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Jubileuszowa edycja akcji POLA NADZIEI
Jesteśmy razem już 25 lat!
(13 marca - 29 maja 2022)

Szanowni Państwo Pedagodzy,
Drodzy młodzi Przyjaciele z przedszkoli i szkół,
Jak dobrze, że jesteście z nami! To dzięki Wam Pola Nadziei nadal mają pełno młodzieńczej energii,
chociaż kwitną już od 25 lat. To Wy wnosicie w akcję entuzjazm i radość a wasza wrażliwość jest
gwarancją tego, że pomimo całego zła, które dzieje się na świecie nie pozwolicie odebrać sobie
nadziei i nie pozostaniecie obojętni na tych, którzy waszej pomocy najbardziej potrzebują.
Choć ćwierćwiecze dzieli nas od pierwszej edycji kampanii, nadal jednym z jej najistotniejszych celów
jest promowanie idei opieki hospicyjnej oraz postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży, a także
budzenie wrażliwości na los ciężko chorego człowieka. W jubileuszowym roku zapraszamy serdecznie
do wzięcia udziału w konkursach, kwestach i wydarzeniach, mając nadzieję, że każdy znajdzie
w tej ofercie coś dla siebie i włączy się w działania na rzecz pomocy nieuleczalnie chorym pacjentom
Hospicjum św. Łazarza.
Serdecznie zapraszamy do udziału w żonkilowej akcji!
Trochę historii - czyli jak zaczęło się to dzieło…
Pola Nadziei są programem stworzonym przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care
w Wielkiej Brytanii. W 1998 roku MCCC w Edynburgu obchodziła swoje 50-lecie. Przygotowując się
do tej uroczystości, a mając za patronkę Marię Skłodowską Curie, Organizacja postanowiła zapoznać
ze swoją pracą jedno z polskich hospicjów. Kraków został wybrany, jako miejsce polskiej edycji
„Pól Nadziei”, ponieważ w tym mieście powstało pierwsze w kraju hospicjum - Hospicjum św. Łazarza.
Wyniki konkursów
w jesiennym informatorze zachęciliśmy dzieci i młodzież do udziału w konkursach: na najciekawszą
relację z Lokalnego Żonkilowego Marszu Nadziei i sadzenia poletka żonkilowego oraz na najbardziej
świąteczną kartkę. W konkursach wzięło udział 26 placówek oświatowych, otrzymaliśmy ponad 350
prac. O wynikach konkursu poinformujemy zwycięzców pod koniec marca. Za opóźnienia serdecznie
przepraszamy.
INFORMACJA O KONKURSACH, KWESTACH I WYDARZENIACH
XXV WIOSENNE POLA NADZIEI
1. #Dobrze, że jesteś -pomagamy Hospicjum św. Łazarza. Tegoroczna akacja Pola Nadziei przebiega
pod hasłem Jak dobrze, że jesteś. W tych trudnych czasach nikt nie ma wątpliwości jak ważna jest
wzajemna solidarność, życzliwość i bliskość. Jest wiele sposobów na włączenie się w pomoc
pacjentom Hospicjum, np.: akcje informacyjne, promowanie Pól Nadziei wśród swoich bliskich
i znajomych, wzięcie udziału w wydarzeniach i konkursach oraz włączenie się w kwesty. Jednym
z nich jest wsparcie jakie można udzielić poprzez portal pomagam.pl. Pod adresem
www.pomagam.pl/dobrze-ze-jestes znajduje się wirtualna zbiórka. Za zaangażowanie w każde
działania na rzecz Hospicjum, w imieniu chorych, z serca dziękujemy!
2. KONKURS PLASTYCZNY „POD SZTANDARAMI NADZIEI” dla przedszkoli i szkół (termin składania
prac do 15 maja. br.) - zapraszamy serdecznie naszych młodych przyjaciół do wykonania żonkilowych
transparentów i sztandarów z hasłami pełnymi nadziei oraz z nieodłącznym symbolem żonkila. W ten
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sposób okażemy solidarność z terminalnie chorymi i będziemy promować ideę opieki hospicyjnej.
Wszyscy tęsknimy za normalnością, wspólnym spotkaniem i tradycyjnym Żonkilowym Marszem
Nadziei. Marzymy o spokojnej i bezpiecznej jesieni i mimo wszystkich trudnych wydarzeń, których
nie szczędzi nam los z optymizmem staramy się patrzeć w przyszłość bo tak uczy nadzieja.
Transparenty można wykonać na tekturze, kartonie, tkaninie a napis trwałą farbą, pisakiem
lub naszyć. Prosimy o osadzenie transparentów i sztandarów na deszczułkach i patykach. Gotowe
prace prosimy dostarczyć do siedziby Hospicjum.
3. KONKURS PIOSENKI WIOSENNEJ - ŻONKILOWY SONG V EDYCJA - po raz piąty zapraszamy
do wzięcia udziału w najbardziej rozśpiewanym z naszych konkursów. Zachęcamy młodych artystów
do stworzenia własnych piosenek o wiośnie lub wykonanie znanych i lubianych utworów muzyki
polskiej i zagranicznej, których tematem są: nadzieja, radość, budząca się przyroda, zmiany
zachodzące w ludzkim życiu czyli wszystko to, co jest związane z tą piękną porą roku. Zgłoszenie
do udziału w konkursie następuje na specjalnej karcie stanowiącej załącznik do regulaminu.
Wypełnioną kartę należy przesłać do dnia 15 kwietnia faxem (12) 641 46 59 lub na mail:
polanadziei@hospicjum.org. Po zgłoszeniu młodzi artyści będą proszeni o przesłanie nagrania
na adres Hospicjum (płyta z nagraniem lub plik przesłany na adres mailowy). Nagrodą będzie występ
jako suport podczas koncertu z cyklu Nowa Huta. Dlaczego Nie?!
WAŻNE - INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSACH:
1. Każda z prac przekazanych na konkurs powinna zawierać następujące informacje:
dane twórcy, adres i telefon szkoły oraz nazwisko opiekuna.
2. Przekazanych prac konkursowych nie zwracamy.
3.Prace konkursowe prosimy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do Hospicjum św. Łazarza
na ul. Fatimską 17. Na kopercie prosimy dopisać nazwę konkursu i hasło „Pola Nadziei 2022”.
4. Wzięcie udziału w konkursie jest jednocześnie rozumiane jako oświadczenie uczestnika,
iż przysługują mu prawa autorskie do nadesłanych prac konkursowych. Ponadto, iż autor wyraża
zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac konkursowych oraz opublikowanie
jego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania i szkoły w materiałach promocyjnych
związanych z konkursem, w wydawnictwach i na stronach internetowych Towarzystwa Przyjaciół
Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”, a także zgadza się na ich wykorzystywanie w celach
promocyjnych Towarzystwa.
5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie.
4. Żonkilowa kwesta na rzecz Hospicjum - jak co roku zachęcamy gorąco do włączenia się w pomoc
Hospicjum św. Łazarza poprzez zorganizowanie na terenie placówki oświatowej zbiórki funduszy w formie
tradycyjnej (do pobranej z biura akcji puszki kwestarskiej ) lub puszki wirtualnej. Prosimy pamiętać
o konieczności uzyskania uprzednio zgody Dyrekcji na formularzu dołączonym do niniejszego pisma.
Zbiórkę, można zorganizować również w zaprzyjaźnionych parafiach, sklepach, firmach, każdorazowo
po uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy i poinformowaniu Zespołu Pól Nadziei.
5. Pożyteczny 1 % - jak co roku zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc w promocji akcji 1%
prowadzonej na rzecz naszego Hospicjum. Bardzo prosimy o przekazanie swojego procenta podatku
na rzecz Hospicjum i zachęcenie do tego swojej rodziny i znajomych. Rokrocznie wpłaty 1% stanowią
ważny element hospicyjnego budżetu i są dowodem na to, że los nieuleczalnie chorych nie jest Państwu
obojętny.
Towarzystwo Przyjaciół Chorych
"Hospicjum im. św. Łazarza"
prosi o 1% podatku
Organizacja Pożytku Publicznego
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6. Żonkilowe podaj dalej czyli pomaganie przez udostępnianie - bardzo serdecznie prosimy
o włączenie się w działania promujące Hospicjum św. Łazarza poprzez udostępnianie informacji
o zbiórce www.pomagam.pl/dobrze-ze-jestes oraz konkursach, kwestach, wydarzeniach
i pożytecznym procencie w mediach społecznościowych. Zachęcamy do polubienia profilu Hospicjum
oraz udostępniania znajomym publikowanych informacji i fotorelacji z wydarzeń. Bardzo ucieszą nas
także zdjęcia żonkili lub plakatów Pól Nadziei, które podczas wiosennych spacerów spotkacie
na swojej drodze i po sfotografowaniu zamieścicie na swoim profilu w mediach społecznościowych,
oznaczając w poście Hospicjum św. Łazarza. Ten prosty gest pozwoli dotrzeć z informacją
o działalności Hospicjum do wielu osób, które nie słyszały o jego działalności i świadczonej opiece.
7. Prelekcje o idei hospicyjnej i wolontariacie - zapraszamy serdecznie do zorganizowania
w przedszkolach i szkołach spotkań z hospicyjnym pedagogiem, podczas których dzieciom
i młodzieży, w odpowiedni dla wieku sposób, przybliżone zostaną ideę i zasady funkcjonowania
opieki hospicyjnej i wolontariatu. Istnieje również możliwość złożenia wizyty w Domu Hospicyjnym
i przeprowadzenia prelekcji na miejscu. Zapotrzebowanie na prelekcję prosimy zgłaszać
za pośrednictwem wypełnionego formularza (do pobrania na stronie www.polanadziei.pl, zakładka
„Szkoły”).
8. Akcja zbierania plastikowych zakrętek pod hasłem „Nie idę do kosza, idę na pomoc” - przez cały
rok trwa zbiórka plastikowych zakrętek, z której dochód przeznaczony jest na wsparcie Hospicjum.
Zachęcamy nauczycieli, dzieci i młodzież z przedszkoli oraz szkół do prowadzenia w swoich siedzibach
zbiórki plastikowych zakrętek. Akcja może mieć charakter jednorazowy lub być prowadzona
systematycznie. Bardzo prosimy o dostarczenie zebranych zakrętek do budynku Hospicjum wraz
z informacją o instytucji, w której przeprowadzono akcję. Dziękujemy serdecznie tym placówką, które
już od lat wspierają nas zebranymi zakrętkami.
Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej
Administratora danych /www.hospicjum.krakow.pl/ oraz w jego siedzibie na ul. Fatimskiej 17 w Krakowie.

KONTAKT Z NAMI I INFORMACJA NA TEMAT POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ:
e-mai: polanadziei@hospicjum.org
Zespół Pozyskiwania Środków i Promocji - Pola Nadziei
•
zbiórki funduszy, konkursy, wydarzenia, materiały promocyjne, puszki, informacja, od pn. do
pt. 10.00-16.00, tel. 12 640 22 90, 12 641 46 66, Hospicjum św. Łazarza (pok. 132),
•
edukacja (pogadanki, wizyty w Hospicjum) od pn. do pt. 10.00-16.00, tel. 12 688 14 39,
Hospicjum św. Łazarza (pok. 134).
Zapraszamy na: www.polanadziei.pl i facebook Hospicjum św. Łazarza

Zapraszamy do udziału w konkursach i wydarzeniach!
Renata Połomska
Koordynator Pól Nadziei wraz z Zespołem
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