
 
 

 
 
 

PROGAM WSPÓŁPRACY DLA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH 
W RAMACH AKCJI POLA NADZIEI 2021/2022 

 
OŚRODEK HOSPICJUM DOMOWE NZOZ ZGROMADZENIA KSIĘZY MARIANÓW 

WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 

 

Pola Nadziei to akcja, której celem jest szerzenie idei hospicyjnej i wspieranie działalności hospicjów na 

świecie. Ośrodek Hospicjum Domowe (OHD) od lat aktywnie angażuje się w organizację tego 

przedsięwzięcia. Poprzez uczestnictwo w Polach Nadziei dajemy prawdziwą nadzieję naszym pacjentom – 

osobom chorym na nieuleczalne choroby oraz ich bliskim. Dla jednych wyrazem tej nadziei będzie 

towarzyszenie choremu, dla innych wsparcie finansowe czy modlitewne. W ramach naszej akcji nadzieja 

uzewnętrznia się też w cebulkach żonkili, które po zasadzeniu kwitną nie tylko w ogrodach i na rabatach, ale 

również w sercach tych, którzy je posadzili oraz tych, którzy z tego daru będą korzystać.  

 

CELE AKCJI 

- wzrost wiedzy odbiorców w zakresie działalności i roli jaką dla chorych pełni opieka domowa oferowana 
przez OHD, 

- wzrost zaangażowania w inicjatywy na rzecz OHD, 

- wzrost świadomości na temat potrzeb i sytuacji osób nieuleczalnie chorych, 

- wzrost wiedzy w zakresie wspierania i opieki nad osobami ciężko chorymi przebywającymi pod opieką 
hospicjum.  

 

GRUPY DOCELOWE 

- uczniowie i kadra pedagogiczna placówek przedszkolnych, 

- uczniowie i kadra pedagogiczna placówek szkolnych, 



 
 

- odbiorcy działań innych typów placówek edukacyjnych. 

 

OFERTA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI: 

- KONKURS 

Zapraszamy nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych do udziału w konkursie na najlepszą inicjatywę 

edukacyjną promującą ideę Pól Nadziei na terenie placówki edukacyjnej uczestniczącej w akcji (np. 

akademia szkolna, gazetka ścienna, przedstawienie teatralne, prelekcja, inna akcja edukacyjna).  

Do zwycięskiej placówki przyjedziemy z warsztatami dotyczącymi opieki nad osobą chorą (uwaga: warsztat 

dla grupy max. 30 osób, w umówionym wcześniej terminie, dostosowany do grupy wiekowej odbiorców). 

Wszystkie placówki, które wezmą udział w konkursie, otrzymają tytuł „Przyjaciela Pól Nadziei”. 

 

Aby wydarzenie zostało zakwalifikowane jako inicjatywa edukacyjna szkoła/przedszkole musi: 

- dokonać w OHD zamówienia dowolnej liczby cebulek żonkili (bezpłatnie), 

- zasadzić cebulki na swoim terenie i umieścić przy nich tabliczkę informacyjną przekazywaną przez OHD, 

- zorganizować dowolną akcję edukacyjną skierowaną do społeczności szkolnej (minimum 50 odbiorców 

działania) poświęconą ruchowi hospicyjnemu (akcja może być połączona ze zbiórką środków na rzecz 

OHD), 

- udokumentować akcję fotografiami lub filmem oraz krótkim opisem (nazwa akcji, cel akcji, zrealizowane 

działania, liczba odbiorców, osiągnięte rezultaty na specjalnie przygotowanej karcie zgłoszeniowej). 

W konkursie na inicjatywę oceniane będą szczególnie: wymiar edukacyjny, innowacyjność, zasięg 

organizowanego wydarzenia, forma przekazu. 

Placówki, które nie chcą brać udziału w konkursie, ale chcą  w innym wymiarze zrealizować inicjatywę 

edukacyjną na swoim terenie, otrzymają pisemne podziękowanie za udział w akcji Pola Nadziei za dany rok 

(wystawiane na prośbę placówki). 

 

 

 



 
 

- ZAANGAŻOWANIE POZAKONKURSOWE 

W ramach zaangażowania w Pola Nadziei placówki edukacyjne mogą: 

- zbierać plastikowe nakrętki od butelek dla Hospicjum (niedługo nasze serce na nakrętki pojawi się przed 

SDK Jowisz przy ul. Chodeckiej 4 w Warszawie), 

- zbierać konkretne dary rzeczowe, które trafią do naszych pacjentów (materiały opatrunkowe, wyroby 

medyczne – pełna lista z zapotrzebowaniem udostępniana jest na prośbę organizującej zbiórkę placówki 

edukacyjnej) 

- wziąć udział w pikniku hospicyjnym zamykającym edycję Pól Nadziei (planowany termin realizacji – maj 

2022) – zależnie od aktualnych wymagań sanitarno-epidemiologicznych.   

 

OFERTA DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH: 

- KONKURS 

Zapraszamy zespoły szkolne (nauczyciel + maksymalnie pięciu uczniów) do udziału w konkursie najlepszą 

inicjatywę edukacyjną promującą ideę Pól Nadziei na terenie placówki edukacyjnej uczestniczącej w akcji 

(np. akademia szkolna, gazetka ścienna, przedstawienie teatralne, prelekcja, inna akcja edukacyjna).  

Do zwycięskiej placówki przyjedziemy z warsztatami dotyczącymi opieki nad osobą chorą, wrażliwości na 

jej potrzeby, budowania relacji, komunikacji z chorym. Uwaga: warsztat dla grupy max. 30 osób, w 

umówionym wcześniej terminie, dostosowany do grupy wiekowej odbiorców. Wszystkie placówki, które 

wezmą udział w konkursie otrzymają tytuł „Przyjaciela Pól Nadziei”. Zespół szkolny bezpośrednio 

zaangażowany w realizację inicjatywy (nauczyciel + maksymalnie 5 uczniów) otrzymają dyplomy udziału w 

konkursie. 

W konkursie na inicjatywę oceniane będą szczególnie: wymiar edukacyjny, innowacyjność, zasięg 

organizowanego wydarzenia, forma przekazu. 

Aby wydarzenie zostało zakwalifikowane jako inicjatywa edukacyjna szkoła musi: 

- dokonać w OHD zamówienia dowolnej liczby cebulek żonkili (bezpłatnie), 

- zasadzić cebulki na swoim terenie i umieścić przy nich tabliczkę informacyjną przekazywaną przez OHD, 



 
 

- zorganizować dowolną akcję edukacyjną skierowaną do społeczności szkolnej (minimum 80 odbiorców 

działania) poświęconą ruchowi hospicyjnemu (akcja może być połączona ze zbiórką środków na rzecz 

OHD), 

- udokumentować akcję fotografiami lub filmem oraz krótkim opisem (nazwa akcji, cel akcji, zrealizowane 

działania, liczba odbiorców, osiągnięte rezultaty na specjalnie przygotowanej karcie zgłoszeniowej). 

Placówki, które nie chcą brać udziału w konkursie, ale chcą zrealizować inicjatywę edukacyjną w innym 

wymiarze na swoim terenie, otrzymają podziękowanie za udział w akcji Pola Nadziei za dany rok 

(wystawiane na prośbę placówki). 

 

ZAANGAŻOWANIE POZAKONKURSOWE: 

W ramach zaangażowania w Pola Nadziei placówki edukacyjne mogą: 

- zbierać plastikowe nakrętki od butelek dla Hospicjum (niedługo nasze serce na nakrętki pojawi się przed 

SDK Jowisz przy ul. Chodeckiej 4), 

- zbierać konkretne dary rzeczowe, które trafią do naszych pacjentów (materiały opatrunkowe, wyroby 

medyczne – pełna lista z zapotrzebowaniem udostępniana jest na prośbę organizującej zbiórkę placówki 

edukacyjnej) 

- wziąć udział w pikniku hospicyjnym zamykającym tegoroczną edycję Pól Nadziei (planowany termin 

realizacji – maj 2022). 

 

OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: 

- konkurs na plakat edukacyjny dla zespołów klasowych (maks. 3 uczniów).  

Plakat (w postaci graficznej, graficzno-tekstowej) można wykonać dowolną techniką, w formacie minimum 
A3. Zwycięskie plakaty zostaną zaprezentowane podczas pikniku hospicyjnego oraz zostaną zamieszczone 
w zasobach edukacyjnych OHD. 

W każdej z niżej wymienionych grup wiekowych przewidziano także nagrody książkowe: 

- klasy 1-3 (szkoły podstawowe) – za zajęcie I miejsca, tematyka plakatu: „Każdy chory potrzebuje…” 

- klasy 4-8 (szkoły podstawowe)  – za zajęcie I miejsca, tematyka plakatu: „Podczas choroby bliskiego 
pamiętaj, by…” 



 
 

Dla wszystkich zespołów uczniowskich biorących udział w konkursie zostaną przygotowane dyplomy. 
Specjalnie powołane jury będzie oceniać szczególnie: wartość edukacyjną plakatu, estetykę wykonania, 
innowacyjność w ujęciu tematu. 

W ramach konkursu istnieje możliwość zaproszenia zwycięskiego zespołu wraz z całą  jego klasą na 
spotkanie edukacyjne w biurze OHD (szczegóły spotkania zostaną ustalone z nauczycielem 
odpowiedzialnym za zespół). 

 

Regulaminy konkursów zostaną opublikowane 1 września 2021 r. 

Realizacja Pol Nadziei 2021/22 może ulec zmianie ze względu na aktualną sytuację epidemiczną. 

 

Kontakt w sprawie Pól Nadziei: 

Paulina Skiba, paulina.skiba@ohd.waw.pl, 519-576-348 

 

 

 


