„MIĘDZY ZIEMIĄ A
NIEBEM”
Program społeczny

„Pełno nas, a jakoby nikogo nie było,
jedną maluczką duszyczką, tak wiele ubyło.” - Jan Kochanowski

WSTĘP

Projekt społeczny „Między ziemią a niebem” powstał z myślą o godności każdego życia –
również tego bardzo krótkiego. Ma on na celu edukowanie społeczności w zakresie
godności poczętego życia oraz godnego pochówku dzieci zmarłych przed narodzeniem
poprzez

realizację

konkretnych,

mierzalnych

celów

–

zarówno

duchowych,

terapeutycznych, jak i ogólnospołecznych.
Będzie obejmował 5 sfer działania
 Organizację oraz obsługę grobów dziecka utraconego w miejscowościach Powiatu
Pruszkowskiego
 Wypracowanie procedur godnego pochówku szczątków „dzieci utraconych”.
 Organizacja i koordynacja kręgu wsparcia dla rodziców po stracie dziecka
 Wsparcie edukacyjne
 Organizacja i promowanie inicjatyw wspierających pracę z tematem straty dziecka.

Parę słów o pierwszej sferze.
Grób dziecka utraconego ma być zarówno symbolicznym miejscem upamiętnienia dzieci,
których z różnych powodów nie można było pochować, jak i grobem rzeczywistym dla
dzieci które urodziły się martwe bądź zostały utracone w wyniku poronień i innych
przyczyn.
Ciała dzieci lub ich szczątki są często pozostawiane w szpitalu, nie wszyscy bowiem
wiedzą, że możliwy jest ich pochówek. Zdarza się też, że rodzice z uwagi na swoje
cierpienie nie są w stanie zając się sprawą pogrzebu. Po półrocznym okresie
przechowywania szpital zobowiązany jest do utylizacji szczątków ludzkich.

METRYCZKA PROJEKTU

WSPÓŁPRACA: Projekt organizowany jest przez Stowarzyszenie Jaspis w partnerstwie z
Fundacją „Nazaret”.

CZAS TRWANIA: projekt wieloletni, pierwszy etap to czas planowany do powstania
pierwszego grobu dziecka utraconego – 15 października 2018 roku. Jest to Dzień Dziecka
Utraconego i propozycja pierwszego uroczystego pochówku w Grobie Dziecka Utraconego.

TEREN DZIAŁANIA: Wszystkie miejscowości Powiatu Pruszkowskiego orz Szpital
powiatowy w Pruszkowie

GRUPY ODBIORCÓW:
pruszkowskiego.

Wszystkie

osoby zainteresowane z terenu Powiatu

OSOBA ODPOWIEDZIALNA: z ramienia Stowarzyszenia Jaspis na podstawie
porozumienia z fundacją Nazaret projektem zajmuje się Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk
(m.pawelczynska-slusarczyk@jaspis.edu.pl, tel. 509-634-435)

PROJEKT WSPIERANY PRZEZ:





Wolontariuszy projektowych
Parafie Powiatu Pruszkowskiego
Władze Samorządowe
Szpital powiatowy w Pruszkowie

SFERY DZIAŁANIA:

STWORZENIE GROBÓW DZIECKA UTRACONEGO (cmentarze w miejscowościach
Powiatu pruszkowskiego)
Cele:










Stworzenie realnego miejsca pochówku dzieci zmarłych przed narodzeniem, jeśli
rodzice nie są w stanie psychicznym/logistycznym pochować dziecka w grobie
prywatnym/rodzinnym,
Stworzenie grobu symbolicznego dla dzieci, których z różnych przyczyn nie można
było pogrzebać,
Wsparcie terapeutyczne: stworzenie miejsca pomagającego przeżyć ból i żałobę po
stracie dziecka,
Propagowanie idei, że życie ludzkie powinno być ochraniane, godnie traktowane i
cenione w każdym momencie rozwoju od poczęcia aż do naturalnej śmierci,
Wyraz pamięci, szacunku w kierunku milionów dzieci, po których nie ma żadnego
śladu, których doczesne szczątki nie zostały potraktowane w sposób godny
człowieka,
uczczenie pamięci dzieci utraconych na skutek poronień, aborcji a także dzieci, które
urodziły się martwe.
Burzenie tematu „tabu” panującego w społeczeństwie (dziecko urodzone przed
urodzeniem jest często skazane na zapomnienie, albo nie otrzymuje statusu dzieckaczłowieka; społeczność ma ogromne trudności z rozmową na temat straty z
rodzicami po poronieniu ich dziecka).

Formy realizacji:








Promocja medialna samego projektu, jak i powstawania grobu,
walka o godne traktowanie szczątków dzieci zmarłych przed narodzeniem (szpital),
Współpraca w parafią w obszarze duchowej opieki nad inicjatywą,
Zbiórka publiczna we wszystkich parafiach pruszkowskich na pomnik i utrzymanie
funkcjonowania grobu,
Prace nad powstaniem grobu od strony logistycznej,
Czuwanie nad zawarciem określonego porozumienia szpitala powiatowego z
odpowiednimi władzami,
Dbałość o zachowanie norm prawnych w zakresie pochówku dzieci zmarłych przed
narodzeniem ze szpitala powiatowego, jak i dzieci tych rodziców, którzy poproszą o
pochówek.

GODNE POCHÓWKI DZIECI UTRACONYCH
Cel:



Wypracowanie i wdrożenie procedur do godnego pochówku szczątków dzieci
utraconych w szpitalu powiatowym w Pruszkowie
Pomoc dla rodziców w doprowadzania do finalnego pochówku dziecka utraconego

Formy realizacji:





Współpraca ze szpitalem powiatowym.
Opracowane materiały w postaci ulotek informacyjnych dostępne na wezwanie w
oddziałach gdzie występuje zjawisko utraty dziecka
Całodobowy telefon po którym na wezwanie rodzina będzie otrzymywać
doradztwo ew. materiały informacyjne.
Akcja plakatowa, ulotkowa o prawach rodziców po utracie dziecka.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE
Cele:





Nauka rozmawiania rodziców z dziećmi o trudnych, życiowych tematach i
doświadczeniach (np. śmierć rodzeństwa) poprzez przystępną formę,
Nauka, że śmierć jest naturalnym procesem człowieka, z którym mamy styczność,
próba wyjaśnienia mechanizmu śmierci dziecka (fizycznego, duchowego i
psychologicznego),
„oswojenie” smutku, żałoby i poczucia straty, która pojawiła się w rodzinie,

Forma realizacji:
Stworzenie książeczki dla dzieci w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym,
przedstawiającej w pedagogiczny sposób problem straty rodzeństwa w rodzinie. Będzie to
forma wsparcia rodziców, jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci dziecka nienarodzonego.
Książeczka będzie w formie obrazkowej z zadaniami, aby dziecko samo doszło do pewnych
wniosków. Zawarte będą również opowieści, bajki terapeutyczne i kolorowanki.
Zaplanowana jest konsultacja uniwersytecka ze specjalistą w tym zakresie z Akademii
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,

ORGANIZACJA I PROMOWANIE LOKALNYCH INICJATYW WSPIERAJACYCH
PRACĘ Z TEMATEM STRATY DZIECKA
Cele:





oswojenie społeczne,
likwidowanie tematu tabu na temat poronień i śmierci dzieci przed urodzeniem,
uświadamianie rodzin na temat praw przysługujących przy poronieniu,
kampania informacyjna na temat funkcjonowania Grobu Dziecka Utraconego.

Formy realizacji:




Wypowiedzi na temat całego projektu w mediach lokalnych,
Powstanie artykułów w sieci oraz promocja pierwszego uroczystego pochówku
Dzieci Utraconych w Pruszkowie,
Promocja wydarzenia w ogólnopolskich mediach kościelnych, np. Gość Niedzielny.

KRĄG WSPARCIA RODZICÓW PO STRACIE
Cel:


Wsparcie kobiet/rodziców, którzy bardzo często po stracie nie mają z kim o tym
porozmawiać i szukają osoby z takim samym doświadczeniem albo człowieka, który
ich z uwagą wysłucha.

Formy realizacji:



Promocja działań w zakresie bólu utraty dziecka, organizowanych przez parafię św.
Kazimierza w Pruszkowie,
Stworzenie osób/grupy/miejsca/telefonu kontaktowego, w którym osoba po stracie
dziecka będzie mogła otrzymać wsparcie.

