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REGULAMIN AKCJI ZNAKI NADZIEI  HOSPICJUM ŚW. OJCA PIO W PSZCZYNIE 

§ 1 

Informacje podstawowe 

1. Akcję Znaki Nadziei zainicjowało Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie w 2018 roku w 50. rocznicę śmierci Ojca 

Pio i 100. rocznicę otrzymania przez niego stygmatów.   

2. Znaki Nadziei organizowane są co roku na rzecz opieki hospicyjnej dla chorych i ich rodzin. 

3. Akcja ma charakter: 

a) charytatywny − pozyskane środki przeznaczane są na cele statutowe Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie; 

b) edukacyjny − jej efektem jest wzrost świadomości społecznej nt. potrzeby zapewnienia chorym i ich rodzinom 

opieki hospicyjnej. 

4. Symbolem akcji jest żonkil − uznany na całym świecie za znak opieki hospicyjnej.  

§ 2 

Zgłoszenia i obowiązki Uczestników 

1. Uczestnikami akcji  Znaki Nadziei mogą być: placówki edukacyjne i wychowawcze, firmy, instytucje publiczne, 

jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gmin/miast/powiatów, osiedla, sołectwa), parafie, organizacje. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na e-mail: znakinadziei@gmail.com 

wypełnionego formularza uczestnictwa (do pobrania: http://www.hospicjumojcapio.pless.pl/przylacz-sie/znaki-

nadziei/) do 15 października. 

3. W ramach akcji Uczestnik zobowiązuje się do zasadzenia cebulek żonkili  na swoim terenie,  

na którym uprzednio zamontował tablicę „Znaki Nadziei Hospicjum św. Ojca Pio” przekazaną przez hospicjum.  

Sadzonki żonkili Uczestnik pozyskuje we własnym zakresie. 

4. Uczestnik akcji zobowiązuje się do podjęcia dowolnie wybranej dodatkowej aktywności, która odzwierciedli 

charytatywny bądź edukacyjny charakter akcji: 

a) kiermasz, z którego dochód zostanie przekazany na rzecz hospicjum (skarbonki, koszulki i kamizelki z logo 

hospicjum zapewnia Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie); 

b) przygotowanie rękodzieła artystycznego na kiermasze na rzecz hospicjum (w marcu/kwietniu − z okazji  

świąt Wielkiej Nocy, w grudniu − z okazji Bożego Narodzenia); 

c) innowacyjna forma współpracy z hospicjum; 

d) zbiórka pieniężna na rzecz hospicjum na terenie Uczestnika; 

e) koncert lub konkurs, którego celem będzie przybliżenie idei  opieki hospicyjnej;  

f) przygotowanie listów z pozdrowieniami dla chorych z okazji Światowego Dnia Chorego (11 lutego)  

lub innych okazji; 

g) pomoc w kwestach hospicyjnych na cmentarzach 1 Listopada; 

h) wypuszczenie żółtych balonów na znak solidarności z chorymi i hospicjami na całym świecie  

i udokumentowanie tego wydarzenia fotografiami lub filmem w mediach społecznościowych; 

i) udział w akcji „Zdobywamy Szczyty dla Hospicjum” (maj-listopad, więcej o akcji: 

http://www.hospicjumojcapio.pless.pl/przylacz-sie/zdobywamy-szczyty/) 
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j) udział w akcji „Nocny Bieg po Pszczynie” na rzecz Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie (druga sobota 

października, więcej o akcji: http://www.hospicjumojcapio.pless.pl/nocny-bieg-po-pszczynie/). 

5. Uczestnik zobowiązuje się do przesłania dokumentacji wybranej aktywności – zdjęcia i krótki opis  

na e-mail: znakinadziei@gmail.com. 

§ 2 

Zobowiązania organizatora 

1. Przekazanie tablicy „Znaki Nadziei Hospicjum św. Ojca Pio” Uczestnikom akcji, którzy zgłosili się po raz 

pierwszy. 

2. Po podsumowaniu akcji (do 30 maja) przekazanie każdemu Uczestnikowi akcji, w tym koordynatorom, 

dyplomu gratulacyjnego.  

3. Na prośbę Uczestnika zorganizowanie na jego terenie wizyty przedstawiciela hospicjum, który przybliży 

działalność i misję organizacji. 

4. Na podstawie spełnionych dwóch kryteriów jednocześnie: zasadzenia żonkili oraz wybranej dodatkowej 

aktywności o charakterze charytatywnym lub edukacyjnym nagrodzenie najlepszych uczestników akcji  

tytułem Złotego Znaku Nadziei Hospicjum św. Ojca Pio na dany rok (zdobycie minimum 14 pkt),  

Srebrnego Znaku Nadziei Hospicjum św. Ojca Pio na dany rok (zdobycie minimum 10 pkt), bądź  

Brązowego Znaku Nadziei Hospicjum św. Ojca Pio na dany rok (zdobycie minimum 6 pkt), zgodnie  

z punktacją: 

Aktywność Punktacja 

kiermasz, z którego dochód zostanie przekazany na rzecz hospicjum 8 pkt. 

przygotowanie rękodzieła artystycznego na kiermasze na rzecz hospicjum 

(w marcu/kwietniu − z okazji świąt Wielkiej Nocy, w grudniu − z okazji 

Bożego Narodzenia) 

8 pkt. 

innowacyjna forma współpracy z hospicjum 8 pkt. 

zbiórka pieniężna na rzecz hospicjum na terenie  Uczestnika  8 pkt. 

koncert lub konkurs, którego celem będzie przybliżenie idei opieki 

hospicyjnej 

6 pkt. 

przygotowanie listów z pozdrowieniami dla chorych z okazji Światowego 

Dnia Chorego (11 lutego) lub innych okazji 

6 pkt. 

pomoc w kwestach hospicyjnych na cmentarzach 1 Listopada  6 pkt 

wypuszczenie żółtych balonów na znak solidarności z chorymi i hospicjami 

na całym świecie i udokumentowanie tego wydarzenia fotografiami lub 

filmem w mediach społecznościowych 

4 pkt. 

udział w akcji „Zdobywamy Szczyty dla Hospicjum” 1 pkt za każdą osobę 

udział w akcji „Nocny Bieg po Pszczynie”  1 pkt za każdą osobę 

 

6. Informowanie o najbardziej zaangażowanych uczestnikach akcji na stronie internetowej hospicjum  

i stronie Facebooka. 

 


