
Program kampanii „Pola Nadziei” 2019/20 

„A nadzieja może wszystko..” 

 

10 IX -30 IX 2019  

Sadzenie żonkili w miejscach wyznaczonych przez  uczestniczących w kampanii: wokół 

hospicjum,  szkół, przedszkoli itp  

 

 

18 XI 2019 – 27 III 2020  

Prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych – 

przedszkola i szkoły  

 

10 IX 2019 

Ogłoszenie konkursu plastycznego w szkołach i przedszkolach „Anioł Nadziei” 

 

21 X - 04 XI 2019  

Nadsyłanie prac na konkurs plastyczny „Anioł Nadziei” 

 

Kurs Wolontariatu:  

 IX 2019 .  

Miejsce-  Hospicjum w Pucku  

 

09 XII 2019 

Finał Konkursu Plastycznego w Teatrze „Anioł Nadziei’ 

 

 IV 2020 r.  

Kwesta żonkilowa - kwesty na terenie miasta.. Wręczanie przechodniom kwiatów żonkili, 

ulotek z informacjami, oraz naklejek żonkilowych.  

 

05 VI 2020  

Podsumowanie kampanii „Pola Nadziei 2019/2020”  

• Podsumowanie zbiórki finansowej  

• Wyróżnienie najaktywniejszych instytucji  

• Występy artystyczne uczestników Pól Nadziei  
 
 
 
 

Spotkajmy się na „Polach Nadziei” !  

 

**Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.  

 



                                                                             ……………………………………………………  
                                                                                                                   (miejscowość, data)  

 
    
…………………………………………….  
(pieczątka instytucji)  
 
 
 
 
 
 

        Deklaracja uczestnictwa w kampanii „Pola Nadziei 2017/2018”  
 
 
   Pragniemy czynnie włączyć się w kampanię „Pola Nadziei” prowadzoną przez 
Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych.  
   Uczestnik akcji podejmie starania wyznaczenia odpowiedniego terenu i posadzenia 
żonkili w okresie między 2 a 31 października 2017 r., wraz z umieszczeniem tabliczki 
informacyjnej: „Pola Nadziei”.  
   Uczestnik przeprowadzi na terenie placówki oświatowej inicjatywy edukacyjne 
przybliżające ideę opieki hospicyjnej, uwrażliwiające na potrzeby cierpiących i 
nieuleczalnie chorych.  
   Uczestnik będzie czynnie włączał się w akcje prowadzone przez Kwidzyńskie 
Towarzystwo Przyjaciół Chorych w ramach „Pól Nadziei” (m.in. konkurs, marsze, 
kwesty).  
                                                                                
 
                                                                             ……………………………………………………..  
                                                                                      (podpis i pieczęć dyrektora instytucji)  

 
 
 
 
Koordynator akcji na terenie instytucji:  
 
Imię i Nazwisko: ……………………………..........................……..  
 
Tel: ...................................................................  
 
E-mail: ………………………………………….....…………. 

 

 

 

 

 

 

 



O Akcji 

Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych prowadzące  Hospicjum po raz pierwszy  

organizuje na terenie miasta Kwidzyn akcję „Pola Nadziei” pod hasłem "A nadzieja może 

wszystko...".  

Jest to kampania mająca na celu propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy 

nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom. To międzynarodowy program realizowany 

wyłącznie przez hospicja, polegający na sadzeniu jesienią żonkili – symboli nadziei i 

tworzeniu „pól nadziei”. Kiedy wiosną kwiaty zakwitną – będą  rozdawane w ulicznych 

kwestach, a pozyskane w ten sposób fundusze pozwalają na częściowe zaspokojenie potrzeb 

podopiecznych hospicjum. Kampania ta ma uwrażliwiać społeczeństwo na chorobę i 

cierpienie ludzi żyjących w najbliższej okolicy.  

 

Powyższe cele będziemy realizować poprzez organizację szkoleń dla wolontariuszy, 

przeprowadzenie konkursu plastycznego oraz prowadzenie  zajęć w szkołach i przedszkolach.  

 

W ramach współpracy z naszym  Towarzystwem  instytucje tworzą własne „pola nadziei” na 

terenie swoich placówek, biorą czynny udział w organizowanych szkoleniach, kursach oraz 

konkursach, kwestują podczas żonkilowych zbiórek. Wiele z nich we własnym zakresie 

organizuje zbiórki pieniędzy, zabawek, słodyczy, książek dla podopiecznych hospicjum, 

przygotowuje mecze charytatywne, festyny itp.  

 

Wszystkie instytucje chcące wziąć udział w tegorocznej akcji zachęcamy do wypełnienia 

deklaracji członkowskiej i odesłanie jej na adres:  

 

 Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych  

 Koordynator  Wolontariatu Marzena Szarłan 

 ul. Malborska 18 A 

 82 - 500 Kwidzyn 

 


