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Adam Gwiazdowicz

Pięciolecie Fundacji Pomocy Rodzinom
Funkcjonariuszy i Pracowników UOP i ABW
W czerwcu tego roku minęło pięć lat działalności Fundacji Pomocy Rodzinom Funkcjonariuszy i Pracowników UOP i ABW (PRoFiP). Fundacja udziela pomocy naszym koleżankom i kolegom doświadczającym dramatycznych zdarzeń losowych oraz zmagającym
się z niepełnosprawnością czy chorobą dzieci, wypełniając lukę w działaniach instytucji
państwa. Przez pięć lat udało nam się zrobić dla nich wiele dobrego. Z pomocą dotarliśmy
do setek rodzin, a kwota udzielonego wsparcia to prawie pół miliona złotych.
Akt notarialny tworzący Fundację został podpisany 16 czerwca 2010 r., a jej fundatorami zostali byli szefowie Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Fundacja powstała z inicjatywy funkcjonariuszy ABW jako odpowiedź na
zapotrzebowanie środowiska i liczne zapytania o możliwość wsparcia rodzin koleżanek
i kolegów, a także byłych funkcjonariuszy i pracowników UOP i ABW znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej.
Fundacja nie świadczy pomocy funkcjonariuszom pełniącym służbę oraz zatrudnionym pracownikom cywilnym, gdyż oni mogą skorzystać z innych form pomocy ze
strony ABW.
W rodzinach funkcjonariuszy, jak w każdej innej grupie zawodowej i społecznej,
zdarzają się przypadki ciężkich, czasem nieuleczalnych chorób dzieci, wypadki i przykre
zdarzenia losowe, doświadczenia trudnych sytuacji osobistych. Dlatego warto podkreślić,
że ci, którzy pracowali wspólnie na rzecz bezpieczeństwa państwa, w chwili zagrożenia
zdrowia i życia swoich dzieci sami potrzebują wsparcia. Tym bardziej, że funkcjonariusze
znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej mają ograniczone możliwości zdobycia środków finansowych m.in. z uwagi na zakaz dodatkowego zarobkowania poza służbą. Wówczas z pomocą przychodzi Fundacja, która wspiera rodziny w procesie leczenia lub rehabilitacji, w trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej. Często jednorazowa pomoc staje się dla
osób potrzebujących impulsem do dalszego działania, do walki o siebie i swoich bliskich.
Fundacja pomaga w ramach trzech programów: „Pomoc dzieciom”, „Stali podopieczni”
oraz „Wyprawka szkolna”.
Pierwszy program został uruchomiony już w październiku 2010 r. Pozwala on na
finansowanie części lub całości kosztów leczenia, które nie są refundowane przez NFZ,
a są niezbędne dla ratowania zdrowia lub życia (m.in.: indywidualny sprzęt medyczny,
sprzęt ortopedyczny, protezy, sprzęt rehabilitacyjny czy aparaty słuchowe). Fundacja
współfinansuje zakup leków, opatrunków, materiałów higienicznych, a także pokrywa
koszty specjalistycznej rehabilitacji. W wyjątkowych przypadkach przyznaje fundusze na
leczenie, w tym na badania diagnostyczne i specjalistyczne, a nawet na zabiegi operacyjne.
Przed podjęciem decyzji o udzieleniu pomocy zawsze bada się, czy konkretne
wsparcie jest uzasadnione. Bardzo często widzimy, że publiczny system opieki nie jest
w stanie szybko i skutecznie pomóc.
Już po roku działalnosci Fundacji okazało się, że wiele naszych koleżanek i kolegów musi na co dzień stawiać czoło poważnym problemom zdrowotnym swoich najbliż-
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szych. Z potrzeby wielorazowej pomocy zrodziła się idea programu „Stali podopieczni”. Jest on skierowany do osób wymagających co najmniej czteromiesięcznej pomocy
w leczeniu lub rehabilitacji. Poza opisanym wsparciem Fundacja stara się ułatwić dostęp
do systematycznych, niezbędnych w danym przypadku badań, a niekiedy też pomóc
w organizacji transportu na zabiegi.
Niezwykle istotną potrzebą okazało się wsparcie materialne, którego udzielamy
w programie „Wyprawka szkolna”. Wiele rodzin boryka się z problemem zapewnienia
swoim dzieciom podstawowej wyprawki szkolnej (podręczniki i pomoce szkolne).
Każdy wniosek nadsyłany do Fundacji wraz z opisanymi w programach dokumentami jest analizowany pod katem jego zasadności. Sprawdzamy, co może załatwić sama
rodzina, co jest dostępne w systemie opieki publicznej, a w jaki sposób może pomóc
Fundacja. Przy tych działaniach nieocenione jest wsparcie naszych wolontariuszy.
Od 2010 do końca 2014 r. Fundacja pomogła już 359 osobom. Każdy z tych przypadków to inna, wyjątkowa i dramatyczna historia dziecka czy osoby dorosłej, a także  trudne,
codzienne zmagania rodzin z niepełnosprawnością czy chorobą. Fundacja walczy o każdą
z tych osób, udzielając wsparcia, głównie materialnego. Pierwsza uchwała pomocowa w listopadzie 2010 r. została podjęta, aby pomóc w leczeniu chorej na cukrzycę córce jednego
z funkcjonariuszy. Dzisiaj ta rodzina sama dobrze sobie radzi, ale wtedy pomoc była niezbędna. Dofinansowujemy również turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z porażeniem mózgowym
czy innymi schorzeniami. Bez tej pomocy wiele dzieci nie wyjechałoby na rehabilitację.
Choć większość naszych podopiecznych to dzieci, w Fundacji nie zapomina się też  
o dorosłych potrzebujących wsparcia. Już kolejny rok pomagamy byłemu funkcjonariuszowi UOP/ABW, naszemu koledze, który z uwagi na ciężką chorobę wymaga całodobowej
profesjonalnej opieki i kosztownej rehabilitacji. Te koszty przekraczają możliwości rodziny. Wsparliśmy również byłą funkcjonariuszkę na początku Jej zmagań onkologicznych
w chwili gdy wydawało się, że ani NFZ, ani nikt inny nie może pomóc. Chemioterapia,
którą zastosowano, a która była sfinansowana przez Fundację, poskutkowała, co pozwoliło na znalezienie programów, dzięki którym chora jest leczona. Zaangażowani społecznie w Fundacji funkcjonariusze i pracownicy ABW udzielają podopiecznym także
wsparcia emocjonalnego, a w miarę potrzeb i pomocy prawnej, dostarczają informacji
o pomocy świadczonej przez instytucje opieki zdrowotnej.
Wysiłki wolontariuszy nie byłyby jednak skuteczne bez wsparcia darczyńców, którzy regularnie wpłacają na konto Fundacji zadeklarowaną kwotę. W ten sposób wielu
funkcjonariuszy UOP i ABW swoim solidarnym gestem daje koleżankom i kolegom
bezcenną pomoc w najtrudniejszych życiowych momentach. Równie istotny jest odpis
1 proc. podatku na rzecz Fundacji. Jest to możliwe od 2012 r., kiedy po dwóch latach
skutecznego działania Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego.
W imieniu Zarządu Fundacji oraz jej Podopiecznych dziękujemy wszystkim,
którzy systematycznie finansowo zasilają konto Fundacji.
Mając na uwadze ogromne potrzeby osób pozostających pod opieką Fundacji
i wciąż zgłaszających się nowych potrzebujących, zwracamy się z gorącym apelem
o wspieranie Fundacji PRoFiP. Tu naprawdę każda złotówka jest istotna. Nawet niewielkie kwoty Państwa wpłat po zsumowaniu zamieniają się w realną pomoc, która dla
podopiecznych Fundacji jest cennym darem serca. Co roku wartość udzielonej pomocy
finansowej to kwoty powyżej 100 tys. zł, a w 2014 r. było to prawie 140 tys. Przez pięć
lat Fundacja zebrała łącznie niemal 600 tys. zł, a udzielone wsparcie oblicza się na kwotę
blisko pół miliona złotych.
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W imieniu Zarządu Fundacji chcę jeszcze raz podkreślić najważniejsze myśli przewodnie naszej działalności. Koleżanki i koledzy borykający się z problemami zdrowotnymi swoich najbliższych, szczególnie dzieci, dzięki działaniom Fundacji mogą czuć się
bezpieczniej. Mogą być pewni, że nie zostaną pozostawieni sami sobie. Jest to szczególnie ważne z uwagi na ograniczone możliwości pozyskiwania środków poza służbą.
Na pomoc Fundacji może liczyć każdy, kto spełnia opisane w programach pomocowych
warunki. Wnioski rozpatrywane są indywidualnie. Przy podejmowaniu decyzji o rodzaju
i zakresie wsparcia bierzemy pod uwagę nie tylko kryterium dochodowe, ale także skalę
potrzeb oraz sytuację rodzinną i osobistą. Szanujemy każdą złotówkę, którą dysponujemy, dlatego każdorazowo sprawdzamy, czy pomoc nie może być udzielona przez inną
uprawnioną lub zobowiązaną do tego instytucję ochrony zdrowia.
Jesteśmy po to, aby w imię solidarności pomagać koleżankom i kolegom ratować
zdrowie i życie naszych dzieci
– taki główny cel przyświeca działalności Fundacji. Prosimy o pomoc w realizacji
naszej misji. Działając razem, dysponujemy ogromną siłą, którą widać w realnych działaniach i uśmiechu naszych dzieci.
Informacje o działaniach Fundacji i szczegółowe sprawozdania są zamieszczane
na stronie internetowej www.profip.pl.
Wpłaty można kierować na konto:  47 1020 1068 0000 1102 0175 7400 (PKO BP).

Zdj. 1. Obchody pięciolecia Fundacji PRoFiP. Od lewej – w pierwszym rzędzie: Piotr Burczaniuk,
Magdalena Gołaszewska, Teresa Adamiec, Anna Mataśka, Jolanta Cisowska. W drugim rzędzie:
Jerzy Nóżka, Andrzej Milczanowski, Krzysztof Bondaryk, Jacek Mąka. W trzecim rzędzie: Jerzy Kiciński, Gromosław Czempiński, Zdzisław Skorża, Iwona Muszel, Zbigniew Siemiątkowski.
W czwartym rzędzie: Adam Gwiazdowicz, Adam Płuciński, Adam Ciszewki.
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Zdj. 2. Uroczystość powołania Fundacji PRoFiP (2010 r.). Od lewej: Adam Płuciński,
Adam Gwiazdowicz, Zdzisław Skorża, Andrzej Barcikowski, Jerzy Kiciński, Jerzy Nóżka, Tomasz Klimek, Andrzej Milczanowski, Gromosław Czempiński, Krzysztof Bondaryk, Krzysztof Kozłowski, Zbigniew Siemiątkowski, Tomasz Piechowiak (w zastępstwie
Zbigniewa Nowka), Andrzej Kapkowski, Jerzy Konieczny, Jacek Mąka, Adam Ciszewski,
Paweł Białek, Kazimierz Mordaszewski.

