
Załącznik nr…. 

do Protokołu z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie z dn. 23.02.2022 r. 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KAMPANII SPOŁECZNEJ 

„W Betanii jest życie” 

 

I. Sprawozdanie merytoryczne. 

Coroczna ogólnopolska kampania społeczna zainicjowania przez Fundację Hospicyjną 

 z Gdańska „W Hospicjum też jest życie” nie została w tym roku w zaplanowana. Wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom oraz tradycji Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie postanowiło 

zorganizować opolska edycję tejże kampanii pt. „W Betanii jest życie 2021”. 

Kampania trwała od 1 października do 31 grudnia 2021r. W trakcie jej trwania realizowaliśmy projekt 

dotacyjny przyznany w ramach walki z COVID- 19 przez Fundację Górażdże- Aktywni w Regionie o 

wartości 5000, 00 zł. Sprawozdanie końcowe zostało złożone do 15 grudnia br. wraz z rozliczeniem. 

Kampania uzyskała patronat medialny: Radia Opole, Radia PARK FM, NTO, Radio DOXA. Z kolei 

patronat honorowy Kampanii objęli: Prezydent Miasta Opola, Marszałek Województwa Opolskiego 

oraz Starosta Opolski.  

W ramach prowadzonej Kampanii mówiliśmy w różnych instytucjach, organizacjach  

i palcówkach oświatowych m.in. o tym jak może działać wolontariat. Prowadzone były spotkania 

zdalne i stacjonarne w ramach prowadzonej Kampanii Społecznej 2021. Współpracowaliśmy m.in. z:  

– PSP Gliczarów Górny (Małopolskie) 

– PSP z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach (Podlaskie), 

– PSP w Stojadłach (Mazowieckie), 

– MDK w Piekarach Śląskich, (Śląskie). 

A z Opolszczyzny: 

– PSP z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim, 

– PSP w Walcach, 

– PSP w  Brożcu, 

– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kędzierzynie – Koźlu – Cisowej, 

– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup, 

– Zespół Szkolno – Przedszkolny w  Krośnicy, 

– grupa Przyjaciół Misji z Krośnicy, 

– PP w Otmicach, 

– Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Sto w Kluczborku, 

– PSP z Dębskiej Kuźni, 

– PSP 4 ze Strzelec Opolskich, 



– PSP z Racławic Śląskich, 

– PSP w Turzy,  

–  PP 36 z Opola,  

– PP 43 z Opola, 

– PSP 1 z Opola, 

– PSP 5 z Opola, 

– PSP 16 z Opola, 

– PSP 21 z Opola, 

– PSP 25 z Opola, 

– PSP 29 z Opola, 

– PSP 30 z Opola, 

– ZSZ nr 4 w Opolu, 

– ZSE w Opolu, 

– LO I w Opolu,  

– Areszt Śledczy z Opola,         

– Marianki z parafii MB Nieustającej Pomocy w Opolu, 

– parafie w Brożcu i Walcach, 

– Dom Dziennego Pobytu z Prószkowa, 

– Gminny Ośrodek w Dobrzeniu Wielkim, 

– Filharmonia Opolska,  

Nawiązaliśmy także kontakt ze szkołami polonijnymi z terenu USA – szkoły 

 w Chicago. 

- wzięliśmy także udział w projekcie ERASMUS + Developing competences of youth workers through 

formal and non-formal learning to support youth engagement in civic life under the Erasmus+ 

programme pokazując jak współpracujemy z młodzieżą w ramach prowadzonych kampanii 

społecznych,  

- organizowaliśmy i braliśmy dział w Festiwalu Wolontariatu – dziesięciodniowym wydarzeniu 

organizowanym przez różne, opolskie organizacje pozarządowe. W jego ramach organizowane były 

warsztaty na temat wolontariatu hospicyjnego; warsztaty kreatywne jak pracować z osobami 

wymagającymi opieki. W ramach festiwalu hospicjum odwiedził Jan Mela. W trakcie organizowanych 

spotykań korzystaliśmy ze wsparcia Programu Wolontariatu Długoterminowego KORPUS 

SOLIDARNOŚCI.  

 



Udało się poszerzyć szeregi wolontariuszy hospicyjnych, którzy chcieli zaangażować się w wolontariat 

długoterminowy. Z uwagi na pandemię wiele osób prywatnych dzwoniło informując o chęci bycia 

wolontariuszem. Z uwagi na wprowadzenie obostrzeń i ograniczenie odwiedzin w hospicjum, 

wolontariusze angażowali się tylko w wolontariat akcyjny. 

Udało się skoordynować kilka akcji charytatywnych i kwest w czasie trwającej kampanii: 

- Licytacje na FB https://www.facebook.com/groups/bazarek.hospicjum/ - zakończona w październiku 

zebrano ok.10806zł (wynik od 06.04.-16.08.2021 r.) zebranych, 

- Dzień Tumbo połączony z kwestą 19 listopada br., 

- Akcje tworzenia kartek świątecznych oraz dekorowaniem pierników na terenie hospicjum oraz w 

zaprzyjaźnionych instytucjach,  

- zorganizowaliśmy konkurs plastyczny dla przedszkoli i szkół podstawowych „Świąteczna kartka dla 

Betanii”, 

- stworzyliśmy całoroczne działanie wolontariackie pisząc Program Edukacyjny „Zostań 

Ambasadorem Hospicjum Betania – II edycja” , 

- koncerty i kwesty świąteczne ZSE z Opola  

- koncert świąteczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej KAPRYS z Prószkowa, 

- poszerzyliśmy grono osób współpracujących ze stowarzyszeniem, zwłaszcza organizacji 

pozarządowych organizujących Festiwal Wolontariatu (25.11.-05.12.2021 r.). Nawiązaliśmy 

współpracę z Opolskim Centrum Wolontariatu „Iskra”.  

Międzynarodowy dzień Wolontariatu uczciliśmy uczestnicząc w grze „Rodzinne Podchody 

 z wolontariuszem”, która organizowana była przy naszym hospicjum.  

Tegoroczna Gala Betanii była wielką uroczystością związaną z obchodami 20 – lecia istnienia 

Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie. W murach Filharmonii Opolskiej uhonorowaliśmy naszych 

darczyńców, przyjaciół i wolontariuszy, którzy angażowali się społecznie, pokazując ich dorobek 

 i motywację. W trakcie jej trwania została wspomniana historia powstania oraz zakres działań. 

Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie na stałe wpisało się w krajobraz Opolszczyzny m.in. poprzez 

prowadzone Kampanie Społeczne tj. „Hospicjum to też życie” oraz „Pola Nadziei”.  

Dziękowaliśmy także placówkom, instytucjom i organizacjom pozarządowym, które w z nami 

współpracowały w trakcie ostatnich kampanii społecznych. Nagrodzeni zostali Super Wolontariusze, 

w tym jedna z pracownic Powiatu Opolskiego. Każdego roku przyznajemy wyróżnienie Przyjaciel 

Betanii wręczając właśnie Piórko, które jest szczególnym, największym wyróżnieniem dla tych, 

którzy nam pomagają i wspierają nas.  

W tym roku wręczono 8 statuetek z czego 4, dla Super Przyjaciół Betanii, którzy wspierali nas 

przez 20 –lat naszej działalności. Statuetki o symbolu otwartego serca zostały zasponsorowane przez 

Zarządu Powiatu Opolskiego w wysokości 1000 zł. Na Gali obecnych było ok. 310 uczestników. Po 

części oficjalnej odbył się koncert Zespołu Raz Dwa Trzy. Nadmienić należy, iż obiekt Filharmonii 

opolskiej został nam udostępniony nieodpłatnie. Koszty cateringu poniosło ECO SERWIS z Opola. 

W trakcie Gali prezes stowarzyszenia ks. bp dr Marian Niemiec otrzymał odznakę zasłużony 

dla województwa opolskiego przyznana przez panią wicemarszałek Zuzannę Donath- Kasiurę.  

Osoby publiczne biorące udział w na Gali Betanii 2021 to:  

https://www.facebook.com/groups/bazarek.hospicjum/


- Pełnomocnik Opolskiego Wojewody ds. Osób Niepełnosprawnych Pan Mieczysława Wojtaszek,  

- Wicemarszałkini Zarządu Województwa Opolskiego pani Zuzanna Donath- Kasiura,  

- Przedstawiciel Zarządu Powiatu Opolskiego Pan Krzysztof Wysdak,  

- I zastępca prezydenta Miasta Opola Pan Maciej Wujec. Ponadto byli także: 

- Wikariusz prowincjalny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej o. Sławomir Dworak, 

- dyrektorzy opolskich szpitali, dyrektorzy zaprzyjaźnionych hospicjów w Nysie, Kluczborku, Siołkowicach,  

- dyrektorzy placówek oświatowych, instytucji i przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

- prezesi, dyrektorzy oraz  przedstawiciele firm z Opola, powiatu i województwa. 

- Członkowie Stowarzyszenia, Pracownicy i Wolontariusze Hospicjum „Betania” w Opolu. 

W trakcie trwającej kampanii społecznej otrzymaliśmy także liczne nagrody. Zostaliśmy 

nominowani w kategorii Instytucja w ogólnopolskim konkursie LODOŁAMACZE 2021 i 

otrzymaliśmy  wyróżnienie i III miejsce w tej kategorii na poziomie regionalnym (województwa 

śląskie, opolskie, dolnośląskie i lubuskie).  

Kolejnym wyróżnieniem, które nas spotkało było otrzymanie nagrody Matki Ewy von Tiele – 

Winkler – Ostoi Pokoju. Patronka jest symbolem niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu 

człowiekowi, postaw i zachowań pro publico bono, aktywności na rzecz środowiska lokalnego oraz 

zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych.  

Z kolei w trakcie V Gali Opolszczyzny Aktywnie Społecznej otrzymaliśmy Opolską Niezapominajkę 

za rok 2020, wyróżnienie w kategorii opolska organizacja pozarządowa.  

 

II. Relacje medialne 

Wszystkie relacje medialne dostępne pod następującymi linkami. Promocja Gali odbywała się przede 

wszystkim poprzez media społecznościowe oraz informację na stronie internetowej 

https://www.hospicjumopolskie.pl/20-lat-jak-jeden-dzien/  

Wspomnienie w mediach: 

Gala 

https://radio.opole.pl/100,492982,to-bylo-ciezkie-20-lat-ale-warto-bylo-hospicjum- 

https://nto.pl/hospicjum-betania-uhonorowalo-przyjaciol-darczyncow-i-wolontariuszy-uroczysta-gala-w-

filharmonii-opolskiej/ar/c1-15847461 

https://nto.pl/hospicjum-betania-uhonorowalo-przyjaciol-darczyncow-i-wolontariuszy-uroczysta-gala-w-

filharmonii-opolskiej/ar/c1-15847461  

https://doxa.fm/aktualnosci/region/20-lat-centrum-opieki-paliatywnej-betania/  

https://www.opolskie.pl/wydarzenia/gala-betanii-polaczona-z-jubileuszem-20-lecia-dzialalnosci-

stowarzyszenia-hospicjum-opolskie/  

https://opole.naszemiasto.pl/hospicjum-betania-uhonorowalo-przyjaciol-darczyncow-i/ar/c1-8493889  

https://www.hospicjumopolskie.pl/20-lat-jak-jeden-dzien/
https://radio.opole.pl/100,492982,to-bylo-ciezkie-20-lat-ale-warto-bylo-hospicjum-
https://nto.pl/hospicjum-betania-uhonorowalo-przyjaciol-darczyncow-i-wolontariuszy-uroczysta-gala-w-filharmonii-opolskiej/ar/c1-15847461
https://nto.pl/hospicjum-betania-uhonorowalo-przyjaciol-darczyncow-i-wolontariuszy-uroczysta-gala-w-filharmonii-opolskiej/ar/c1-15847461
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https://opole.naszemiasto.pl/hospicjum-betania-uhonorowalo-przyjaciol-darczyncow-i/ar/c1-8493889


https://opole.gosc.pl/gal/pokaz/7156161.20-lecie-dzialalnosci-hospicjum-opolskiego  

Nabożeństwo ekumeniczne: https://nto.pl/stowarzyszenie-hospicjum-opolskie-rozpoczelo-obchody-20lecia-

nabozenstwem-ekumenicznym/ar/c1-15844745 

Kampania społeczna:  https://radio.opole.pl/100,492572,chca-zerwac-ze-stereotypami-i-opowiadac-czym-jes   

https://radio.opole.pl/113,2&idpi=130&idxi=488474&go=morelistinsert&si=2  

Ogólne wpisy: 

 https://radio.opole.pl/100,500136,wolontariusze-hospicjum-betania-wspolnie-z-harce 

http://www.lodolamacze.info.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3148&Itemid=1 

https://radio.opole.pl/100,501199,zabezpieczyc-koszty-statutowe-po-raz-kolejny-wol  

https://radiopark.fm/temat-dnia--20-lecie-hospicjum-betania-w-opolu,49,14040.html  

 https://www.bytom.pl/aktualnosci/index/Rozstrzygniecie-Ostoi-

Pokoju/idn:35740?fbclid=IwAR1YEwn87kVdhYqW4plq-ruOHuuiiqBn3rqWEe9-

XQmCH5H3p3MM8J5XIqA  

https://radio.opole.pl/100,495658,to-gala-ludzi-aktywnych-w-opolu-przyznano-opolsk  

https://nto.pl/v-gala-opolszczyzna-aktywna-spolecznie-opolszczyzna-podziekowala-dzis-spolecznikom-za-

serce-okazywane-innym/ar/c1-15859297   

https://www.opolskie.pl/2021/10/kazdego-dnia-pomagaja-potrzebujacym/  

https://www.facebook.com/watch/?v=200878885581761  

Radio Opole 

https://radio.opole.pl/113,2,trwa-kampania-spoleczna-w-betanii-jest-zycie-poz&idpi=130&idxi=488474 

https://radio.opole.pl/100,495579,ci-ludzie-daja-poczucie-bezpieczenstwa-wojewoda-   

https://radio.opole.pl/100,515117,dzialaja-bezinteresownie-i-sprawiaja-ze-nasze-ot  

https://radio.opole.pl/100,522458,mlodziezowa-orkiestra-deta-kaprys-zagrala-koledy  

https://radio.opole.pl/100,522329,to-nie-byly-latwy-rok-hospicjum-betania-w-opolu-  

NTO 

https://nto.pl/stowarzyszenie-hospicjum-opolskie-rozpoczelo-obchody-20lecia-nabozenstwem-

ekumenicznym/ar/c1-15844745      

https://nto.pl/opole-mlodzi-obchodzili-w-piatek-ogolnopolski-dzien-tumbo-solidaryzowali-sie-z-

dziecmi-i-mlodzieza-w-zalobie/ar/c1-15911963  

TVP 3 Opole 

  https://opole.tvp.pl/57092280/opolskie-o-poranku-24-listopada-2021  

Radio DOXA 

https://doxa.fm/aktualnosci/region/w-niedziele-obchodzimy-ogolnopolski-dzien-tumbo/  

https://doxa.fm/aktualnosci/region/orkiestra-z-proszkowa-zagrala-dla-chorych-z-opolskiego-

hospicjum/  

 

Monitor Sektora Trzeciego nr VIII/2021 

 

https://opole.gosc.pl/gal/pokaz/7156161.20-lecie-dzialalnosci-hospicjum-opolskiego
https://nto.pl/stowarzyszenie-hospicjum-opolskie-rozpoczelo-obchody-20lecia-nabozenstwem-ekumenicznym/ar/c1-15844745
https://nto.pl/stowarzyszenie-hospicjum-opolskie-rozpoczelo-obchody-20lecia-nabozenstwem-ekumenicznym/ar/c1-15844745
https://radio.opole.pl/100,492572,chca-zerwac-ze-stereotypami-i-opowiadac-czym-jes
https://radio.opole.pl/113,2&idpi=130&idxi=488474&go=morelistinsert&si=2
https://radio.opole.pl/100,500136,wolontariusze-hospicjum-betania-wspolnie-z-harce
http://www.lodolamacze.info.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3148&Itemid=1
https://radio.opole.pl/100,501199,zabezpieczyc-koszty-statutowe-po-raz-kolejny-wol
https://radiopark.fm/temat-dnia--20-lecie-hospicjum-betania-w-opolu,49,14040.html
https://www.bytom.pl/aktualnosci/index/Rozstrzygniecie-Ostoi-Pokoju/idn:35740?fbclid=IwAR1YEwn87kVdhYqW4plq-ruOHuuiiqBn3rqWEe9-XQmCH5H3p3MM8J5XIqA
https://www.bytom.pl/aktualnosci/index/Rozstrzygniecie-Ostoi-Pokoju/idn:35740?fbclid=IwAR1YEwn87kVdhYqW4plq-ruOHuuiiqBn3rqWEe9-XQmCH5H3p3MM8J5XIqA
https://www.bytom.pl/aktualnosci/index/Rozstrzygniecie-Ostoi-Pokoju/idn:35740?fbclid=IwAR1YEwn87kVdhYqW4plq-ruOHuuiiqBn3rqWEe9-XQmCH5H3p3MM8J5XIqA
https://radio.opole.pl/100,495658,to-gala-ludzi-aktywnych-w-opolu-przyznano-opolsk
https://nto.pl/v-gala-opolszczyzna-aktywna-spolecznie-opolszczyzna-podziekowala-dzis-spolecznikom-za-serce-okazywane-innym/ar/c1-15859297
https://nto.pl/v-gala-opolszczyzna-aktywna-spolecznie-opolszczyzna-podziekowala-dzis-spolecznikom-za-serce-okazywane-innym/ar/c1-15859297
https://www.opolskie.pl/2021/10/kazdego-dnia-pomagaja-potrzebujacym/
https://www.facebook.com/watch/?v=200878885581761
https://radio.opole.pl/113,2,trwa-kampania-spoleczna-w-betanii-jest-zycie-poz&idpi=130&idxi=488474
https://radio.opole.pl/100,495579,ci-ludzie-daja-poczucie-bezpieczenstwa-wojewoda-
https://radio.opole.pl/100,515117,dzialaja-bezinteresownie-i-sprawiaja-ze-nasze-ot
https://radio.opole.pl/100,522458,mlodziezowa-orkiestra-deta-kaprys-zagrala-koledy
https://radio.opole.pl/100,522329,to-nie-byly-latwy-rok-hospicjum-betania-w-opolu-
https://nto.pl/stowarzyszenie-hospicjum-opolskie-rozpoczelo-obchody-20lecia-nabozenstwem-ekumenicznym/ar/c1-15844745
https://nto.pl/stowarzyszenie-hospicjum-opolskie-rozpoczelo-obchody-20lecia-nabozenstwem-ekumenicznym/ar/c1-15844745
https://nto.pl/opole-mlodzi-obchodzili-w-piatek-ogolnopolski-dzien-tumbo-solidaryzowali-sie-z-dziecmi-i-mlodzieza-w-zalobie/ar/c1-15911963
https://nto.pl/opole-mlodzi-obchodzili-w-piatek-ogolnopolski-dzien-tumbo-solidaryzowali-sie-z-dziecmi-i-mlodzieza-w-zalobie/ar/c1-15911963
https://opole.tvp.pl/57092280/opolskie-o-poranku-24-listopada-2021
https://doxa.fm/aktualnosci/region/w-niedziele-obchodzimy-ogolnopolski-dzien-tumbo/
https://doxa.fm/aktualnosci/region/orkiestra-z-proszkowa-zagrala-dla-chorych-z-opolskiego-hospicjum/
https://doxa.fm/aktualnosci/region/orkiestra-z-proszkowa-zagrala-dla-chorych-z-opolskiego-hospicjum/


 

III. Sprawozdanie finansowe 

 

   W trakcie trwania kampanii Otrzymaliśmy także darowiznę w wysokości 5 000, 00 zł z Fundacji 

Górażdże Aktywni w Regionie w ramach walki z COVID- 19 (realizacja do 15.12. 2021 r.). 

W czasie kampanii udało się zorganizować kilka zbiórek publicznych: 

9.10.2021 r.- po nabożeństwie ekumenicznym- 1625,78zł, 

11.10.2021 r.- w trakcie Gali 263,00 zł,  

1.11.2021 r.- 5281,15 zł, 1,90 Ero, 100 forintów,  

2.11.2021 r.- 703,05 zł 

19.11.2021 r.- Dzień Tumbo 623,00 zł.  

4.12.2021 r.- parafia Walce- 347,00zł 

5.12.2021 r.- parafia Walce- 2799,65zł 

10.12.2021 r.- Filharmonia Opolska- 588,70 zł 

11.12.2021 r.- Filharmonia Opolska- 438,29 zł 

18.12.2021 r.- parafia Brożec- 283,00 zł 

19.12.2021 r.- parafia Brożec- 2964,50 zł 

   Razem zebrano w kwestach:   14 291, 34 zł,  

                                                   1,90 Ero, 100 forintów. 

Otrzymaliśmy także liczne darowizny finansowe i rzeczowe od osób prywatnych oraz firm, w tym  

darowiznę z Nadleśnictwa Opolskiego w wysokości 1000, 00 zł.  

W trakcie trwania Kampanii Społecznej zrealizowaliśmy projekt, w ramach którego otrzymaliśmy  

darowiznę z Fundacji Górażdże Aktywni w Regionie w wysokości 5 000, 00 zł. Kwota przeznaczona  

została na zakup dezynfekatora pomieszczeń. 

 

 

 

 


