
 

Białystok, dnia 13 września 2017 r. 

Szanowni Państwo ! 

Zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy z Fundacją „Pomóż Im” 
prowadzącą Domowe Hospicjum dla Dzieci w ramach ósmej edycji kampanii „Pola Nadziei 
2017/2018” na Podlasiu. Tegorocznym mottem są słowa zawarte w Liście do Rzymian 
"Nadzieja zawieść nie może…". 

Jest to kampania mająca na celu propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej 
pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom. To międzynarodowy program realizowany 
przez hospicja, polegający na sadzeniu jesienią żonkili – symbolu nadziei i tworzeniu „Pól 
Nadziei”. Kiedy wiosną zakwitną - są rozdawane w trakcie ulicznych kwest. Pozyskane w ten 
sposób fundusze pozwalają na zaspokojenie potrzeb podopiecznych hospicjum. Kampania 
ta ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa, przypominając o chorych i cierpiących. 

Fundacja „Pomóż Im”, prowadząca Domowe Hospicjum dla Dzieci, pomaga 
nieuleczalnie chorym dzieciom z terenu całego województwa podlaskiego. Mali pacjenci 
przebywają w domach rodzinnych, wśród bliskich, a jednocześnie mają zapewnioną 
niezbędną aparaturę medyczną, pomoc lekarską, pielęgniarską, socjalną, psychologiczną 
oraz rehabilitację. Dzięki zebranym funduszom jesteśmy w stanie zapewnić terminalnie 
chorym dzieciom opiekę na najwyższym poziomie. Opieką obejmujemy również najbliższą 
rodzinę dziecka, a po jego odejściu, służymy wsparciem w żałobie. 

W ramach współpracy zachęcamy do włączenia się w kampanię poprzez utworzenia 
własnego „Pola Nadziei” przed siedzibą placówki, rozpowszechnianie wolontariatu wśród 
uczniów, udział w kweście żonkilowej. Chętni mogą we własnym zakresie organizować 
zbiórki pieniędzy, zabawek, słodyczy, książek oraz materiałów higienicznych dla 
podopiecznych Fundacji. Fundacja „Pomóż Im” ze swojej strony oferuje spotkania 
edukacyjne dla dzieci i młodzieży, konkursy, pokazy filmów oraz szkolenia dla wolontariuszy. 
Wystawiamy również zaświadczenia dla uczniów, nauczycieli oraz szkół uczestniczących w 
akcji. 

Wszystkich chcących wziąć udział w tegorocznej akcji zachęcamy do wypełnienia 
deklaracji członkowskiej, dołączonej do niniejszego listu i odesłanie jej na adres: ul. 
Ciołkowskiego 88 J, 15-545 Białystok. Szczegółowe informacje dotyczące „Pól Nadziei” 
znajdą Państwo na stronie internetowej https://pomozim.org.pl/polanadziei/ oraz pod 
numerem telefonu 605 460 330. 

 

                                                                                                Z poważaniem, 

                                                                                                Krystyna Skrzycka  

                                                                                         Koordynator kampanii „Pola Nadziei” 

https://pomozim.org.pl/polanadziei/

