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„Człowiek jest tyle wart, ile uczyni dla drugiego”

prof. Julian Aleksandrowicz



Idea

Pola Nadziei (ang. Fields of Hope) – akcja zbierania pieniędzy na potrzeby polskich 
hospicjów zainicjowana w 1998 roku w Krakowie.

Great Daffodil Appeal to program stworzony przez organizację charytatywną Marie 
Curie Cancer Care (MCCC) w Wielkiej Brytanii w 1988 roku. Jego celem jest zbieranie 
funduszy na utrzymanie hospicjów w Wielkiej Brytanii oraz edukacji. 

MCCC w 1998 roku w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia postanowiła podjąć 
współpracę z jednym z polskich hospicjów. Beneficjentem programu zostało 
wówczas Towarzystwo Przyjaciół Chorych “Hospicjum” w Krakowie, prowadzące 
Hospicjum św. Łazarza. Tak powstała polska wersja Great Daffodil Appeal, czyli akcja 
Pola Nadziei.



Idea
1988 r. EDYNBURG, 
Wielka Brytania

1998r. KRAKÓW, 
Polska

2010 r. WROCŁAW, 
Polska

ŻONKIL - w starożytności był symbolem nadziei na nowe 

życie – odrodzenie. Jak podaje „Słownik Symboli” 

W. Kopalińskiego – w tradycji chrześcijańskiej, żonkil 

symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, 

miłości nad śmiercią, miłości niebiańskiej nad ziemską. 



Idea

Trzy główne cele programu:

1. szerzenie idei hospicyjnej,
2. pozyskiwanie funduszy na prowadzoną opiekę dla terminalnie chorych,

3. uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby chorych i możliwość niesienia pomocy.

Od 2003 roku w ogólnopolską akcję angażowały się hospicja z całego kraju, z roku na 
rok przybywało organizacji, które aktywnie włączają się w realizację założeń 

programu.

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci przyłączyła się do akcji w 2010 roku. 

Od tego czasu, co roku Pola Nadziei powstają na całym Dolnym Śląsku, gdzie wiosną 

kwitną tysiące żółtych kwiatów niosących nadzieję.
W tym roku obchodzimy Jubileusz 10-lecia naszego zaangażowania w akcję. 





Jak działamy?

Od 10 lat realizujemy cele tego międzynarodowego programu poprzez 
organizowane w ramach Pól Nadziei:

 akcje sadzenia żonkili. Na początku października sadzimy cebulki żonkili, 

które kiedy wyrosną z nich kwiaty na wiosnę, zostają sprzedane podczas 

kwest i kiermaszy;

 kwesty w centrach handlowych, szkołach i firmach, które realizowane są 

przez sztab wspaniałych Wolontariuszy

 festyny i kiermasze, z których dochód przeznaczony jest na pomoc 

Podopiecznym – terminalnie, przewlekle i nieuleczalnie chorym dzieciom 

będących pod opieką domowego hospicjum;

 konkursy promujące ideę programu;

 z prac konkursowych tworzymy Kalendarz Pola Nadziei, z którego sprzedaży 

100% dochodu przeznaczone jest na pomoc Podopiecznym domowego 

hospicjum;

 liczne spotkania i prelekcje z uczniami i wychowankami dolnośląskich szkół 

oraz przedszkoli;

 coroczne „Żółte Marsze Życia”, które są podsumowaniem całorocznej 

polonadziejowej aktywności.



Jak działamy?

Szkoła Podstawowa nr II 

im. Jana Pawła II w Kłodzku

Szkoła Podstawowa nr 84 
we Wrocławiu



Kwesta i kiermasz w Centrum handlowym Magnolia PARK 
9. edycja Pól Nadziei



„Żółty Marsz Życia” pochód ulicami Wrocławia 17.06.2019

9. edycja Pól Nadziei w sumie wspólnie zebraliśmy,

aż 112 750,30 zł !!! 



Kalendarz Pola Nadziei na 2020 i 2019 
Ilustracje laureatów konkursu plastycznego 
„Żółty żonkil symbolem życia”



Co to jest hospicjum domowe?
Jesteśmy najdłużej działającym na terenie Dolnego

Śląska hospicjum domowym dla dzieci – to znaczy,

że nasi podopieczni, nieuleczalnie chore dzieci są w

swoich własnych domach. Tam gdzie czują się

bezpiecznie.

Do domów dociera nasza pomoc lekarska,

pielęgniarska, psychologiczna, fizjoterapeutyczna,

potrzebujących wspiera również pracownik socjalny,

kapelan, wolontariusze.

Hospicjum działa 24 godz. na dobę.

Kim są nasi Podopieczni?
Podopieczni domowego hospicjum to dzieci (do 26

roku życia) terminalnie, nieuleczalnie i przewlekle

chore, u których rozpoznano między innymi

nowotwory, zanik mięśni, choroby neurologiczne,

mukowiscydozę. Pomagamy też dzieciom po

wypadkach.

U wszystkich naszych podopiecznych leczenie jest

niemożliwe, albo zakończone. Naszym zadaniem

jest podnoszenie jakości życia chorego, danie

uśmiechu i sprawienie żeby nie bolało. Dzieci są

pod opieką specjalistów od kilku dni do kilku lat.

Pochodzą z różnych środowisk miast i wsi.

Dla kogo działamy?



Nasza siedziba znajduje się we Wrocławiu, ale pomagamy

dzieciom i ich rodzinom na terenie całego Dolnego

Śląska. Dzieci są z bliskimi w swoich domach. Pracownicy

hospicjum dbają o komfort dzieci i rodzin każdego dnia, są

dostępni całą dobę, żeby pomóc opanować ból, strach,

bezradność. Podają leki zmniejszające ból, rehabilitują,

zapewniają sprzęt medyczny.

A ponieważ tam, gdzie choruje dziecko pomocy

potrzebuje cała rodzina, nasza opieka jest całościowa. To

opieka paliatywna (łac. pallium – płaszcz), która zakłada

kompleksowe wsparcie od medycznego, przez

psychologiczne, po socjalne dla całej rodziny. To że udaje

nam się opiekować coraz większą liczbą bardzo chorych

dzieci jest zasługą wielu osób. I tutaj pięknie dziękujemy

wszystkim Darczyńcom, którzy nas wspierają.

Wszystkie formy wsparcia są bezpłatne.

Jak pomagamy?



10. Edycja 2019/2020 – inna niż wszystkie!

Nasze Plany

W zeszłym roku zebraliśmy, aż 112 750,30 zł. Dzięki tym środkom mogliśmy zapewnić 

opiekę 24 dzieciom przez miesiąc. Obecnie Fundacja ma pod swoimi skrzydłami 60 

pacjentów, którym stara się przywrócić uśmiech i radość z życia codziennego, dzięki 

leczeniu, rehabilitacjom i wsparciu niezbędnego sprzętu medycznego. 

W tym roku sytuacja epidemiologiczna w kraju pokrzyżowała nam wszystkim plany.

Dbając o Wasze zdrowie zaplanowane szkolne kwesty i wydarzenia zostały zawieszone. 

Nie odbędą się również wspólne kwesty w Centrum Handlowym Magnolia, w których z 

wielkim zaangażowaniem udział brało tak wielu wspaniałych wolontariuszy szkolnych.

I choć może kwitnące w przyszkolnych ogródkach żonkile nie zostaną w tym roku 

zebrane, to my dalej będziemy wspólnie działać. Pola Nadziei, w końcu na dobre 

zakwitły i w naszych sercach.



Co TY możesz zrobić?

Pewnie zastanawiasz się, co  możesz zrobić, po prostu siedząc w domu.

 Po pierwsze, możesz przekonać, jak najwięcej osób, by wesprzeć naszą 

wirtualną zbiórkę. PO prostu zostań wirtualnym WOLONTARIUSZEM! 

Jak to zrobić? 

 Porozmawiaj z bliskimi Ci osobami w twoim otoczeniu, jakie to dla Ciebie 

ważne, by pomagać innym.

 Udostępnij informacje o zbiórce na Facebooku lub w innych serwisach 

społecznościowych.

 Zaproś do udziału w zbiórce swoich znajomych!

 Nakręć krótki filmik telefonem o naszej akcji i udostępnij go np. na TIK-TOKU, 

youtubie, oznacz hasztagiem #wirtualnePolaNadziei.

Najciekawsze filmiki opublikujemy na profilu facebookowym fundacji. 

Pamiętaj, by wykorzystać w nim żółty kolor i kwiaty żonkili, jeśli masz oczywiście 

taką możliwość. 

Zaraź ideą pomagania, jak najwięcej osób!                                                      

Potrafisz to! Nie zwlekaj! Działaj!



Co TY możesz zrobić?

KONKURS LITERACKI 

warunki uczestnictwa: 

 wykorzystanie w swoim utworze 

motywu pól nadziei, hospicjum, 

wolontariatu

 forma wierszowana – sonet, 

haiku, fraszka itp.

 dołączenie zgody –

oświadczenie prawa autorskie 

(do pobrania u nas na stronie),

 Po drugie, możesz wziąć udział w konkursie! 

W tym roku przygotowaliśmy dla Was, aż dwie propozycję konkursowe. 

Konkursy skierowane są do przedszkolaków, uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych. 

TEMAT obu konkursów: „Żółty żonkil symbolem życia”

KONKURS PLASTYCZNY 

warunki uczestnictwa: 

 wykorzystanie w swojej pracy 

logotypu Pól Nadziei lub 

Fundacji,

 format A3 pionowo, technika 

dowolna,

 dołączenie zgody –

oświadczenie prawa autorskie 

(do pobrania u nas na stronie), 

przyklejonej na odwrocie pracy.



Co TY możesz zrobić?

 Po trzecie, możesz zrobić żonkila z papierowego ORIGAMI!

Tak wykonaną ozdobę, możesz podarować komuś z prośbą, aby w 

zamian za wykonaną przez Ciebie pracę, wpłacił dowolną kwotę na 

konto Fundacji, tytułem: POLA NADZIEI 2020

Nr konta Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci: 

69 1140 1140 0000 2052 8800 1001 (PLN)

Jak zrobić żonkilowe origami? 

Co będzie Ci potrzebne?   

- żółty papier kolorowy

- nożyczki

- chwila czasu

- odrobina cierpliwości 

Potrzebujesz arkusz żółtego papieru kolorowego. 

Wytnij z niego kwadrat np. o wielkości 15cmx15cm.



Przepis na Żonkilowe  ORIGAMI



Przepis na Żonkilowe  ORIGAMI



Przepis na Żonkilowe  ORIGAMI



Przepis na Żonkilowe  ORIGAMI



Przepis na DOBRY uczynek 
– wirtualna zbiórka, to realna pomoc

Aby nie tracić wypracowanego przez lata dobra, 

nasze Pola Nadziei w tym roku będą działać wirtualnie. 

Zorganizowaliśmy zbiórkę, aby umożliwić wszystkim chętnym 

wsparcie naszych działań w tym trudnym czasie. 

Bardzo prosimy o każde wsparcie. 

→ Zbiórka na Facebooku

https://www.facebook.com/donate/216301652961106/

Możecie również dokonywać wpłat do naszej wirtualnej kwestowej

puszki poprzez:

→ Przelew tradycyjny

na numer konta: 69 1140 1140 0000 2052 8800 1001 (PLN) tytułem: 

POLA NADZIEI 2020 

→ Bramkę PayU

na naszej stronie www: https://hospicjum.wroc.pl/przelew-on-line.

https://www.facebook.com/donate/216301652961106/
https://hospicjum.wroc.pl/przelew-on-line




Fundacja Wrocławskie

Hospicjum dla Dzieci

KRS: 0000 287 982

NIP: 894 292 33 64

REGON: 020598370

Adres: 

ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a

50-260 Wrocław

71 367 51 09, fax: 71 724 20 69

email: fundacja@hospicjum.wroc.pl

www.hospicjum.wroc.pl

www.JedenProcentDlaDzieci.pl

Facebook
Instagram
LinkedIN
Twitter

KOORDYNATOR AKCJI POLA NADZIE:

Katarzyna Lubiszewska

tel. 795 524 909

email: polanadziei@hospicjum.wroc.pl 

DZIĘKUJEMY!!!

http://www.hospicjum.wroc.pl/
http://www.jedenprocentdladzieci.pl/
https://www.facebook.com/wroclawskie.hospicjum
https://www.instagram.com/hospicjumdladzieci/
https://www.linkedin.com/company/wroclawskiehospicjumdladzieci/about/
https://twitter.com/fundacjawroclaw

