
Sprawozdanie z przebiegu trzeciej dębickiej

akcji „Pola Nadziei 2009/2010”

.
Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II

39-200 Dębica,  ul. Mickiewicz 2

www.hospicjum.debica.net.pl

Ramy czasowe: akcja jesienna 01.10.2009 - 17.10.2009

                                    akcja wiosenna 08.03.2010 - 28.05.2010

Honorowy Patronat:   

Ks. Biskup Wiktor Skworc - Ordynariusz Diecezji

Pan Władysław Bielawa     - Starosta powiatu dębickiego

Pan Paweł Wolicki              - Burmistrz  miasta Dębicy

Pan Stanisław Rokosz          - Wójt gminy Dębica

             Przed rozpoczęciem jesiennej akcji „Pola Nadziei” w czasie wrześniowego spotkania  

dyrektorów placówek oświatowych w mieście, gminie i szkół ponadgimnazjalnych 

w  powiecie  dębickim  przypomniano  cele  akcji  „Pola  Nadziei”,  zreferowano  rezultaty 

kampanii  z  2007/2008,  2008/2009,  dokładnie  przekazując  w  jaki  sposób  zostały 

spożytkowane fundusze pozyskane w kwestach.   Zaproszono  do udziału w kolejnej akcji 

„Pola Nadziei 2009/2010”

Na zaproszenie odpowiedziały w tym roku: 

placówki- wychowawczo- opiekuńcze              1

wszystkie  przedszkola w Dębicy            12

wszystkie szkoły podstawowe w Dębicy              7 

wszystkie szkoły gimnazjalne w Dębicy  4             

szkoły ponadgimnazjalne w powiecie                        10 

szkoła specjalna              1 

wszystkie Zespoły szkół w gminie Dębica                          13

Zespół szkół w Górze Motycznej z gminy Żyraków             1

Zespół szkół w Czarnej z gminy Czarna                                1



W sumie 50 placówek oświatowych. 

Do współpracy zaproszone zostały Organy Samorządu Terytorialnego.

Inauguracja akcji odbyła się 17 października 2009r. na Placu Solidarności przy pomniku Jana 

Pawła  II  i  zgromadziła  wiele  ludzi.  Przybyli  przedstawiciele  władz  samorządowych, 

dyrektorzy i nauczyciele, kapłani, młodzież i dzieci wszystkich szkół i przedszkoli, biorących 

udział w kampanii, wolontariusze hospicjum oraz mieszkańcy Dębicy. 

Po występie artystycznym przedszkolaków z Ochronki Sióstr Służebniczek oraz dzieci 

z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębicy, obsadzono przygotowane rabatki. Każdy 

z obecnych mógł posadzić symbolicznego żonkila. Uroczystość została zakończona modlitwą 

„Anioł Pański”  w intencji Ojca św. Jana Pawła II -patrona hospicjum. 

Ogrody żonkilowe w których dosadzono 7,000 cebul (w sumie od 2007 do 2009 posadzono 

23.000  żonkili)  znajdują  się  przy  szkołach,  przedszkolach,  przed  Ratuszem,  na  Placu 

Solidarności, przy kościele Miłosierdzia Bożego, gdzie znajduje się siedziba hospicjum, na 

terenie Zakładu Karnego. Nowe pole powstało przy budynku Starostwa Powiatowego.

W ramach akcji od 01.03.2010r. do 28.05.2010r. zorganizowano:

− dla różnych kategorii wiekowych konkurs plastyczny i literacki pt. „Dobry człowiek 

z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobro” /Łk.6,45/

Na konkurs wpłynęło 348 prac plastycznych i  149 literackich  w dwóch gatunkach 

literackich -proza 118 prac, i -poezja 31prac. 

− dla nauczycieli zorganizowano dwa spotkania, na których przypomniano ideę ruchu 

hospicyjnego,  podzielono  się  uwagami  i  refleksjami  dotyczącymi  akcji  „Pola 

Nadziei”.

Zastosowano różne formy zdobywania funduszy przez dzieci, młodzież i wolontariuszy:

− rozprowadzano wykonane przez młodzież portrety Ojca św. Jana Pawła II 

i słynne kremówki;

− zorganizowano cieszące się dużym zainteresowaniem stoisko ze zdrową żywnością;

− wykonano kartki okolicznościowe;

− przygotowano kiermasze bożonarodzeniowe i wielkanocne;



− zorganizowano konkurs pisanek i stroików wielkanocnych;

− z okazji świąt odwiedzono ludzi samotnych obdarowując ich  żonkilami; 

− przygotowano program artystyczny i zaprezentowano go w DPS –ach 

         oraz rodzicom; 

− przeprowadzono okazjonalne apele w szkołach;

− wykonano gazetki o tematyce hospicyjnej oraz dekoracje żonkilowe;

− kwestowano przed kościołami, w instytucjach, na rynku, na sesji rady miasta;

Informację o akcji „Pola Nadziei”  podano w internecie i na plakatach. 

  

Hospicjum,  jako  organizacja  pozarządowa  przystąpiła  do  wykonania  trzech  zadań 

publicznych ogłoszonych przez Starostwo Powiatowe, Miasto i Gminę Dębica.  Zadania te 

dotyczyły  przeprowadzenia  konkursów  edukacyjnych  dla  dzieci  i  młodzieży  w  ramach 

kampanii „Pola Nadziei”.

Uzyskane fundusze z zadań przeznaczone zostały na koszty realizacji akcji (koszulki, plakaty, 

zaproszenia, dyplomy, nagrody dla laureatów konkursów).

 Koszty kampanii wyniosły 9.206,07

Dochód  z  kampanii  „Pola  Nadziei  2010”  wyniósł    44.192,70    (pozyskana  kwota 

pomniejszona o koszty realizacji). 

KWESTY PÓL NADZIEI 2009/2010
Starostwo Powiatowe      430,60
Kościoły 11.689,46
Szkoły i przedszkola 29.109,21

Hipermarkety          -

Radni i pracownicy Urzędu Miasta i MOPS       659,50

Związki Zawodowe          -

Otwarty konkurs ofert (zadania publiczne)    9.500,00

Hospicyjne konto    1.000,00

Zakład  Karny    1.010,00

Pozyskana kwota  53.478,67



W czasie  uroczystego  zakończenia  akcji   28 maja  2009r.  dyrektorzy  szkół,   nauczyciele, 

władze  lokalne,  sponsorzy  oraz  wolontariusze  przedszkolni  i  szkolni 

otrzymali okolicznościowe dyplomy ( sumie rozdano  746 dyplomów),a placówki oświatowe 

upominki książkowe.

Pięknymi nagrodami uhonorowano 88 laureatów konkursu plastycznego 

i literackiego „Dobry człowiek z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobro”

Uroczystość  uświetnił   występ  młodzieży  ze  Szkoły  Specjalnej,  która  wykonała  utwór 

muzyczny  „Temptatione”,  przedstawiła  bajkę  muzyczną  „Piotruś  i  wilk”  oraz  pięknie 

zatańczyła „Polkę cygańską”

Dużym sukcesem było podjęcie, po raz trzeci w Dębicy, trudu akcji „Pola Nadziei”       

i cieszenie się owocami tej kampanii,  jakim było duże zaangażowanie młodzieży i dzieci

(ilość  wolontariuszy akcyjnych porównywalna do roku 2009, wzrostowa do 2008) Widzimy, 

że akcja cieszy się ogromną popularnością wśród przedszkolaków, a włożony trud świadczy 

o  wczesnym kształtowaniu u nich postaw empatycznych. Mamy nadzieję, że kampania uczy 

zachowań prospołecznych,  które w przyszłości,  ufamy dobrze zaowocują,  bo „Takie będą 

Rzeczypospolite jakie młodzieży chowanie”. 

Ogromnym  sukcesem  było  przystąpienie,  po  raz  drugi,  Zakładu  Karnego  do  akcji, 

powiększenie ogródka żonkilowego, założonego przez osadzonych oraz kwesta wśród nich na 

rzecz hospicjum, która wyniosła: 1.010,00

          Akcja  przebiegała  sprawnie,  z  zaangażowaniem  wszystkich  uczestników, 

pokonujących duże trudności podjętego zadanie.

15.06.2010r.                                                                                     Krystyna Wolska


