Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum
im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Wąska 2, tel. +48 797 353 207
e-mail:cieszynhospicjum@vp.pl, www.hospicjumcieszyn.pl

X EDYCJA POLA NADZIEI 2021/2022
W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH POWIATU CIESZYŃSKIEGO
POLA NADZIEI to ogólnopolska kampania hospicyjna, której celem jest zbieranie funduszy
na działalność hospicyjną, a także popularyzacja idei hospicyjnej wśród dzieci, młodzieży
i całego społeczeństwa. Kampania, której symbolem jest żonkil – międzynarodowy symbol
nadziei – ma nieść przesłanie, mówiące o nadziei dla ludzi terminalnie chorych. Nadzieją tą jest
idea godnego umierania, na które składa się między innymi zapewnienie dobrej opieki,
zmniejszenie bólu i towarzyszenie aż do końca. Na jesień sadzi się żonkile, a wiosną organizuje
się zbiórki, przemarsze, koncerty, konkursy i spotkania informacyjne, rozdając kwiaty.

Szanowni Państwo Pedagodzy,
Drodzy młodzi Przyjaciele z przedszkoli i szkół
Wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami i nadejdzie w tym roku jak zawsze
a wraz z nią już po raz 10 odbędzie się akcja Pola Nadziei. Niełatwy to czas dla
nas wszystkich, wiosna niesie jednak ze sobą nadzieję, że dzięki ludzkiej
solidarności zdołamy przetrwać wszystkie trudności, a Hospicjum Łukasza
Ewangelisty w Cieszynie nadal będzie mogło nieść pomoc nieuleczalnie
chorym, jak to czyni już od 24 lat. Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału
w konkursach, kwestach i wydarzeniach, dzięki którym propagowana jest idea
opieki hospicyjnej i wolontariat, a Hospicjum może uzyskać tak potrzebne
wsparcie.
INFORMACJA O KONKURSACH, WYDARZENIACH, KWESTACH
WIOSNA 2022
X WIOSENNE POLA NADZIEI
1. Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas 1-3.
"Narysuj, zaprojektuj maskotkę dla chorego i nadaj jej imię".
(Termin nadsyłania prac 30 kwietnia 2022 r.)
Każdy czy mały czy duży lubi dostawać prezenty. Maskotki, lalki, kotki, sowy,
misie itp. sprawiają wielka radość. Narysuj maskotkę, która ucieszy chorą osobę,
sprawi jej radość, poprawi samopoczucie i pomoże zapomnieć o chorobie.
Zanim prześlecie obrazek do Hospicjum podzielcie się nim, za zgodą
rodziców, ze znajomymi w mediach społecznościowych i zachęćcie do wzięcia
udziału, w konkursie oraz włączenia się w pomoc Hospicjum Łukasza
Ewangelisty. Gotowe prace prosimy przesłać na adres Hospicjum lub
dostarczyć osobiście do jego siedziby.

2. Konkurs plastyczny dla uczniów klas 4-8.
"Uszyj maskotkę dla chorego - hand - made i nadaj jej imię".
(Termin nadsyłania prac 30 kwietnia 2022 r.)
Każdy czy mały czy duży lubi dostawać prezenty. Maskotki, lalki, kotki, sowy,
misie itp. sprawiają wielką radość. Uszyj własnoręcznie maskotkę, która ucieszy
chorą osobę, sprawi jej radość, poprawi samopoczucie i pomoże zapomnieć
o chorobie.
Maskotka wcale nie musi przypominać wszystkim znanych postaci z bajek.
Twórcom pozostawiamy dowolność, mogą to być lalki, misie, kotki, pieski itp.
ale również nie muszą ich przypominać. Ważne, aby również wymyśleć dla
maskotki, przytulanki imię.
Zanim prześlecie maskotkę do Hospicjum podzielcie się nią, za zgodą
rodziców, ze znajomymi w mediach społecznościowych i zachęćcie do wzięcia
udziału, w konkursie oraz włączenia się w pomoc Hospicjum Łukasza
Ewangelisty. Gotowe prace prosimy przesłać na adres Hospicjum lub
dostarczyć osobiście do jego siedziby.
3. Konkurs plastyczny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.
"Wykonaj maskotkę dla chorego - hand-made i nadaj jej imię".
(Termin nadsyłania prac 30 kwietnia 2022 r.)
Maskotkę można uszyć, zrobić na drutach lub szydełku.
Maskotka wcale nie musi przypominać wszystkim znanych postaci z bajek.
Twórcom pozostawiamy dowolność, mogą to być lalki, misie, kotki, pieski itp.
ale również nie muszą ich przypominać. Ważne, aby również wymyśleć dla
maskotki, przytulanki imię.
Zanim prześlecie maskotkę do Hospicjum podzielcie się nią, za zgodą
rodziców, ze znajomymi w mediach społecznościowych i zachęćcie do wzięcia
udziału, w konkursie oraz włączenia się w pomoc Hospicjum Łukasza
Ewangelisty. Gotowe prace prosimy przesłać na adres Hospicjum lub
dostarczyć osobiście do jego siedziby.
4. Mały - wielki 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.
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5. Prelekcje o idei hospicyjnej i wolontariacie w sprawie prelekcji, zarówno w formie tradycyjnej jak i zdalnej prosimy
o kontakt pod nr tel. +48 797 353 207 .

6. Żonkilowa kwesta na rzecz Hospicjum zachęcamy gorąco do włączenia się w pomoc Hospicjum Łukasza Ewangelisty
poprzez zorganizowanie na terenie placówki oświatowej zbiórki funduszy w
formie tradycyjnej lub puszki wirtualnej. Prosimy pamiętać o konieczności
uzyskania uprzednio zgody Dyrekcji na formularzu dołączonym do niniejszego
pisma.

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 (do informatora dołączona jest
specjalna metryczka).
2. Przekazanych prac konkursowych nie zwracamy.
3. Prace konkursowe prosimy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do Hospicjum Łukasza
Ewangelisty w Cieszynie, ul. Wąska 2. 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 Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w
Cieszynie”, a także zgadza się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych
Stowarzyszenia.
5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie.

Zapraszamy do udziału w konkursach
Joanna Sobieska-Skoneczny, Iwona Sroczyńska

