
Przeczytaj poniższe opinie rodziców, którzy skorzystali już z naszego wsparcia i przekonaj się sam, 

że możesz bezpiecznie skorzystać z powyższej propozycji: 

 Nasi Synowie Mateusz i Łukasz, przebywali w Żmigrodzie przez 9 dni. Decyzja ta okazała się 

pozytywną terapią dla nas i dla nich. Potrzebowaliśmy odpoczynku, takiego zresetowania się, ale 

wcześniej nie mieliśmy w swoim otoczeniu osób, którym moglibyśmy powierzyć opiekę nad tak 

chorymi dziećmi. Dom opieki wytchnieniowej w Żmigrodzie, jak się okazało, był strzałem w 

dziesiątkę! Oczywiście miałam wątpliwości, czy opiekunki będą mogły sprostać naszym wymaganiom. 

W końcu nasi synowie nie mówią i nie pokazują swoich potrzeb. Pierwszy dzień był najcięższy, bo po 

powrocie do domu nie wiedzieliśmy co zrobić z wolnym czasem. Za podpowiedzią pani z DOW, 

wyjechaliśmy z mężem na mini urlop. Po 8 latach ciągłego bycia z synami w końcu mogliśmy 

prawdziwie odpocząć! Okazało się, że opieka jest bardzo profesjonalna, w pełni dostosowana do 

osób z niepełnosprawnością w stopniu głębokim. Panie opiekunki są przekochane, a chłopcy byli 

zadbani i zaopiekowani. Samo miejsce jest cudowne – dom jest w parku, gdzie można spacerować i 

przebywać na świeżym powietrzu wśród drzew i roślinności. To na pewno podobało się naszym 

chłopakom! Jako rodzice, bardzo polecamy innym rodzicom i opiekunom, podjęcia decyzji o 

pozostawieniu swoich pociech z niepełnosprawnością w rękach tego personelu i tego miejsca! Można 

potraktować to jak wyjazd dziecka na obóz czy kolonię (nam ta myśl pomogła). Człowiek potrzebuje 

odpoczynku i regeneracji sił, a dzięki takiej formie opieki jest to możliwe! Rodzice, którzy mają też 

zdrowe dzieci, mogą skorzystać i choćby z nimi gdzieś wyjechać. Na pewno z mężem jeszcze 

skorzystamy z domu wytchnienowego, dopóki starszy syn nie ukończy 26lat. Jesteśmy bardzo 

zadowoleni, nabraliśmy świeżości, w tym całym pędzie życia zatrzymaliśmy się i odnaleźliśmy siebie! 

Raz jeszcze bardzo polecamy ten projekt i proszę pamiętać, że tęsknota i rozłąka z dzieckiem, pod 

kątem choćby psychicznym, jest człowiekowi bardzo potrzebna. Z pozdrowieniami i podziękowaniem 

Rodzice Mateusza i Łukasza 

 

 

Drogie mamy i tatusiowie! Jeśli macie wątpliwości co do pozostawienia swojego dziecka w domu 

opieki wytchnieniowej w Żmigrodzie, to ja – Ania, mama Hani, mogę Was zapewnić, że jest to coś 

wspaniałego. To okazja na wytchnienie dla rodziców, którzy na co dzień zamartwiają się o swoje 

pociechy i ciężko pracują. W Żmigrodzie macie pewność, że dziecko będzie się czuło jak w domu. 

Kiedy dostałam propozycje, żeby odwieźć Hanię na kilka dni do domu opieki wytchnieniowej, byłam 

sceptycznie nastawiona. Moja Hania ma guza mózgu i glejaka nerwu wzrokowego. Wydawało mi się, 

że nikt nie zaopiekuje się Nią tak, jak ja to robię w domu. Teraz przyznaje, że się myliłam. Moja Hania 

miała wspaniałą opiekę ze strony pań opiekunek. Codziennie wychodziła na spacery w wózku i 

przebywała na tarasie. Dla mnie natomiast był to czas psychicznego odpoczynku, przemyśleń i 

naładowania baterii do dalszej opieki. Jeśli nadal macie Państwo wątpliwości, aby zostawić choć na 

chwilę swoje dziecko w domu opieki wytchnieniowej , służę poradą lub zwykłą rozmową. To mój e-
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Bardzo zachęcam wszystkich rodziców i opiekunów do skorzystania z pomocy wytchnieniowej w 

Żmigrodzie. Nasi podopieczni będą mieć tam wszystko co jest im potrzebne, a my czas na 

regenerację, odpoczynek czy na załatwienie swoich spraw, które zawsze są odwlekane. Moja córka 

przebywała w tym domu tydzień i był to dla niej bardzo fajny pobyt, warunki są naprawdę domowe, 
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opiekunki empatyczne i pomocne, nie ma żadnej presji, dziecko samo decyduje, kiedy chce wstać, 

zjeść czy odpocząć. Córka chodziła na spacery, grała z paniami w gry, nie nudziła się ani przez chwilę. 

W tym samym czasie przebywała też jej rówieśniczka, więc dziewczyny milo spędziły czas i utrzymują 

kontakt po powrocie do domu,a nawet planują następne pobyty 😊. Dla mnie to był czas przede 

wszystkim odpoczynku,taka odskocznia od wszystkiego💖. Jestem wdzięczna wszystkim, którzy 

przyczynili się do powstania tego miejsca. Taka pomoc to strzał w dziesiątkę dla zmęczonych 

rodziców, ale też coś atrakcyjnego dla dzieci, zwłaszcza dla tych, które czas spędzają głównie w domu. 

Uważam że naprawdę warto z niej skorzystać, choćby po to, żeby odpocząć i nabrać sił na kolejne 

wyzwania 😍Sylwia Ścisłowska  

--Sylwia Ścisłowska  

 

 

Jesteśmy bardzo wdzięczni za ten weekend i możliwość odpoczynku bez Martusi, wiedząc, że jest w 

dobrych rękach. 

Mieliśmy dość intensywny weekend z powodu Święta Zmarłych- po raz pierwszy w życiu mogłam 

pojechać na groby męża i poznać jego krewnych. Od rana pojechaliśmy do Leszna i razem z teściową 

zwiedziliśmy cmentarze w Kościanie, Buczu i Lesznie, poznałam rodzinne strony teściowej w 

Barchlinie, różne historie i sekrety rodzinne :)) Odwiedziliśmy gospodarstwo kuzynów, ktorzy hodują 

110 krów, byków i cielaków, kaczki, kury i indyki i w życiu nie widziałam tylu zwierząt na raz. Bardzo 

były to dla mnie ważne i miłe spotkania i dopiero teraz mieliśmy szansę tam pojechać. Pospaliśmy 

dłużej twardym, nieprzerwanym snem w niedzielę, spokojnie zjedliśmy śniadanie rodzinne bez płaczu 

Martusi, nerwów i spinania się. W tym dniu mogliśmy zwiedzić groby bliskich  we Wrocławiu i spotkać 

się z moją rodziną, siostrami i ich rodzinami.  

Najważniejsze jednak była dla mnie możliwość uczestnictwa w piątek w spotkaniu dla mam dzieci 

niepełnosprawnych organizowanym raz w miesiącu przez Fundację 'Między niebem a ziemią', które 

trwalo od godz.16.30 do 22. Mogłam zostać do późna nie martwiąc się o Martę, posłuchać mam z 

różnymi problemami i doświadczeniami, wziąć udział w warsztatach z psychologiem a siła tych kobiet 

pozostaje ze mną do dziś i czekam na kolejne spotkania ( choć pewnie nie uda mi się uczestniczyć w 

nich do końca ). 

Bardzo dużo się wydarzyło i czekam na kolejną taką możliwość, bo na szczęście nie było chyba tak źle 

i Marta dała radę. Chcielibyśmy spróbować za miesiąc jeśli można.  Bardzo dziękuję! 

Pozdrawiam, 

Iwona Zaniewska 

 


