3. KWESTA LISTOPADOWA - OD 1 DO 4 LISTOPADA 2012 R. - będziemy
wspólnie kwestować na cmentarzach parafialnych i komunalnych Krakowa i okolic,
pozyskując fundusze na potrzeby Hospicjum. Serdecznie prosimy o wsparcie akcji
i liczny w niej udział. Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel. 640 22 90 lub
przesyłać wraz z listą chętnych i numerem telefonu opiekuna do 19 października
na numer fax 641 46 59 lub na mail: polanadziei@hospicjum.org z dopiskiem
„kwesta listopadowa”.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”
serdecznie zaprasza szkoły z obszaru Małopolski
do udziału w projekcie

„Wolontariat - każdy może pomagać.”

KAMPANIA WIOSENNA POLA NADZIEI 2013 W SZKOŁACH
Od marca do maja w ramach programu szkoły będą mogły tradycyjnie włączać się
w pozyskiwanie środków na rzecz Hospicjum (kwesty w szkołach i w innych
punktach), oraz uczestniczyć w konkursach i imprezach. Szczegółowy program
współpracy w ramach wiosennej akcji zostanie zamieszczony w październiku br. na
stronie internetowej www.polanadziei.pl

PROGRAM WSPÓŁPRACY DLA MAŁOPOLSKICH SZKÓŁ
NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PODSUMOWANIE PROPOZYCJI DLA SZKÓŁ
Wydarzenia
o 4. 10. 2012 r. Marsz żonkilowy i uroczyste sadzenie żonkilowego
pola
Szkolenia
o Od 1. 10. 2012 r. Idea wolontariatu
Kwesty
o 4. 10. 2012 r. Kiermasz żonkilowy-kwesta cebulkowa
o 1 - 4. 11. 2012 r. Kwesta Listopadowa
o Kwesta wiosenna „Pola Nadziei 2013”

KONTAKT Z NAMI I INFORMACJA NA TEMAT POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ
•
•

zbiórki funduszy, konkursy, koncerty (przyjmowanie prac, materiały
promocyjne, puszki, informacja) od pn. do pt. 10.00-16.00, tel. (12) 640 22 90,
641 46 66 Hospicjum im. św. Łazarza (pok. 132),
edukacja (pogadanki, wizyty w Hospicjum) od pn. do pt. 9.00-15.00, tel. (12)
641 46 57 w. 39, Hospicjum im. św. Łazarza (pok. 134).

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego”.

PROGRAM WSPÓŁPRACY DLA MAŁOPOLSKICH SZKÓŁ NA ROK
SZKOLNY 2012/2013
WRZESIEŃ
1.

Żonkilowe ogrody - zachęcamy do kontynuowania trwającej już ponad
piętnaście lat tradycji zakładania i powiększania przyszkolnych ogrodów
żonkilowych. Najlepszy czas do sadzenia cebulek, to okres od połowy
września do połowy października. Żonkilowe cebulki można zakupić
w hipermarketach, sklepach ogrodniczych lub na giełdach kwiatowych.
Żonkilowy ogród, to żywy znak solidarności z chorymi w Hospicjum.

PAŹDZIERNIK
Kiermasz i Marsz Żonkilowy oraz wspólne sadzenie żonkili przy Bunkrze
Sztuki
Kiermasz Żonkilowy - 4 PAŹDZIERNIKA 2012 r., termin zgłaszania
udziału w kiermaszu upływa z dniem 28 września, zgłoszenia przyjmujemy
pod nr tel. (12) 640 22 90 lub e-mailem: polanadziei@hospicjum.org
Tradycyjnie, jak co roku spotykamy się pod Bunkrem Sztuki, gdzie wszyscy
zgłaszający się otrzymają materiały kwestarskie, można będzie też rozłożyć
wykonane przez uczniów drobiazgi na przygotowanych do tego celu stołach. Kwesta
odbędzie się w dwóch turach: pierwsza od 9.30 do 11.30 i druga od 12.00 do
14.00. Po zakończeniu kwesty zapraszamy do udziału w Żonkilowym Marszu
Nadziei, który wyruszy spod Barbakanu o godz. 14.30, przejdzie ulicą Floriańską,
Rynkiem Głównym, Szewską na Planty przy Bunkrze Sztuki gdzie wspólnie
zasadzimy „żonkilowe pole nadziei”.
1.

Na kiermaszu:
- liczebność grupy do kwestowania podczas kiermaszu powinna wynosić do 15 osób z jednej
szkoły,
- każda z grup musi mieć Nauczyciela - Opiekuna,
- Opiekuna grupy prosimy o przesłanie najpóźniej do 28 września listy osób biorących udział
w kiermaszu (imię, nazwisko, opiekunowie, telefon kontaktowy do opiekuna, dane szkoły,
wybrany dyżur ranny/popołudniowy), w przypadku zbyt dużej liczby chętnych grup na jedną ze
zmian, po konsultacji z Opiekunem, organizator zastrzega sobie możliwość przypisania grupy
na drugi dyżur,
- każdy uczeń powinien przynieść ze sobą zdjęcie do identyfikatora (rozmiar jak do
legitymacji),
- bardzo mile widziane będą drobiazgi wykonane przez uczniów do rozdawania w zamian za
datki oraz koszyczki wiklinowe do roznoszenia cebulek żonkilowych.

2.

Żonkilowy Marsz Nadziei - 4 PAŹDZIERNIKA 2012 r.
Termin zgłaszania udziału w marszu upływa z dniem 28 września 2012 r.,
zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. (12) 640 22 90 lub e-mailem:
polanadziei@hospicjum.org.

Żonkilowy Marsz Nadziei, odbywający się w październiku w Światowy Dzień
Hospicjum i Opieki Paliatywnej, ma za zadanie oprócz informacji o wolontariacie
Hospicjum św. Łazarza (przekazywanie przechodniom folderu o wolontariacie
i udzielanie informacji podczas sadzenia żonkili) integrację wolontariatu 50+
z wolontariatem młodzieżowy. Marsz zostanie zakończony utworzeniem pola
żonkilowego - symbolu solidarności międzypokoleniowej, wspólnego działania
seniorów, dzieci i ludzi młodych. Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału
w marszu wraz ze swoimi dziadkami.
W czwartek, 4 października 2012 r. o godzinie 14.30 wyruszymy spod Barbakanu
barwnym korowodem przejdziemy ulicą Floriańską przez Rynek Główny, ulicą
Szewską pod Bunkier Sztuki, gdzie wspólnie posadzimy żonkilowe Pole Nadziei
inaugurując w ten sposób 16 edycję akcji. Ubranych na żółto uczestników marszu,
wyposażonych w żonkilowe transparenty będziemy oczekiwać pod Barbakanem od
godz. 14.15. Uwieńczeniem Marszu będzie wspólne sadzenie żonkili na Plantach
przy Bunkrze Sztuki.
Na marszu:
- prosimy o stosowanie się do zaleceń osób prowadzących marsz,
- sprawne przemieszczanie się po wyznaczonej trasie,
- każda z grup musi być pod opieką Nauczyciela-Opiekuna,
- prosimy o przyniesienie ze sobą żonkilowych transparentów, żonkili wykonanych z bibuły oraz
uwzględnienie w swoim ubiorze żółtego elementu.

POZOSTAŁE JESIENNE WYDARZENIA (WRZESIEŃ - LISTOPAD)
1. PRELEKCJE O WOLONTARIACIE - w szkołach, które zgłoszą zapotrzebowanie
na przeprowadzenie prelekcji dla uczniów nt. hospicyjnego wolontariatu pracownicy
i wolontariusze Hospicjum św. Łazarza, podczas godzin wychowawczych, opowiedzą
o idei hospicyjnej, formach wolontariatu i możliwościach włączenia się w hospicyjne
dzieło.
2. IDEA WOLONTARIATU - SZKOLENIE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2012 R.
Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych do udziału w 20 godzinnym
szkoleniu, którego tematyka pozwoli młodym ludziom zapoznać się z problemami
zdrowotnymi i chorobami dotykającymi osoby starsze i przewlekle chore.
Zrozumienie problemów i potrzeb seniorów ma, w założeniu organizatorów
szkolenia, przyczynić się do nawiązania lepszej komunikacji międzypokoleniowej
a co za tym idzie poprawienia i wzmocnienia kontaktu nastolatków z dziadkami
i osobami starszymi. Kurs będzie się odbywał w siedzibie Hospicjum św. Łazarza,
przy ul. Fatimskiej 17. Maksymalna liczba uczestników kursu, to 45 osób rozpoczęcie
1 października 2012 r. Termin zgłoszeń na szkolenie upływa 27 września,
zgłoszenia przyjmujemy pod numerem pod. nr tel. 12 641 46 57, w. 39 oraz mailem
na adres: wronska@hospicjum.org

