wolontaryjnej: wymagamy by wolontariusz traktowany był przez profesjonalistów jak równoprawny 
członek zespołu opiekującego się pacjentem, a wzajemna współpraca rozpoczyna się już na etapie szkolenia 
kandydatów na wolontariuszy. Organizowanych jest też wiele wspólnych spotkań (zebrania robocze, formacja, 
integracja, wyjazdy, szkolenia) by stworzyć przestrzeń do poznania się, wymiany poglądów i wzajemnego 
wspierania w trudnościach. 
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