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TPCh „Hospicjum im. św. Łazarza” 
ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków, tel. 12 641 46 66,  
e-mail:polanadziei@hospicjum.org, www.hospicjum.krakow.pl; www.polanadziei.pl 

 
 

XXVI edycja akcji POLA NADZIEI  
Bądźmy Razem! 

(12 marca - 28 maja 2023) 
 

 
Szanowni Państwo Pedagodzy, 
Drodzy młodzi Przyjaciele z przedszkoli i szkół, 
 

 
z dnia na dzień robi się coraz cieplej i jaśniej, ptaki śpiewają coraz śmielej a nasze serca zaczyna powoli 
rozgrzewać nadzieja, że już niebawem zawita do nas ta najpiękniejsza pora roku, a wraz z nią 26 Pola 
Nadziei. Podczas tegorocznej edycji akcji zrobi się naprawdę zielono i to nie tylko za sprawą kwitnących 
żonkili, ale również pewnej bardzo aromatycznej rośliny, będziemy bowiem zachęcać, żebyście 
pozwolili zagościć wiośnie w Waszych sercach i poczuli „miętę do pomagania”.  
 
W tym zielonym, pełnym nadziei nastroju 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 akcji! Bądźmy Razem! 
 

INFORMACJA O KONKURSACH, KWESTACH I WYDARZENIACH 
XXVI WIOSENNE POLA NADZIEI 

 
1. KONKURS PLASTYCZNO-OGRODNICZY „Pola Nadziei – poczuj miętę do pomagania” dla przedszkoli 
i szkół (termin składania prac do 10 maja. br.) – konkurs do udziału, w którym zapraszamy was w tym 
roku, łączy ze sobą dwa wyzwania plastyczne i ogrodnicze i jest okazją do współpracy w ramach plastyki 
i przyrody. Konkursowe zadanie będzie polegało na ozdobieniu doniczki lub osłonki w żonkilowy 
motywy za pomocą farb, plasteliny, kolorowego papieru, koralików, kamyczków, sznurka lub innych 
materiałów oraz zasadzeniu w niej sadzonki mięty. Na piękne żonkilowe doniczki z miętą czekamy w 
Hospicjum do 10 maja. Prosimy nie zapomnijcie dołączyć do doniczki kartki z informacją o danych: 
swoich, szkoły oraz opiekuna (metryczka pracy konkursowej w załączniku). 
 
2. KONKURS PIOSENKI WIOSENNEJ - ŻONKILOWY SONG VI EDYCJA - po raz szósty 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 14 kwietnia faxem (12) 641 46 59 lub na mail: polanadziei@hospicjum.org. O 
terminie przesłuchań poinformujemy młodych artystów mailowo lub telefonicznie. 
 
WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ŻONKILOWEJ AKCJI I KONKURSÓW JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY SERDECZNIE 
NA UROCZYSTY FINAŁ SZKOLNYCH PÓL NADZIEI, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 1 CZERWCA BR., W 
GODZINACH DOPOŁUDNIOWYCH, W NOWOHUCKIM CENTRUM KULTURY. 
 
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 (metryczka pracy konkursowej). 
2. Przekazanych prac konkursowych nie zwracamy. 

http://www.hospicjum.krakow.pl/
mailto:polanadziei@hospicjum.org
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3.Prace konkursowe prosimy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do Hospicjum św. Łazarza 
na ul. Fatimską 17. Na kopercie/paczce prosimy dopisać nazwę konkursu i hasło „Pola Nadziei 2023”. 
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 mailowo lub 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 do puszki wirtualnej 
www.hospicjum.krakow.pl/wirtualna-puszka/. 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 1,5 % - jak co roku zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc w promocji akcji zachęcającej 
do przekazania części swojego podatku na rzecz Hospicjum, w tym roku jest to już 1,5% oraz zachęcenie do 
tego swojej rodziny i znajomych. W latach ubiegłych wpłaty z 1% stanowiły ważny element hospicyjnego 
budżetu i były dowodem na to, że los nieuleczalnie chorych nie jest Państwu obojętny. 
 

Towarzystwo Przyjaciół Chorych 
"Hospicjum im. św. Łazarza" 

prosi o 1,5% podatku 
 

Organizacja Pożytku Publicznego 

KRS NR 0000048149 
 

6. #ŻonkilowePodajDalej czyli pomaganie przez udostępnianie - bardzo serdecznie prosimy 
o włączenie się w działania promujące Hospicjum św. Łazarza poprzez udostępnianie informacji 
o wirtualnej puszce www.hospicjum.krakow.pl/wirtualna-puszka/ 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  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 placówkach oświatowych spotkań z hospicyjnym pedagogiem, podczas których dzieciom 
i młodzieży, w odpowiedni dla wieku sposób, przybliżone zostaną idee i zasady funkcjonowania opieki 
hospicyjnej i wolontariatu. Prelekcje o wolontariacie dotyczą kształtowania postaw, zachowań 
prospołecznych i form wolontariatu (możliwość przedstawienia prezentacji również online). Pogadanki 
na temat idei hospicyjnej budzą wrażliwość, pokazują młodym możliwości pomagania osobom ciężko 
chorym, a dla najmłodszych oferowana jest współpraca przy czytaniu bajek terapeutycznych o 
tematyce pomocy potrzebującym, empatii, promocji zdrowia. Zapotrzebowanie na prelekcję prosimy 
zgłaszać za pośrednictwem wypełnionego formularza (w załączniku lub 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. 

http://www.hospicjum.krakow.pl/wirtualna-puszka/
http://www.hospicjum.krakow.pl/wirtualna-puszka/


 3 

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. 8.00-13.00, 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 

mailto:polanadziei@hospicjum.org
http://www.polanadziei.pl/

