Akcja "Pola Nadziei"
Celem akcji "Pola Nadziei" jest pozyskiwanie funduszy na potrzeby hospicjów oraz propagowanie idei
opieki hospicyjnej w społeczeństwie.
Przywędrowała ze Szkocji, gdzie rozpoczęła ją Fundacja Marie Curie Cancer Care. W Polsce, jako
pierwsze zorganizowało ją w 1998 roku Hospicjum św. Łazarza z Krakowa. Obecnie Pola Nadziei
odbywają się w ponad 40 polskich miastach. Akcja ma przypominać o ludziach cierpiących,
oczekujących naszej pomocy i opieki w ostatnim okresie życia.
Co roku na początku października w okolicach Międzynarodowego Dnia Opieki PaliatywnoHospicyjnej ludzie na całym świecie sadzą żonkile przed szkołami, szpitalami, urzędami,
w parkach, na skwerach i przy prywatnych domach. Niezależnie od tego w szkołach podejmowane są
akcje związane z wykonaniem sztucznych żonkili z papieru, bibuły i wstążek.
Wiosną, kiedy żonkile kwitną, tysiące wolontariuszy wychodzi na ulice, do centrów handlowych,
parków, przed kościoły i kwestuje na rzecz terminalnie chorych. Ofiarodawcy otrzymują za przekazany
datek kwiat żonkila lub jego symbol - symbol nadziei na nowe życie - odrodzenie. W naszych
warunkach ze względu na koronawirusa akcja została przeniesiona na koniec września.
ŻONKIL w czasach starożytnych był symbolem nadziei na nowe życie – odrodzenie.
W tradycji chrześcijańskiej według „Słownika Symboli” W. Kopalińskiego żonkil symbolizuje triumf
poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią, miłości niebiańskiej nad ziemską. Kwiat poprzez
swoją subtelność, barwę i zapach uświadamia nam wyższe cele istnienia, symbolizując kruchość
i ulotność życia, przemijanie – stałą metamorfozę.
Cele "Pól Nadziei":
• Pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych dla bieżącego funkcjonowania Ośrodka
Hospicjum Domowego.
• Edukacja dotycząca metod pracy z nieuleczalnie chorymi ludźmi oraz z osobami w żałobie.
• Propagowanie w społeczeństwie postaw altruistycznych, otwartych na drugiego, zwłaszcza
cierpiącego człowieka. Szczególnie zachęcanie młodzieży do praktycznego zaangażowania
w pomoc dla ludzi cierpiących.
W ramach akcji Pola Nadziei:
• współpraca ze wszystkimi samorządami – burmistrze, wójtowie, prezydenci miast,
• współpraca ze szkołami i przedszkolami (rocznie ok. 150 szkół i przedszkoli) – sadzenie Pól
Nadziei, prelekcje, szkolenie dla młodzieży, pomoc w organizacji grup charytatywnych
w szkołach,
• udział w konkursach dla szkół, udział w festynach.
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Akcja "Pola Nadziei" w Jarosławiu planowana jest w dniach 25-27 września br., czyli w piątek przed
zakładami pracy, w sobotę przed wszystkimi sklepami, marketami i na jarosławskich ulicach,
a w niedzielę przed wszystkimi kościołami.

