SPRAWOZDANIE 2020/21

Pola Nadziei 2020/21

SPRAWOZDANIE Z KAMPANII „POLA NADZIEI 2020/21”
Nazwa i adres
Hospicjum

Fundacja „Pomóż Im” Białostockie Hospicjum dla Dzieci
15-545 Białystok ul. Ciołkowskiego 88 J

Adres strony
internetowej

www.pomozim.org.pl

Czas trwania akcji

6.10.2020 r. – 20.07.2021 r.

Która to akcja

Jedenasta Edycja Kampanii „Pola Nadziei”

Najważniejsze
wydarzenia
2020/21

1-31 października 2020r.
 Sadzenie żonkili w różnych miejscach Białegostoku oraz
innych miastach i wsiach województwa: wokół szkół,
przedszkoli, uczelni oraz instytucji.

www.pomozim.org.pl/polanadziei/

6 października 2020 r.
 Uroczysta inauguracja akcji w Młodzieżowym Domu Kultury w
Białymstoku oraz zasadzenie cebulek żonkilowych tuż obok
budynku. Wydarzenie połączone z podsumowaniem poprzedniej
edycji i nagrodzeniem najbardziej aktywnych placówek.
Listopad 2020 r. – kwiecień 2021 r.
 Kiermasze, zbiórki, licytacje, wirtualne kiermasze, kartki
świąteczne oraz różnego rodzaju akcje charytatywne
organizowane w placówkach oświatowych i kulturalnych na
rzecz Podopiecznych Białostockiego Hospicjum dla Dzieci.
Listopad 2020 r. – maj 2021 r.
Termin konkursów:

„Pomóż Im odnaleźć iskrę nadziei”

„Udostępnij siebie innym”

„Plan na pomaganie”
Luty - maj 2021 r.
 Akcja pisania listów „Pomaganie przez pisanie”
Marzec 2021r.
 I Przełajowy Bieg Wiosny - wydarzenie odbyło się wirtualnie
Organizatorzy : Stowarzyszenie 3T Total Tri Training Białystok,
Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku, SP nr 32 w
Białymstoku im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”.
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Maj – czerwiec 2021 r.
 Kurs wolontariatu Fundacji „Pomóż Im” w Białymstoku –
uczestniczyło 59 osób
 część teoretyczna - spotkania on line
 część praktyczna - e-wolontariat oraz udział w akcjach fundacji
Kwiecień – Lipiec 2021 r.
 Kwesta Żonkilowa - Pola Nadziei 2021 on-line:
o challenge #sercedlahospicjum
o nagrania zachęcające do wsparcia
14 czerwca 2021 r.
 Rozstrzygnięcie konkursów: „Jesteśmy sobie potrzebni”,
„Udostępnij siebie innym”, „Razem możemy więcej”
18 czerwca 2021 r.
 Podsumowanie kampanii dla szkół „POLA NADZIEI 2020/21” drogą elektroniczną
Współpraca ze
W akcji uczestniczyło 114 różnych instytucji, w tym:
szkołami (konkurs,
 31 Przedszkola
prelekcje)
 40 Szkół Podstawowych
 30 Szkół Ponadgimnazjalnych, Zespołów Szkół i innych
placówek edukacyjnych i kulturalnych
 13 instytucji wspierających bez podpisania deklaracji
Zorganizowano:
 48 Spotkań edukacyjnych – on-line - informujące o idei
kampanii „Pola Nadziei”, o opiece paliatywnej i wolontariacie ,
w których uczestniczyło około 1400 osób (dzieci, młodzieży i
nauczycieli).
Sposoby i miejsca
pozyskiwania
środków

Wynik finansowy
akcji w roku
2020/21
Koszty realizacji
akcji w roku
2020/21

W celu pozyskania funduszy:
 zorganizowano kwestę on–line na stronie – pomozim.org.pl
 stworzono zbiórkę na stronie – pomagam.pl
 stworzono challenge w mediach społecznościowych
#sercedlahospicjum
 uzyskano wpłaty ze szkół i przedszkoli, które organizowały
kiermasze, kwesty, zbiórki itp.
 współpracujące instytucje przekazały zebrane książki, zabawki
i słodycze, które wykorzystaliśmy jako prezenty oraz środki i
materiały higieniczne – przydatne do codziennej pielęgnacji
naszych podopiecznych
63 760,24 zł
5 408,96 zł
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Liczba
zaangażowanych
wolontariuszy w
roku 2020/21






Kwesta żonkilowa on-line – 100-200 wolontariuszy
Inauguracja kampanii – 2 wolontariuszy
Organizowane kursy – 6 wolontariuszy
W pozostałych działaniach – 50 wolontariuszy

Ocena współpracy
z lokalnymi
mediami,
patronaty
medialne
Największy
sukces akcji

Współpraca układała się bez zastrzeżeń.
Uzyskaliśmy patronaty mediów regionalnych:
 TVP 3 Białystok,
 Polskie Radio Białystok.

Napotkane kłopoty

Trwająca pandemia koronawirusa (COVID-19) uniemożliwiła:
 zorganizowanie zbiórki ulicznej, akcji charytatywnych na
obszarze miasta oraz w placówkach edukacyjnych,
 przeprowadzenia stacjonarnych edukacji w przedszkolach i
szkołach,
 organizacji oficjalnego zakończenia kampanii „Pola Nadziei
2020/21”.

Ogólna ocena
przebiegu akcji

Była to jedenasta edycja kampanii „Pola Nadziei” na Podlasiu. Akcję
można zaliczyć do udanych w odniesieniu do aktualnej sytuacji
epidemiologicznej, duża liczba placówek zaangażowała się w
tegoroczną kampanię. Udało się wyedukować dużą część osób
biorących udział w kampanii. Trwająca pandemia koronawirusa
uniemożliwiła wiele działań dzięki, którym co roku była pozyskiwana
większa część funduszy. Nie udało się uzbierać podobnej kwoty do
ubiegłorocznej, mimo wszystko był pozytywny odbiór prowadzonej
akcji w lokalnej społeczności.

 Aktywizacja społeczności szkolnych do podejmowania
działań charytatywnych oraz poszerzanie świadomości
społecznej.
 Upowszechnianie idei prowadzonej przez nas opieki
paliatywnej.
 Współpraca z kołami wolontariatu, świetlicami szkolnymi ze
szkół i uczelni województwa podlaskiego.
 Pozyskanie nowych wolontariuszy, którzy na stałe chcą
pomagać w Fundacji.
 Podtrzymanie współpracy ze szkołami (organizowanie
wydarzeń na rzecz naszych podopiecznych, zbiórki zabawek,
środków higienicznych itp.).
 Środowiska oświaty, nawet mimo braku podpisanej deklaracji
przystąpienia do Kampanii – wspomagały nas bardzo chętnie.
 Aktywizacja społeczności on-line, wykorzystanie mediów
społecznościowych do szerzenia bezinteresowniej pomocy.
 Zaangażowanie i aktywna współpraca ze strony lokalnych
środowisk kultury i sportu m.in.: dziennikarze TVP 3 Białystok
i Radio Białystok, Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji
Białostocko – Gdańskiej.
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Dochód z akcji „Pola Nadziei 2020/21” ( w wysokości 63 760,24 zł) zostanie przeznaczony na
realizację projektu budowy domu opieki wyręczającej, służącym do czasowego odciążenia
rodziny w opiece nad długotrwale i nieuleczalnie chorym dzieckiem.

IDEA „PÓL NADZIEI” NA GRUNCIE SPOŁECZNYM
„Pola Nadziei” to ogólnopolska kampania, mająca na celu rozpowszechnianie idei opieki
paliatywnej w społeczeństwie. Organizatorem i koordynatorem akcji w Polsce jest Hospicjum
Św. Łazarza w Krakowie. Symbolem akcji jest żonkil uznawany za międzynarodowy symbol
nadziei.
Jesienią 2020 r. Fundacja „Pomóż Im”, prowadząca Domowe Hospicjum dla Dzieci, już po
raz jedenasty włączyła się w ogólnopolską kampanię „Pola Nadziei”. „Pomóż Im odnaleźć iskrę
nadziei” – hasło XI edycji, którego twórcą jest Maria – zwyciężczyni konkursu poprzedniej
edycji kampanii oraz siostra podopiecznej hospicjum Hani. Kampania ma na celu
propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich
rodzinom.
Początkiem kampanii „Pól Nadziei” było sadzenie żonkili w okresie między
1 - 31 października 2020 r. w wybranych miejscach wokół szkół, przedszkoli, uczelni,
urzędów oraz instytucji kultury. W ten sposób w Białymstoku i innych miejscowościach
województwa podlaskiego oraz w Orzyszu i Ełku powstało około 101 żonkilowych „pól
nadziei”. Przypominały one o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w
trudnym okresie odchodzenia z tego świata.
Przez prawie cały rok szkolny przeprowadzaliśmy lekcje on-line w szkołach,
przedszkolach na temat hospicjum i wolontariatu. Kontynuowaliśmy dalej kampanię
społeczną „Hospicjum bez tabu” oraz stworzyliśmy materiały na YouTube „Konkretnie o
hospicjum”. W roku szkolnym odbyły się konkursy angażujące uczestników kampanii
(„Pomóż Im odnaleźć iskrę nadziei”, „Udostępnij siebie innym”, „Plan na pomaganie”). W maju
odbył się kurs wolontariatu. Część teoretyczna odbyła się w formie spotkań on-line, a część
praktyczna w formie e-wolontariatu oraz udziału w akcjach fundacji. Maturzyści II LO, idąc w
ślady swojej patronki Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, która pomagała
potrzebującym, postanowili przeznaczyć część pieniędzy z tegorocznej studniówki na pomoc
podopiecznym hospicjum.
Wiosną, wraz z zakwitnięciem żonkili, miała zostać przeprowadzona główna akcja „Pól
Nadziei”, czyli kwesty uliczne z wręczaniem darczyńcom kwiatów żonkili. Koronawirus
(COVID-19) uniemożliwił ich przeprowadzenie. Musieliśmy swoje działania, zbiórki przenieść
do internetu. Została uruchomiona kwesta „Pola Nadziei 2021 on–line”. Zamiast wręczać
żonkile osobiście, robiliśmy to wirtualnie. Osoby, które przekazały swoją cegiełkę
otrzymywały wirtualnego kwiatka 3D w ramach podziękowania. Każdy mógł zostać
wolontariuszem zbiórki i bez wychodzenia z domu zachęcać do pomocy. Zbiórce towarzyszyły
filmiki zachęcające do wsparcia, challenge #sercedlahospicjum w którym był udostępniany
link do zbiórki. Działania na marzec – czerwiec nie wyszły zgodnie z planem, mimo wszystko
staraliśmy się dopasowywać do sytuacji i szukać rozwiązań.
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Podsumowanie kampanii dla placówek biorących udział w akcji odbyło się 18 czerwca
2021 roku drogą e-mail (niestety spotkanie było niewskazane). Każdy z przedstawicieli dostał
prezentację podsumowującą kampanię, w której m.in. najaktywniejsze instytucje zostały
wyróżnione. Nagrody zostaną przekazane na oficjalnym rozpoczęciu kolejnej edycji, na której
też osobiście będziemy mogli podziękować wszystkim placówkom biorących udział w
kampanii. W tegorocznej edycji postanowiono przyznać następujące tytułu:
 ORDER NADZIEI -instytucjom zaangażowanym bardziej niż przeciętnie
 SIEWCY NADZIEI - instytucjom bardzo aktywnym
Nasze działania zostały ukierunkowane również na promowanie i zachęcanie do czynnego
wolontariatu. Staraliśmy się zachęcić instytucje, zakłady pracy, szkoły i przedszkola do
uczestnictwa w tej akcji, która z pewnością przyniesie wiele korzyści dla wszystkich.
Wolontariat pomaga uaktywnić społeczeństwo, stwarzając możliwość rozwoju. Poprzez
wolontariat człowiek uczy się otwartości, wrażliwości na potrzeby innych, zdobywa nowe
umiejętności, wykorzystuje swój potencjał, by nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.
Poza prowadzeniem szerokiej działalności edukacyjnej, udało nam się pozyskać
dodatkowe fundusze na prowadzenie opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi, ich
rodzeństwem, nad osobami w żałobie. Podczas kursów, wydarzeń promowaliśmy ideę opieki
hospicyjnej i prowadziliśmy zbiórki pieniędzy na rzecz naszych podopiecznych. Zachęcaliśmy
również do podejmowania różnorodnych działań na terenie placówki mających na celu
wsparcie naszych małych pacjentów.
Wszystkie informacje o działaniach prowadzonych przez Fundację „Pomóż Im”
w ramach kampanii „Pola Nadziei” były dostępne i na bieżąco aktualizowane na stronie
internetowej: https://pomozim.org.pl/polanadziei/ oraz na naszym facebook’owym profilu.

ŻONKILOWE WSPOMNIENIA
Uroczysta inauguracja kampanii „Pola Nadziei 2020/21”
6 października w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku została zainaugurowana
kolejna odsłona kampanii.
Inauguracja nieco różniła się od poprzednich - spotkaliśmy się w ograniczonym gronie w
gościnnej sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku ze względu na
obowiązujące obostrzenia. Były z nami tylko szkoły nagrodzone za wspaniałe zaangażowanie w
poprzednią edycję. Spotkaliśmy się z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. W czasie
wydarzenia omówiliśmy poprzednią edycję, a następnie wręczyliśmy nagrody przedstawicielom
placówek. Następnie opowiedzieliśmy o nowej edycji kampanii. Na koniec, tradycyjnie,
zasadziliśmy wspólnie z gośćmi pierwsze żonkilowe cebulki tuż pod Młodzieżowym Domem
Kultury. Całe wydarzenie zostało nagrane, aby każdy z uczestników mógł przeżyć to z nami.
W ramach trwającej kilka miesięcy kampanii – od października do maja, placówki, które
włączyły się do akcji organizowały zbiórki, kiermasze, konkursy, wystawy charytatywne, z których
dochód został przeznaczony na rzecz podopiecznych hospicjum.
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Wiosną żonkile zakwitły nie tylko w Białymstoku czy Łomży, ale ponownie w Gródku,
Mońkach, Czarnej Białostockiej, Kolnie, Klukowie, Czeremsze, Sokółce, Bielsku Podlaskim,
Łapach i wielu innych miejscowościach województwa podlaskiego oraz w miejscowościach poza
naszym województwem, czyli w Orzyszu i Ełku.

Kursy dla wolontariuszy
Jak co roku, postanowiliśmy pozyskać nowych wolontariuszy i zachęcić ich do współpracy,
w związku z tym, w ramach kampanii „Pola Nadziei”, przygotowaliśmy się do kursu wolontariatu
Fundacji „Pomóż Im” po raz kolejny w Białymstoku oraz w Łomży. Niestety nie udało nam się
zorganizować spotkań stacjonarnych w większej grupie ze względu na COVID-19. Kurs
wolontariatu – część teoretyczna odbyła się w formie zdalnej, czyli zorganizowaliśmy spotkania online. Podczas kursu uczestnicy dowiedzieli się na czym polega wolontariat oraz jaka jest jego
specyfika, jakie są prawa i obowiązki wolontariusza i organizacji, którą wspiera. Uczestnicy zostali
zapoznani z naszą codzienną pracą. Odbyło się spotkanie z wolontariuszem i pielęgniarką
hospicyjną, z psychologiem i lekarzem hospicyjnym oraz uczestnicy poznali podstawowe zasady
pierwszej pomocy przedmedycznej. Część praktyczna kursu polegała na e-wolontariacie w
internecie oraz udziale w akcjach fundacji. Kurs cieszył się zainteresowaniem, łącznie zapisało
się 65 osób.
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Zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach
Ważnym elementem akcji "Pola Nadziei" było uwrażliwianie społeczeństwa na
potrzeby osób niepełnosprawnych, cierpiących i umierających. Dokonywało się to między
innymi poprzez zajęcia edukacyjne prowadzone w formie zdalnej w placówkach
współpracujących.
Spotykaliśmy się on-line ze szkołami i przedszkolami by opowiedzieć dzieciom,
młodzieży o działalności Fundacji „Pomóż Im”, o idei kampanii „Pola Nadziei”, o opiece
paliatywnej oraz wolontariacie. Łącznie w naszych spotkaniach edukacyjnych wzięło udział
ponad 1400 osób – dzieci, młodzieży i nauczycieli. Zostały udostępnione filmiki edukacyjne
„Hospicjum bez tabu”. Filmiki pokazują jak naprawdę wygląda funkcjonowanie Białostockiego
Hospicjum dla Dzieci. Nowością w tegorocznej edycji były udostępnione filmiki na YouTubie
„Konkretnie o hospicjum” w których zawarte są wywiady z pracownikami dziecięcego
domowego hospicjum w Białymstoku.
Spotkania z dziećmi i młodzieżą cieszyły się dużym zainteresowaniem odbiorców – co
daje nadzieję, że przyniosą one dobre owoce w postaci większej wrażliwości na
potrzebujących.
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Kwesta żonkilowa
Nieodłącznym elementem kampanii „Pola Nadziei” jest kwesta żonkilowa, podczas
której pozyskujemy pieniądze na rzecz podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci.
Główna zbiórka w centrum miasta, galeriach handlowych i sklepach planowana była na
kwiecień lub maj. Przygotowani byliśmy na wielki finał, ale mieliśmy na uwadze, że może się
nie odbyć ze względu na panujące obostrzenia w czasie pandemii.
W wyniku sytuacji epidemiologicznej w maju została uruchomiona kwesta „Pola
Nadziei 2021 on–line”. Zamiast wręczać żonkile osobiście, robiliśmy to wirtualnie. Osoby,
które przekazały swoją cegiełkę otrzymywały wirtualnego kwiatka 3D w ramach
podziękowania. Każdy mógł zostać wolontariuszem zbiórki i bez wychodzenia z domu
zachęcać do pomocy.
Zbiórce towarzyszyły:
 filmik zachęcający do wsparcia:
o z wierszem napisanym przez 5-letniego Bartka i jego mamę z Niepublicznego
Przedszkola 'Europrymusek'
 dodatkowa zbiórka - pomagam.pl/polanadziei
 challenge #sercedlahospicjum:
o polegał na wstawieniu zdjęcia z tym co daje szczęście w swoich mediach
społecznościowych - w dowolnej interpretacji, podpisaniu go odpowiednim
hashtagiem (#sercedlahospicjum), udostępnieniu zbiórki i podaniu "pałeczki"
dalej do znajomych osób.
Mamy nadzieję, iż dzięki naszym działaniom, każdy kto od dziś będzie widział żonkile,
przypomni sobie o osobach nieuleczalnie chorych żyjących wśród nas, potrzebujących naszej
pomocy, naszego pokrzepiającego słowa, niosącego nadzieję.
W kwestę on-line włączyło się wiele szkół,
przedszkoli, instytucji i osób indywidualnych. Nasze
działania były bardzo ograniczone, jednak znaleźliśmy
kilka rozwiązań z których skorzystaliśmy.
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Konkursy
Tegoroczne hasła konkursów były inspiracją do tworzenia prac: „Pomóż Im odnaleźć
iskrę nadziei” – plastyczny, „Udostępnij siebie innym” – filmowy, „Plan na pomaganie” –
kreatywny. Edukacja w większości w tym roku szkolnym była w formie zdalnej. Niestety
dotarły do nas tylko trzy zgłodzenia na konkurs plastyczny. Mimo wszystko, nagrodziliśmy
osoby, które przygotowały swoje piękne i twórcze prace. Każdy z uczestników dostał
wyróżnienie i nagrodę niespodziankę.
Wyróżnienie w konkursie plastycznym, pt. „Pomóż Im odnaleźć iskrę nadziei” otrzymali:
 Kacper P. z Przedszkola Samorządowego nr 86 w Białymstoku
 Michał B. ze Szkoły Podstawowej w Klukowie
 Klara Z. ze Szkoły Podstawowej w Klukowie
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Szkoły i przedszkola dla nas
Szkoły i inne instytucje z własnej inicjatywy organizowały różne akcje charytatywne na
rzecz podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci.
Między innymi: Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku był jednym z
organizatorów I Przełajowego Biegu Wiosny planowanego w ubiegłym roku. Choć obostrzenia
tej wiosny ponownie wykluczyły wymarzoną imprezę na powietrzu, bieg się odbył wirtualnie.
Zgłosiło się do niego 451 uczestników. W ciągu 10 dni mogli przebiec wybrany dystans, po
czym przekazywali organizatorom wynik. W listopadzie szkoła ogłosiła akcję charytatywną
„Nie tylko święty daje prezenty” i każdy, kto chciał zostać Świętym Mikołajem mógł kupić
ręcznie robione przez organizatorów ozdoby świąteczne. Następnie zakupili 10 prezentów na
święta podopiecznym fundacji. Dodatkowo przekazali wiele kartek świątecznych i ręcznie
robionych ozdób. Szkoła Podstawowa nr 16 w Białymstoku poprzez zaangażowanie klas 1-3 i
ich rodziców zorganizowała licytacje na stronie internetowej ozdób wykonanych przez dzieci.
Również odbyła się akcja „Słoik nadziei” na rzecz podopiecznych Fundacji. Niepubliczne
Przedszkole „Europrymusek” przy współpracy z rodzicami stworzyło zbiór wierszy „Iskry
Nadziei” dedykowane podopiecznym Fundacji „Pomóż Im” w Białymstoku. Szkoła
Podstawowa w Sobolewie, akcję walentynkową, którą co roku organizowała na terenie szkoły
w tym roku zrobiła ją na Facebook’u. Dokładniej zrobili Wirtualny Walentynkowy Kiermasz
pt. „Podaruj Serduszko Dzieciom z Białostockiego Hospicjum”. Zamieścili na swoim
Facebooku prace walentynkowe uczniów, które powstały z myślą o pomocy dzieciom
nieuleczalnie chorym. Następnie zaprosili obserwujących profil do zobaczenia dzieł uczniów i
wybrania sobie pracy poprzez wpłatę symbolicznej cegiełki na konto fundacji z dopiskiem
stworzonym przez szkołę.
Dodatkowo wspólnie z tegorocznymi maturzystami II Liceum Ogólnokształcącego w
Białymstoku Fundacja utworzyła zbiórkę na asystor kaszlu (kaszlator). Urządzenie służące do
usuwania zalegającej w płucach wydzieliny, a docelowo ułatwiająca dzieciom oddychanie.
Maturzyści II LO, idąc w ślady swojej patronki Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, która
pomagała potrzebującym, postanowili przeznaczyć część pieniędzy z tegorocznej studniówki
na pomoc podopiecznym hospicjum.
Jednym z największych wydarzeń w tej edycji była autorska akcja Fundacji „Pomaganie
przez pisanie”. W dzisiejszych czasach tradycyjne wysyłanie pocztówek czy listów powoli
odchodzi w niepamięć. Warto przypominać o takiej formie komunikacji, a przy okazji pomóc
podopiecznym hospicjum dla dzieci. Dodatkowo teraz nie było możliwości wyjścia do osób i
prosić ich osobiście o wsparcie, dlatego to może być nowy sposób na pomaganie. W akcję
zaangażowało się wiele placówek, Nawet sama Fundacja dostała list od jednego z nauczycieli.
Jak widać pomysłów było wiele. Szkoły działały i pomagały, a obostrzenia ich nie
zatrzymały. DZIĘKUJEMY!
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Podsumowanie kampanii – 18.06.2021 r.
Ze względu na COVID nie odbyło się oficjalne zakończenie tegorocznych „Pól Nadziei” z
udziałem dzieci i kadry pedagogicznej z placówek, które uczestniczyły w kampanii. Fundacja
wysłała prezentację podsumowującą całe wydarzenie do koordynatorów placówek drogą
elektroniczną. W trakcie trwania kampanii wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania.
Fundacja przekaże osobiście podziękowania za uczestnictwo w tegorocznej kampanii
"Pola Nadziei" oraz wręczy upominki najaktywniejszym uczestnikom kampanii na otwarciu
kolejnej edycji.
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W tegorocznej edycji postanowiono przyznać następujące tytułu:
 ORDER NADZIEI: (kolejność przypadkowa)
o Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku
o Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Suchowoli
o Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie
o II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej
w Białymstoku
 SIEWCA NADZIEI: ( kolejność przypadkowa)
o Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku
o Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki nr 16 w Białymstoku
o Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida w Mońkach
o Niepubliczne Przedszkole „Europrymusek” w Białymstoku
Dziękujemy serdecznie wszystkim obecnym na wspólnym podsumowaniu oraz
pozostałym uczestnikom Pól Nadziei za zaangażowanie i rozsiewanie dobra.

NA SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA ZASŁUGUJĄ:
Patroni honorowi:
 Pan Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białegostoku
 Pan Bohdan Józef Paszkowski - Wojewoda Podlaski
 Pan Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego
 Pani Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty
 Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki
 Jego Ekscelencja Jakub Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański
Patroni medialni:
 TVP3 Białystok
 Polskie Radio Białystok

Nasze podziękowania kierujemy do wszystkich przedszkoli, szkół i instytucji, przed
którymi powstały żonkilowe „Pola Nadziei” i które od samego początku aktywnie
uczestniczyły w akcji:
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Lista uczestników kampanii „Pola Nadziei 2020/21” :
1. Niepubliczne Przedszkole „Europrymusek”
2. Przedszkole Samorządowe nr 26 Integracyjnego im. Joanny Strzałkowskiej –
Kuczyńskiej w Białymstoku
3. Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku
4. Przedszkole Samorządowe nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku
5. Punkt Przedszkolny Promyczki w Białymstoku
6. Przedszkole Samorządowe nr 53 im. Marii Kownackiej “Plastuś”
7. Przedszkole Samorządowe nr 20
8. Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”
9. Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka
10. Przedszkole Na Zielonej Górce
11. Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Polsko-Angielskie im. Piotrusia Pana
12. Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku
13. Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne im. J. Wilkowskiego w Białymstoku
14. Przedszkole Samorządowe nr 39 w Białymstoku
15. Przedszkole Samorządowe Nr 42 „Niezapominajka”
16. Przedszkole Samorządowe nr 4
17. Przedszkole Samorządowe nr 21 „Na Bojarach” w Białymstoku
18. Przedszkole Samorządowe nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku
19. Jeżykowe Przedszkole w Białymstoku
20. Przedszkole Samorządowe w Grabówce
21. Przedszkole Samorządowe nr 76 Na Zielonych Wzgórzach
22. Przedszkole Samorządowe nr 43 w Białymstoku
23. Przedszkole Samorządowe nr 25 „Kraina Uśmiechu”
24. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku – Przedszkole Samorządowe nr 87 w
Białymstoku
25. Przedszkole Samorządowe nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
26. Przedszkole Samorządowe nr 10 w Białymstoku
27. Przedszkole Samorządowe nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w
Białymstoku
28. Przedszkole Samorządowe nr 28 w Białymstoku
29. Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem
30. Przedszkole Publiczne nr 5 w Łomży
31. Przedszkole Samorządowe nr 86 w Białymstoku
32. Zespół Szkół Katolickich im. M B M w Białymstoku
33. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
34. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Białymstoku
35. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piątnicy
36. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu
37. Zespół Szkół w Sokółce
38. Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
39. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku
40. Społeczna SP nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego
41. Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
42. Szkoła Podstawowa nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki
43. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6
44. Szkoła Podstawowa nr 28 im. K.I. Gałczyńskiego
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45. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza
46. Szkoła Podstawowa nr 17 Specjalna w Białymstoku
47. Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie
48. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „BARWA” ul. Seritutowa
49. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „BARWA” ul. Wrocławska
50. Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego
51. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku
52. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej
53. Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego
54. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasikowie
55. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
56. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera
57. Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej
Polski
58. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
59. Szkoła Podstawowa w Sidrze
60. Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Rafałówce
61. Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance
62. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Suchowoli
63. Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach Kossakach
64. Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Olszynach
65. Szkoła Podstawowa w Geniuszach
66. Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka w Trzciannem
67. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego
68. Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży
69. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Babikach
70. Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce
71. Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym
72. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
73. Szkoła Podstawowa w Kuczynie
74. Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach
75. Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej
76. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Dr. Kazimierza Ptaszyńskiego
77. Szkoła Podstawowa w Złotorii
78. Szkoła Podstawowa w Obrubnikach
79. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach
80. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im.
Stanisława Staszica w Białymstoku
81. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
82. XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku
83. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku / II Liceum Ogólnokształcące im.
Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
84. XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
85. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego
86. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
87. IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku
88. Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej w Białymstoku
89. VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
90. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu
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91. Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. Św. Józefa
92. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
93. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych – Liceum Ogólnokształcące im. C.
Norwida w Mońkach
94. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych – Technikum i Branżowa Szkoła I
Stopnia
95. Zespół Szkół Akademickich w Łomży
96. Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach
97. Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej – Technikum nr 1
98. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży
99. Bursa Szkolna nr 3 w Łomży
100. Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku
101. Internat Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku
102. Centrum Handlowe Auchan Produkcyjna
103. Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej
104. Radio i 103i3fm
105. Studiuj Salsę
106. Starostwo Mońki
107. Burmistrz Moniek
108. Starostwo Grajewo
109. Polskie Radio Białystok
110. TVP 3 Białystok
111. Schola Nazaret
112. Nela Niewiarowska
113. Stowarzyszenie 3T Total Tri Training Białystok
114. Szkoła Podstawowa nr 32 w Białymstoku im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”.

Dziękujemy naszym wolontariuszom oraz wszystkim zaangażowanym
w kampanię „Pola Nadziei 2020/21”.
Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz darczyńcom za wsparcie.
Dziękujemy wszystkim, za wrażliwość, okazaną dobroć
i nadzieję daną naszym podopiecznym,
pacjentom Domowego Hospicjum dla Dzieci.

Dominika Chimkowska
Koordynator kampanii „Pola Nadziei”
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