
Pomóż chorym na raka
zdobyć siłę do leczenia

Kiedy widzieliśmy Cię chorym [...]
i przyszliśmy do Ciebie?

(Mat. 25)

DOM WYTCHNIENIA OD ZAPLECZA

Prawnie za przedsięwzięciem Domu Wytchnienia stoi 
Stowarzyszenie „Hallelu Jah”- organizacja pożytku 
publicznego działająca od 2006 r.

Nie prowadzimy działalności dochodowej i służymy innym 
dzięki darowiznom i dotacjom. Z tych źródeł od 2003 r. 
prowadzimy poradnię uzależnień, a od roku 2015 - klub 
dla dzieci i młodzieży „Miejscówka”. Utworzyliśmy 
też Fundusz „Samarytanin”, by pomagać ludziom 
znajdującym się w potrzebie. 

Personalnie za inicjatywę Domu Wytchnienia 
odpowiadają członkowie katolickiej wspólnoty „Hallelu 
Jah”, działającej we Wrocławiu od ponad 35 lat.

Więcej informacji o Domu Wytchnienia
znajdziesz na stronie:

www.domwytchnienia.pl

KIM JESTEŚMY?

Nazywamy się Magda i Jędrzej. Jesteśmy małżeństwem, 
które od wielu lat działa w stowarzyszeniu niosącym 
pomoc potrzebującym.

Sześć lat temu u naszego syna Piotrusia zdiagnozowano 
guza mózgu. W trakcie długiego i wyczerpującego 
leczenia brakowało nam miejsca, w którym moglibyśmy, 
choć na chwilę, odpocząć od trudów chemioterapii 
i od towarzyszącego nam nieustannie stresu.

Po zakończeniu terapii onkologicznej pojawiło się w nas 
silne pragnienie stworzenia właśnie takiego wyjątkowego 
miejsca, w którym chorzy i ich bliscy będą czerpać siłę  do 
leczenia. To miejsce nazwaliśmy „Domem Wytchnienia”.

CO TO ZA MIEJSCE?

To miejsce pozamedycznego wsparcia dla osób  i rodzin 
zmagających się z chorobą - zwłaszcza nowotworową. 

Dom dla osób zmęczonych długim i obciążającym 
organizm leczeniem, gdzie wytchnienie od trosk o zdrowie 
i życie zapewniać będą:

• pobyt na łonie natury (ogród, las)

• beztroskie przebywanie z bliskimi w atrakcyjnym 
otoczeniu, w którym rodzina może odpocząć od 
codziennych obowiązków

• terapeutyczny kontakt ze zwierzętami (alpaki, 
kozy, konie)

• nawiązywanie relacji z innymi osobami w podobnej 
sytuacji (wzajemne wsparcie)

• udział w warsztatach radzenia sobiez negatywnymi 
emocjami i chorobą

• rozmowy z psychologiem i księdzem

• ruch na świeżym powietrzu: gimnastyka/spacery



TRUDY LECZENIA, CZYLI SKĄD BRAĆ SIŁY?

Na dziecięcym oddziale onkologii łatwo rozpoznać, 
która rodzina dopiero zderzyła się z diagnozą nowotworu 
u swego dziecka. W twarzach rodziców widać napięcie, 
unikają kontaktu wzrokowego z innymi. Wyraźnie czują
się osamotnieni w swojej tragedii. Niespokojne oczy 
nerwowo zerkają na zegarek...

Już po kilku tygodniach leczenia pokornie znoszą 
nieuniknione czekanie. Szukają wsparcia choćby 
w uśmiechu mijanych na korytarzu innych rodziców. 
Ciągłe napięcie i nieprzespane noce przynoszą 
zmęczenie. Często dochodzi do tego depresja 
wywołana trudnymi przeżyciami.

Nowotwór zabiera energię potrzebną do życia. Wie to 
chory, wie to też jego rodzina. Potrzeba dużo siły, 
by wygrać z rujnującą organizm chorobą. By leczyć się 
z raka, trzeba mieć gdzie naładować swój wewnętrzny 
akumulator.

POTRZEBA WYPOCZYNKU I SPOKOJU

Człowiek wyczerpany ciężkim leczeniem marzy o miejscu, 
w którym choć przez chwilę będzie mógł odetchnąć. 
Tęskni za jakmiś azylem, na progu którego zostawi myśli 
o wynikach, parametrach krwi, diagnozach. Miejscu, 
gdzie zapomni choć na chwilę o szpitalnych kolejkach 
i trudach leczenia. W końcu znajdzie spokojny czas, by 
bawić się z dzieckiem, rozmawiać z bliskimi, podziwiać 
przyrodę, poleżeć bez wyrzutów sumienia w hamaku, 
wstąpić do kaplicy czy biblioteki.

W Domu Wytchnienia chcemy pomagać w „łapaniu 
oddechu”, odzyskiwaniu równowagi psychicznej 
i nabieraniu sił witalnych. Wiemy, jak to cenne - bo 
bardzo tego potrzebowaliśmy, gdy leczyliśmy swoje 
dziecko. Takich miejsc w Polsce brakuje.

Dołącz do nas, by zmienić świat chorych 
dzieci i ich rodzin na lepszy.

Możesz to zrobić wpłacając darowiznę 
na rachunek:

94 1750 0009 0000 0000 4109 3908

Stowarzyszenie „Hallelu Jah”
ul. Pretficza 5/4, 53-328 Wrocław

NIP 8992621122
KRS 0000283158

tel. 504 134 712
domwytchnienia@gmail.com
facebook/domwytchnienia

Zostań
Twórcą Dobra

www.domwytchnienia.pl

Nie tylko medyczne
wsparcie jest ważne

Na raka choruje cała rodzina

Pomóż chorym na raka
zdobyć siłę do leczenia


