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O PROJEKCIE "DAMY RADĘ" 

Projekt Damy Radę został stworzony przez Fundację TZMO SA Razem Zmieniamy 

Świat i głównym jego celem jest wspieranie osób, które stanęły w obliczu opieki nad osobą 

bliską. Gdy ktoś zaczyna poważnie chorować, rodzina staje przed problemami, z których 

istnienia nie zdawała sobie  sprawy. W Polsce brakuje kompleksowego systemu wsparcia 

opiekunów. Zadanie organizacji opieki oraz często jej sprawowania – spada głównie na barki 

rodziny i przyjaciół. Robią to w sposób intuicyjny, bez fachowej pomocy i porady, co 

przypłacają własnym zdrowiem. Sytuacja często ich przerasta. Czują się samotni i zagubieni. 

Projekt Damy Radę powstał, aby pomóc opiekunom w odnalezieniu się w nowej sytuacji. 

Cel jest jeden – sprawić, by pytanie „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu” nie 

było już wielkim czarnym znakiem zapytania.  

Aby każdy z potrzebujących miał dostęp do pomocy, Damy Radę działa w wielu 
obszarach. Elementy projektu to:  

Warsztaty "Damy Radę": organizowane w całej Polsce, prowadzącymi są profesjonaliści , 

którzy na co dzień zawodowo pracują z osobami obłożnie chorymi. Podczas spotkań opiekun 

ma także możliwość indywidualnie skonsultować swój problem czy uzyskać informacje na 

temat pielęgnacji i toalety osób niesamodzielnych i chorych leżących. 

 
Poradnik "Damy Radę": to kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu opieki nad 
obłożnie chorym. Gromadzi najważniejsze informacje i wskazówki przydatne w opiece nad 
przewlekle chorym z zakresu zagadnień prawnych, finansowych, pielęgnacyjnych, 
komunikacyjnych oraz radzenia sobie z emocjami. 

Filmy instruktażowe: dotyczą tak problematycznych, a ważnych kwestii jak zmiana 

pieluchomajtek, czy umycia włosów osobie, która jest unieruchomiona w łóżku. Z pozoru 

proste i szybkie czynności, w przypadku konieczności opieki nad osobą obłożnie chorą, są 

czasochłonne, skomplikowane i wymagające wiedzy i zaangażowania.  

 

Platforma internetowa - www.damy-rade.info: to nie tylko strona internetowa na której 

użytkownik znajdzie informacje o projekcie czy najbliższych warsztatach, ale aktualizowane 

na bieżąco źródło wiedzy. To interaktywna aplikacja e-learningowa, gdzie każdy użytkownik 

może bezpłatnie zdobyć lub pogłębić wiedzę. 
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WARSZTATY  "DAMY RADĘ" – INFORMACJE I HARMONOGRAM 

Problem opieki nad niesamodzielnymi bliskimi dotyka coraz większej liczby rodzin w 
Polsce. Dla osób, które na co dzień zajmują się chorym w warunkach domowych Fundacja 
Razem Zmieniamy Świat organizuje bezpłatne warsztaty Damy Radę z udziałem ekspertów 
w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Można na nich poszerzyć swoją wiedzę na 
tematy związane z opieką domową w sposób praktyczny. Na warsztatach mowa jest o 
prawidłowej pielęgnacji i toalecie chorego, sposobach dobierania odpowiednich wyrobów 
chłonnych oraz technikach profilaktyki przeciwodleżynowej. Udział w warsztatach to także 
możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistą na temat konkretnego problemu, z 
którym opiekun sobie nie radzi.  

Program warsztatów: 

 Jak pielęgnować, aby uniknąć odleżyn 

 Jak łatwo i bezpiecznie zmieniać pieluchomajtki 

 Jak bezpiecznie przemieszczać chorego 

 Konsultacje z ekspertem 

 

Informacje dotyczące miejsca warsztatów:  

11 czerwiec 2016 roku, godz. 16:00-19:00     
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
Ogrodzieniec, ul. Plac Wolności 24 
 

Zapisy na www.damy-rade.info oraz pod numerem telefonu 801-105-555 
 

WARSZTATY  "DAMY RADĘ" – OCZAMI UCZESTNIKA 

Uczestniczyła Pani w warsztatach "Jak opiekować się osobą obłożnie chorą?".  

Co te warsztaty Pani dały? 

(…) na co dzień zajmuję się swoją 91-letnią mamą, która jest po urazie stawu biodrowego. 

Nie jest zupełnie niesamodzielna, ale na co dzień pomagam jej w przemieszczaniu się do 

toalety, w zakładaniu pieluchomajtek. Wcześniej miałam leżącego męża (…). Dzisiaj 

uświadomiłam sobie ile zrobiłam błędów przez co się tak bardzo namęczyłam. Dzisiejszy 

warsztat pokazał mi, że jednak nie wysiłkiem a sposobem można ulżyć i choremu i samej 

osobie opiekującej się. Jestem zachwycona i chciałabym uczestniczyć w większej ilości takich 

warsztatów. Dziękuję.  

Barbara Maciejewska 

Uczestniczka warsztatu w Łodzi, 5 listopada 2015 

 

http://www.damy-rade.info/
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WARSZTATY  "DAMY RADĘ" – PROWADZĄCA W OGRODZIEŃCU 

IRENA SIKORA-MYSŁEK 
Absolwentka Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, magister 

Pedagogiki na Opiekuńczo-Wychowawczej Wyższej Szkole 

Pedagogicznej w Częstochowie, specjalista Pielęgniarstwa 

Rodzinnego, Zastępca Dyrektora Medycznego 

Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej HOSPMED w 

Częstochowie, wieloletni nauczyciel zawodu w 

Częstochowie. Przewodnicząca koła terenowego Polskiego 

Towarzystwa Pielęgniarskiego w Częstochowie, Prezes 

Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Stomijnego 

w Częstochowie. Doktorantka Uniwersytetu w Opolu. 

 

WARSZTATY  "DAMY RADĘ" – JAK TO WYGLĄDA? 

 

RZESZÓW – 17.02.2016 
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WARSZAWA – 24.02.2016 

 

 ELBLĄG – 25.02.2016 



 

Fundacja "Razem Zmieniamy Świat" ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń 
Projekt "Damy Radę" www.damy-rade.info | tel. 801 105 555| kontakt@damy-rade.info 

5 
 

 

SIEDLCE – 01.03.2016 

 

LUBLIN – 02.03.2016 
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WARSZTATY  "DAMY RADĘ" – MÓWIĄ O NAS 

 
http://www.medonet.pl/magazyny/damy-rade/projekt-damy-rade,film,1721409.html

  
http://rzeszow.tvp.pl/24061755/warsztaty-dla-opiekunow-osob-przewlekle-chorych 

 

 
http://www.tv-wschod.pl/wiadomosci/16,warsztaty-damy-rade-dla-opiekunow-chorych 

http://www.medonet.pl/magazyny/damy-rade/projekt-damy-rade,film,1721409.html
http://www.medonet.pl/magazyny/damy-rade/projekt-damy-rade,film,1721409.html
http://rzeszow.tvp.pl/24061755/warsztaty-dla-opiekunow-osob-przewlekle-chorych
http://www.tv-wschod.pl/wiadomosci/16,warsztaty-damy-rade-dla-opiekunow-chorych

