MOKOTOWSKIE
HOSPICJUM
ŚWIĘTEGO KRZYŻA
STOWARZYSZENIE
ORGANIZACJA POŻYTKU
PUBLICZNEGO
Pójdźmy za Nim

Jesteśmy najstarszym Hospicjum na
Mazowszu, nietypowym, bo łączącym
zasady i idee ruchu hospicyjnego z
inspiracji Cicely Saunders – opieki nad
ciężko chorymi i umierającymi, z
formułą kompleksowej pomocy
najuboższym i bezdomnym Matki
Teresy z Kalkuty. Jej konsultacja w
końcu lat osiemdziesiątych pomogła
nam wypracować autorski program
działania. Jako Stowarzyszenie non
profit, organizacja pożytku publicznego,
bez działalności gospodarczej, jesteśmy
skazani na czerpanie środków na
realizowaną już trzydziesty rok
działalność z dotacji i darowizn
sponsorów i dobrych ludzi. Zasięg
działania to „Warszawa i okolice”.
Nazwa „Mokotowskie” od adresu
siedziby. Pomoc ludziom bezpłatna.
W styczniu 1995 r., rejestrując
Hospicjum jako Stowarzyszenie
opisaliśmy w statucie model
kompleksowej pomocy ludziom
dyktowany najbardziej dotkliwymi
potrzebami społecznymi, powołując się
na wskazania Ewangelii. Opiekę nad
ciężko chorymi i umierającymi łączymy

z pomocą najuboższym, a inspiracje
mamy od Św. Franciszka, Brata Alberta
(medal Jego imienia odebrała Prezes
Stowarzyszenia w grudniu 2013 r) i
Matki Teresy, którzy wspomagali
biednych, chorych, krzywdzonych i
zagubionych. Nie nam ludzi sądzić i
potępiać. Chrystus mówił „nie
przyszedłem do zdrowych, lecz do tych,
co się źle mają”. Ta droga wymaga
pomocy socjalnej, psychologicznej,
walki z biedą, chorobą i samotnością 
najgorszą chorobą człowieka, walki o
godność człowieka.
Wszyscy nasi podopieczni  wiele
tysięcy  to ludzie nękani biedą i
ciężkimi chorobami (nowotwory,
choroby serca i krążenia, cukrzyca,
stwardnienie rozsiane („SM”), paraliże
po wylewach i udarach mózgu, choroba
Parkinsona, schorzenia narządów
ruchu, stany po operacjach i
amputacjach.
To także niepełnosprawni, bardzo
biedni, rodziny inwalidzkie i z chorymi
dziećmi, wielodzietne  niepełne po
śmierci lub odejściu małżonka,
ogromna ilość bezdomnych, nie
ubezpieczeni, rodziny dysfunkcjonalne i
zagrożone patologią, maltretowane w
domu  które nie mogą zapewnić
dzieciom właściwej opieki i godziwych
warunków życia i rozwoju.
Zarząd i wiele osób z ekipy Hospicjum
pracuje charytatywnie.
Wielu podopiecznych przyjeżdża z
daleka, bezdomni są z całej Polski.

W 1995 r. otrzymaliśmy od OO.
Franciszkanów bezpłatnie użyczony
lokal w nowym Klasztorze przy ul.
Modzelewskiego 98A Po adaptacji
lokalu w Klasztorze i wyposażeniu w
meble, aparaturę i sprzęt medyczny
uruchomiliśmy w 1997 r.:
NIEPUBLICZNY ZOZ  leczenie w
Hospicjum Domowym i Poradni
Lekarskiej, w tym stomatologiczne,
EKG i USG  także w domu pacjenta),
pielęgniarki, rehabilitanci,
psychologowie, prawnicy. Lokal
opuściliśmy w 2006 r. wskutek
wygórowanego czynszu. Obecnie w
siedzibie przy ul. Magazynowej 14
mamy: NZOZ nr rej. 000000007757,
ozn. organu W14, w tym:
1. HOSPICJUM DOMOWE
kompleksowa opieka medyczna nad
chorymi terminalnie i przewlekle na
różne choroby: jest onkolog, kardiolog,
pulmonolog, dwaj interniści i
dermatolog, opieka pielęgniarska,
rehabilitacja i tlenoterapia, badania
EKG zwykłe i aparatem Holtera,
spirometryczne, pomoc socjalna,
psychologiczna, prawna i charytatywna.
2.PORADNIA LEKARSKA
A) GABINET INTERNISTYCZNO.
SPECJALISTYCZNY, lekarze i badania
jw.
B) DWA GABINETY REHABILITACJI
(drugi przy ul. Dojazdowej 3) dobrze

wyposażone w sprzęt; UGUL, bieżnia,
rotory, krioterapia, naświetlania itp.
3. CENTRUM POMOCY SOCJALNEJ,
PSYCHOLOGICZNEJ, PRAWNEJ,
SOCJOTERAPEUTYCZNEJ I
CHARYTATYWNEJ dla ubogich,
chorych, bezdomnych, rodzin z
dziećmi i osób starszych.
A. JADŁODAJNIA dla bezdomnych i
najuboższych 7 dni w tygodniu i święta
dla 150400 osób dziennie –zależnie
dnia tygodnia i pory roku.
B. POMOC CHARYTATYWNA:
Żywność, leki, środki opatrunkowe,
środki czystości, i higieny, sprzęt
rehabilitacyjny, odzież buty, meble.
C. POMOC SOCJALNA: poradnictwo i
pomoc w trudnych sprawach bytowych.
D. OPIEKA PSYCHOLOGICZNA
E. PROFILAKTYKA i TERAPIA
UZALEŻNIEŃ
5. Życie od NOWA  POMOC DLA
BYŁYCH WIĘŹNIÓW we współpracy z
Ministerstwem Sprawiedliwości:
wszystkie w. w formy pomocy.
6. DOM IM. KS.GABRIELA BODUENA:
dwa SCHRONISKA SZPITALNE DLA
BEZDOMNYCH CHORYCH MĘŻCZYZN:
1. ul. Magazynowa 14 na Mokotowie,
2. ul. Dojazdowa 3 we Włochach

Łącznie dla 80 pacjentów: pobyt,
leczenie i rehabilitacja bezpłatne, dla
wychodzących ze szpitali „do domu” (=
do donikąd!) po operacjach, wylewach,
udarach, z nowotworami, po zawałach
serca, amputacjach, z SM, cukrzycą,
ranami).
7. PUNKT BEZPŁATNEJ POMOCY
PRAWNEJ „Masz Prawo znać Prawo”
przy ul. Stępińskiej 6/8
8. STREETWORKING od 2008 r.:
odnajdywanie bezdomnych, często
chorych z miejsc niemieszkalnych,
zagrażających zdrowiu i życiu (pożary,
odmrożenia skutkujące amputacją).
9. WIECZERZA Wigilijna i spotkania
Wielkanocne z Mszą św. i „ucztą”.
10. DUSZPASTERSTWO Msze i
Sakramenty św., rekolekcje,
uroczystości.
POSZUKUJEMY SPONSORÓW:
pomocy: finansowej i rzeczowej:
żywność, środki czystości, odzież,
pampersy, leki i środki opatrunkowe,
sprzęt rehabilitacyjny, bielizna
pościelowa, kule, wózki inwalidzkie.
WOLONTARIUSZY  z możliwością
zatrudnienia: lekarzy, pielęgniarek,
psychologów, prawników, pracowników
socjalnych, opiekunów chorych,
kierowców, sanitariuszy, studentów i
praktykantów, streetworkerów itp.

ADRES:
Ul. Magazynowa 14,
02652 Warszawa
email:hogdam44@!interia.eu
dyżury telefoniczne: poniedziałek
piątek godz 810  22 646 31 20, do
15ej : 22 224 16 73, 514 259 129.
NZOZ: Hospicjum Dom. i Poradnia
Lekarska: 22 392 96 89; (22) 425 06
83,. 22 224 16 73; 514 259 129.
CENTRUM POMOCY SOCJALNEJ
PSYCHOLOGICZNEJ, PRAWNEJ I
CHARYTATYWNEJ Z JADŁODAJNIĄ,
ul. Magazynowa 14, tel. 22 224 44
54, 22 498 04 03
Paczki żywnościowe: tel. 22 224 44
54, 22 498 04 03, 22 425 06 83:
Konto bankowe:
Raiffeisen Bank Polska
56 1750 0012 0000 0000 3708 3747
NIP 5212906742.
KRS 0000059803
email: hogdam44@interia.eu,
mokotowskiehospicjum@onet.pl
www.mokotowskiehospicjum.pl
Prosimy o wszelką pomoc, w tym 1%
Waszego podatku !

