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Rzeszów, 02.02.2020 r. 

 

 

 
Program kampanii „Pola Nadziei” 2020/2021 orgaznizowanej przez Fundację 

Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci na terenie Rzeszowa 

 

 
Data  Harmonogram działań 

 

Kampania wiosenna 

 

02/2020   

Deklaracja udziału w kampanii „Pola nadziei” 

placówek oświatowych/ firm/ innych instytucji/ osób 

prywatnych.  

 

Organizowanie przez uczestników inicjatywy 

edukacyjnej, przybliżającej ideę opieki hospicyjnej, 

uwrażliwianie na potrzeby cierpiących i nieuleczalnie 

chorych.  

 

01.03-31.03.2020   

Przygotowywanie dla ofiarujących datek, symbolu 

kampanii – żonkili, w ramach kampanii wiosennej, 

przez uczestników akcji oraz przez placówki 

oświatowe deklarujące uczestnictwo podczas zajęć 

plastycznych/ wychowawczych, nie zakłócających 

programu edukacyjnego szkoły.  

 

Przygotowanie listy wolontariuszy Fundacji 

Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci wyrażających 

chęć uczestnictwa w zbiórce publicznej „Pola 

nadziei”, zbieranie symbolicznych datków do puszek 

w zamian za wręczone żonkile.  
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01.04.2020-15.04.2020  

 

Zebranie żonkili od wszystkich klas przez 

koordynatora odpowiedzialnego za akcje na terenie 

placówek oświatowych oraz dostarczenie żonkili do 

siedziby Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla 

Dzieci. 

 

15.04.2020 10:00  

Rozpoczęcie Pól Nadziei pochodem na rynku 

rzeszowskim oraz prowadzenie Kiermaszu. Zbieranie 

symbolicznych datków od ofiarowujących w zamian 

za kwiat żonkila. 

 

Podliczenie protokołem zebranej kwoty oraz oficjalna 

informacja na stronie internetowej oraz na FB 

Fundacji.  

  

  

17.04.2020  

Uroczyste zakończenie akcji „Pola nadziei”, oficjalne 

podziękowania instytucjom za udział w kampanii.  

 

 

Kampania jesienna 

01.09.2020  

Rozpoczęcie akcji „Pola nadziei” poprzez oficjalną 

informację na stronie internetowej Fundacji i mediach 

społecznościowych. Ogłaszanie inicjatywy w mediach 

regionalnych.  

 

 

 

01.09.-30.09.2020 

 

 

 

Deklaracja udziału w kampanii „Pola nadziei” 

placówek oświatowych/ firm/ innych instytucji/ osób 

prywatnych oraz pozyskiwanie kwiatów od firm, 

instytucji, sklepów do sadzenia ich na terenie 

ogrodów szkół i parków.  
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Przygotowanie przez osoby decyzyjne w Urzędzie 

Miasta Rzeszów decyzji o wybranym miejscu (np. 

Park Papieski w Rzeszowie),  w którym można 

posadzić cebulkę żonkila.   

 

Sporządzenie listy wolontariuszy Fundacji 

wyrażających chęć sadzenia sadzonek w Parku 

Papieskim. 

 

 

15.10.2020  

Sadzenie sadzonek żonkili przez firmy, instytucje 

osoby deklarujące uczestnictwo w jesiennej kampanii 

„Pola nadziei”.   

 

Uroczyste rozpoczęcie sadzenia przez wolontariuszy 

sadzonek w Parku Papieskim. 

 

Reportaż akcji sadzenia żonkili przygotowany przez 

media regionalne.   

 

 

16.10.2020  

Uroczyste zakończenie akcji „Pola nadziei”, oficjalne 

podziękowania instytucjom za udział w kampanii.  

 

 

 
Fundacja podkarpackie Hospicjum dla Dzieci jest oficjalnym uczestnikiem  

w programie ogólnopolskim „Pola nadziei”, którego głównym Organizatorem jest Towarzystwo 

Przyjaciół Chorych „Hospicjum Św. Łazarza” w Krakowie. Uczestnikiem ogólnopolskiego 

programu jest każda organizacja, która prowadzi opiekę hospicyjną. Współpraca ze szkołami ma na 

celu uwrażliwienie dzieci  

i młodzieży na potrzeby innych potrzebujących i chorych. 

 

 

 

        ……...……………………………….. 
               Podpis i pieczęć Fundacji 
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