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OPINIA
Zapewnienie opieki dzieciom, które są cięzko chore, jest niezmiernie trudnym

zadanięm. Wychowawcy, zatrudnięni

w

,,typowych'' placówkach opiekuńczo

wychowawczychposiadają przede wszystkim wykształcenie pedagogiczne. Nie mają wiedzy,
ani doŚwiadczęnia w opiece nad dziecklem Z duzymi deficytami zdrowotnymi.

WłaŚnie naprzeciw tym potrzebom, wyszła Fundacja ,,Dom w Łodzi"

z

siedzibą

w Łodzi przy u|. Wierzbowej 13, zktórą Miasto Łódźpodjęło współpracę w czerwcu Ż00] r.

Fundacja ptowadzi, na terenie Łodzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu
socjalizacyjnego

- Dom Dziecka dla Dzieci

Chorych, dysponującą

9

miejscami

organizacyjnymi.

Wszyscy wychowankowie ptzebywający w Domu mają stwierdzone powazne
problemy zdrowotne, takie jak np.: cukrzyca insulinozaleŻna, dysplazja zastawki aor1alnej,
astma oskrzelowa, niedorozwój płuca, przewęŻenie światłakrtani

niedokrwienno

i tchawicy,

encefalopatia

* niedotleniowa. Niektórzy wychowankowię wymagają stałego stosowania

specjalistycznego sprzętu medycznego np. ssaka do odsysania wydzieliny czy teŻ urządzen

umozliwiających żywienie pozajelitowe. W placówce przebywają takŻe dzieci oddychające
przy pomocy rurki tracheotomijnej.

Placówka Ściśle współpracuj

ę Ze

specjalistycznymi poradniami,

m.

in.:

diabetologiczną' neur o\ogiczną, psychologi czną, gastroenterologiczną, endokrynol ogLczną)
kardiolo giczną, neurol o giczną'
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Dom zapewnia całodobową opiekę i wychowanie, osieroconym, chorym lub
niepełnosplawnym dzieciom' wymagającym specjalistycznej pomocy medycznej
i rehabilitacji. Mając nawzględzie

zĘ stan zdrowia swoich wychowanków, zakes opieki oraz

waruńki pobytu, dostosowane są do szczegóInych' indyłvidualnych pottzeb dzieci. opiekę

nad dziecmi sprawują

Zarowno wychowawcy' często przeszkoleni

w

wykonywaniu

niektórych zabiegów medycznych np. w zywieniu pozajelitowym oraz pielęgniarki.

Ręalizowanę prZęZ Dom zadania wymagają samodzielności,odpornościi poczucia

własnej wartości.Jednakże, w opinii Fundacji, praca z dzieÓmi chorymi,
a w szczęgólności postępy jakie wychowankowie czynlą w uzyskiwaniu samodzielności,
sprawiają' iz osoby opiekujące się dziećmi odczuwają ogromną satysfakcję, atakŻe nabierają
energii do dalszego działanta.

Funkcjonowanie na terenie Miasta Domu Dziecka dla Dzieci Chorych powoduje,
iz chore, pozbawione opieki rodziców dzieci, nie są Zmuszone do spędzania większości czasu
w szpitalach.

Współpraca

z

Fundacją

nie budzi

zastrzeŻen.

Z

przekazywanych środków

finansowychnarca|izację zadan, podmiot rozlicza się w sposób rzetelny oraz terminowy.

Biorąc powyŻsze pod uwagę' pozytywnie opiniuję działalnośóFundacji ,'Dom
w Łodzi".
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