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Kielce dn.16.02.2022 r. 

 

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza dzieci i młodzież (uczniów szkół podstawowych            

oraz ponadpodstawowych) do udziału w konkursach w ramach akcji Pola Nadziei. 

 

Pola Nadziei to kampania edukacyjna i społeczna. Daje szansę na złożenie bezinteresownego daru 

z samego siebie, daru w postaci modlitwy za cierpiącego człowieka, czy też daru materialnego  

w postaci złożonej ofiary pieniężnej. Celem akcji jest szerzenie idei hospicyjnej, uwrażliwienie 

dzieci i młodzieży na potrzeby osób terminalnie chorych oraz zbieranie funduszy 

na prowadzenie opieki paliatywnej Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. 

 

Podczas akcji Pola Nadziei dzieci i młodzież mogą: 

- włączyć się jako wolontariusze w prowadzone kwesty oraz imprezy okolicznościowe, 

- wziąć udział w zajęciach edukacyjnych mających na celu przybliżenie tematyki hospicyjnej, 

- wziąć udział w ogłoszonych konkursach. 

 

 

REGULAMIN KONKURSÓW 

Organizatorem konkursów jest Caritas Diecezji Kieleckiej. 

Konkursy są organizowane w ramach akcji Pola Nadziei 2021/2022. 

 

1. Cele konkursów: 

• szerzenie idei hospicyjnej wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów, 

• uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka, 

• zachęcanie społeczeństwa do prezentowania własnych umiejętności artystycznych,  

• wykorzystanie języka sztuki do prowadzenia dialogu społecznego o potrzebach ludzi 

chorych i cierpiących, 

• rozwijanie kreatywności i odwagi w wyrażaniu uczuć w stosunku do osób 

nieuleczalnie chorych,  

• kształtowanie postawy otwartości wobec otaczającego świata w aspekcie działalności 

dobroczynnej, wyzwalanie wrażliwości i postaw wolontaryjnych. 

 

2. Konkursy trwają do 31.05.2021 r. 

3. Sposób dostarczenia prac konkursowych różni się w zależności od formy prac i jest 

szczegółowo omówiony w wymaganiach do poszczególnych konkursów w dalszej części 

Regulaminu. 
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4. W konkursie mogą brać udział szkoły, inne placówki, grupy i osoby indywidualne z terenu 

diecezji kieleckiej lub woj. świętokrzyskiego.  

5. Każda z prac przekazanych na konkurs powinna być podpisana i zawierać informacje 

określone w formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1) 

6. Wykonawcy przekazując prace na konkurs zrzekają się wszelkich praw autorskich  

do swoich dzieł na rzecz Caritas Diecezji Kieleckiej.  

7. Otrzymanych prac konkursowych Organizator nie zwraca. 

8. Ocena prac i nagrody: 

• Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:  

I.  Konkurs literacki - dla szkół podstawowych  - klasy VII-VIII i ponadpodstawowych 

(wszystkie klasy). 

II. Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych - klasy I – VI. 

III. Konkurs multimedialny -  bez ograniczeń wiekowych. 

 

• Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów. 

• Uczestnik może zgłosić prace w jednej lub w dwóch kategoriach, zgodnie z powyższymi 

kryteriami. 

• Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

• Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w  czerwcu 2022 r. 

podczas Gali finałowej kampanii Pola Nadziei. 

• O dokładnym miejscu i dacie Gali finałowej laureaci zostaną powiadomieni w terminie 

późniejszym telefonicznie lub e-mailem. 

9. Kryteria oceny:   

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia, kierując się kryteriami artystycznymi, ale też 

merytorycznymi. Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę: 

• koncepcyjne odniesienie się do tematów konkursów i ich twórczą interpretację,  

• wartości artystyczne i estetyczne wykonanych prac. 

• sposób przedstawienia własnej wizji tematu 

10. Uczestnicy konkursów zobowiązani są do złożenia oświadczenia (załącznik nr 1 – dostępny 

na stronie internetowej www.hospicjum.kielce.caritas.pl). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hospicjum.kielce.caritas.pl/
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SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII KONKURSÓW 

 

1. KONKURS LITERACKI pod nazwą: ” Przepis na dobre życie”, dedykowany 

uczniom szkół podstawowych z klas VII-VIII i wszystkich klas szkół 

ponadpodstawowych.  

Instrukcja: Przeprowadź rozmowę-wywiad z wybranym seniorem w Twoim otoczeniu (babcią, 

dziadkiem, innym starszym krewnym lub sąsiadem). Poproś go o obszerne podzielenie się 

swoim doświadczeniem i przemyśleniami o tym, jak dobrze żyć. Spytaj o rolę wiary  

lub modlitwy w ich życiu, o to, jak pielęgnował relacje z innymi, a zwłaszcza jak budował 

szczęśliwą miłość. Porozmawiaj o tym, jak senior radził sobie w najtrudniejszych momentach 

życia i co mu pomagało przetrwać. Dowiedz się również, jakie miał pasje, jak dbał o zdrowie  

i jakie miał ukochane potrawy, zapachy, miejsca… Odpowiedzi zbierz i spisz w formie 

wywiadu-rzeki lub wspomnień.  

 

Wymagania konkursowe: 

a) Opowiadanie nie powinno przekraczać 2 stron formatu A4. 

b) Konkurs będzie rozstrzygany w kategorii: klasy VII-VIII szkół podstawowych  

i  wszystkie klas szkół ponadpodstawowych. 

c) Formy wypowiedzi należy napisać komputerowo, czcionką Times New Roman (12). 

d) Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do siedziby Organizatora, bądź przesłanie 

drogą elektroniczną pliku w formacie PDF z tekstem  oraz z dołączonym formularzem 

zgłoszeniowym  i  podpisanym oświadczeniem (załącznik nr 1). Prace prosimy przesyłać 

na adres: polanadziei.kielce@caritas.pl 

e) Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi  

i nie publikowanymi, powstałymi po tegorocznej inauguracji akcji Pola Nadziei –  

tj. po 01.10.2021 r. 

 

2. KONKURS PLASTYCZNY pod nazwą „Niezwykli mieszkańcy Hospicjowa”,  

dla uczniów klas I-VI  szkół podstawowych.  

Instrukcja: Hospicjowo to miasteczko, w którym żyje wspólnota. To zarówno chorzy pacjenci, 

jak i Ci, którzy się o nich troszczą: rodzina, personel, wolontariusze, darczyńcy, przyjaciele 

hospicjów Caritas. Dbają o nich, łagodzą ból, pielęgnują, spędzają wspólnie czas, gromadzą 

środki finansowe na pomoc.  Wyobraź sobie to miejsce, a potem zaprojektuj i wykonaj dowolną 

techniką plastyczną plakat przedstawiający mieszkańców Hospicjowa, ich pracę i to, co ich 

łączy. Spróbuj również pokazać, co czują – czy myślisz, że są szczęśliwi? 

 

a) Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do siedziby Organizatora pracy - plakatu -

odzwierciedlającej treść tematu z dołączonym  formularzem zgłoszeniowym i podpisanym 

oświadczeniem (załącznik nr 1).  

b) Konkurs będzie rozstrzygany w kategorii: szkoły podstawowe - klasy I-VI 

mailto:polanadziei.kielce@caritas.pl
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c) Praca powinna zawierać dane autora: imię, nazwisko, adres i telefon, a w przypadku uczniów 

zgłaszanych przez placówkę także imię i nazwisko opiekuna osoby biorącej udział w konkursie 

- według wzoru określonego ( Załącznik nr 1) 

d) Format pracy - A3. 

e) Technika  – dowolna plastyczna (rysunek kredkami, pastelami, akwarela, ołówek, 

wyklejanka itp) 

f) Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie 

publikowanymi, powstałymi po tegorocznej inauguracji akcji Pola Nadziei – tj. po 01.10.2021 r. 

 

3. KONKURS MULTIMEDIALNY pod nazwą „Drużyna spełnionych marzeń”, bez 

ograniczeń wiekowych. 

Instrukcja: Może dotychczas za bardzo myślałeś o swoich potrzebach…? Pomyśl teraz  

o najbliższych Ci osobach. Czy jest wśród nich ktoś, kto o czymś marzy czy bardzo czegoś 

potrzebuje? Może mama chciałaby, żeby ktoś ją zastąpił przy przygotowaniu posiłku, żeby 

mogła pójść do przyjaciółki lub fryzjera? A może tata od dawna chciałby mieć porządek  

w garażu, ale brak mu czasu i potrzebuje pomocy? Może młodsza siostra lub brat od dawna  

Cię prosi „pobaw się ze mną”…? Może babcia lub dziadek chcieliby pójść do kawiarni,  

albo do kina. Być może chory kolega lub koleżanka chcieliby razem z Tobą pograć  

w planszówki? Rozejrzyj się dokoła.  

Spełnij jedno takie marzenie i nagrań film lub wypowiedź (mogą w nich wziąć udział także 

obdarowani), w których opowiesz o tym, dlaczego wybrałaś/eś właśnie tę osobę i właśnie  

to marzenie. Dlaczego było to ważne? Czy ta sytuacja zmieniła coś w Waszej relacji? Co dała 

obdarowanemu? A może dała coś także Tobie? 

 

a) Warunkiem uczestnictwa jest umieszczenie pliku z nagraniem na jednej z platform  

do przechowywania danych w „chmurze” (np. Google Drive Box, Samsung Cloud, Drop 

Box) i przesłanie linku do tego nagrania na adres polanadziei.kielce@caritas.pl  

z dołączonym formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem (załącznik nr 1). Plik można 

również dostarczyć do biura Organizatora na nośniku pendrive.  

b) Konkurs bez podziału na kategorie wiekowe. 

c) Czas trwania nagrania nie może przekroczyć 3 minut.  

d) Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi  

i nie publikowanymi, powstałymi po tegorocznej inauguracji akcji Pola Nadziei –  

tj. po 01.10.2021 r. 

 

Bliższe informacje:  

Dominika Borkowska –  Koordynator Wolontariatu Hospicyjnego – kom. 532 757 749 

e-mail: polanadziei.kielce@caritas.pl 

Informacje są również dostępne na stronie: www.hospicjum.kielce.caritas.pl  

Adres do korespondencji: Diecezjalne Centrum Wolontariatu, ul. Mała 17/3 , 25-012 Kielce. 

mailto:polanadziei.kielce@caritas.pl
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