
POLSCY PISARZE NIOSĄ POMOC W CZASACH PANDEMII

Akcja Charytatywna



KSIĄŻKA

Akcja charytatywna NADZIEJA zainicjowana została przez Wydawnictwo Agora, poprzez 
wydanie książki pod takim właśnie tytułem. 
Na książkę składa się ponad czterdzieści (40) tekstów - opowiadań, reportaży, wierszy,  
a nawet komiks, nawiązujących do tytułowej nadziei.  Autorami książki są  Olga Tokarczuk, 
Hanna Krall, Wiesław Myśliwski, Ewa Lipska, Urszula Kozioł, Andrzej Stasiuk, Mariusz 
Szczygieł, Magdalena Grzebałkowska, Joanna Bator i Przemysław Truściński Trust, Jacek 
Dehnel, Wojciech Chmielarz, Małgorzata Rejmer, Sylwia Chutnik, Grażyna Plebanek, Igna-
cy Karpowicz, Mikołaj Grynberg, Łukasz Orbitowski, Ziemowit Szczerek, Magdalena Pa-
rys, Dominika Słowik, Katarzyna Boni, Jerzy Sosnowski, Julia Fiedorczuk, Filip Springer, 
Małgorzata Lebda, Krzysztof Varga, Natalia Fiedorczuk-Cieślak, Joanna Gierak-Onoszko, 
Paweł Piotr Reszka, Jarosław Mikołajewski, Aleksandra Zielińska, Waldemar Bawołek, Ilo-
na Wiśniewska, Grzegorz Uzdański, Paweł Sajewicz, Agata Romaniuk, Jacek Napiórkowski, 
Grzegorz Bogdał, Andrzej Muszyński, Juliusz Strachota. Łukasz Piskorek/Fajne chłopaki 
zaprojektował okładkę książki.

Dochód ze sprzedaży wydania jest przeznaczony na pomoc najbardziej potrzebującym 
ośrodkom pomocy społecznej dla seniorów i osób niepełnosprawnych intelektualnie,  
a także dla hospicjów. 

Autorzy oraz wszyscy zaangażowani w powstanie książki  

pracowali bez wynagrodzenia.
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NASI PARTNERZY

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar 
 oraz pracownicy jego biura

Fundacja Agory
Pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Fundacji Agory od maja  
do września wykonali  kilkaset telefonów do wytypowanych ośrodków w celu  

przeprowadzenia pogłębionych wywiadów. Dzięki ich pracy z bazy ponad 460 ośrodków 
udało się pomóc prawie 60 ośrodkom pomocy społecznej i hospicjom.  

EMPIK S.A.
Partner Strategiczny, który podjął się dystrybucji i sprzedaży książki Nadzieja bez prowizji.

DRUKARNIE ABEDIK SA, PERFECT SA ORAZ POZKAL SP. Z O.O  
zaoferowały druk pierwszego nakładu za darmo. 

FIRMA ARCTIC PAPER 
podarowała papier pierwszego nakładu książki.

Biedronka
Sieć sklepów Biedronka kupując nakład książki „Nadzieja” wsparła  

polskie domy opieki społecznej i hospicja kwotą ponad 1 mln zł.

Wydawnictwo Literackie • Ki One S. A. (Kulczyk) • Znak Sp. Z O.O. • PWC
Kornel i Przyjaciele • Szkółka Językowa Księgarnia Edukacyjna

Księgarnia „Klimczok” - Stefania Filek • Wydawnictwo Smak Słowa • Księgarnia Galeria z Bajki
Phu Notka S. J. Andrzej Bidermann • Firma Księgarska Serwis Sp. Z O. O. 

Fundacja Centrum Kopernika • Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne • Firmin Księgarnia Artystyczna S.C. Fundacja In-
stytut Reportażu • Markiza S.C. Beata Kłossowska-Tyszka • Dom Bud • Pekabex

FIRMY, KTÓRE KUPIŁY HURTOWO KSIĄŻKĘ

partner strategiczny
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DZIEŃ NADZIEI

22 maja ogłosiliśmy DNIEM NADZIEI a media Agory zmieniły swoje logotypy na zielone.
Tego dnia startowała przedsprzedaż książki „Nadzieja”, a premiera odbyła się 8 lipca 2020.
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UTWÓR „PONAD TĘCZĄ”

Do polskich pisarzy dołączyli również artyści muzyczni. Specjalnie do tego projektu 
został powołany zespół muzyczny, który przyjął nazwę „Nadzieja All Stars”. Do pro-
jektu dołączyli najwięksi artyści sceny polskiej oraz najwybitniejsi twórcy muzyczni.
Dzięki ich zaangażowaniu powstał utwór „Ponad tęczą”, który jest polską wersją 
międzynarodowego hitu „Over the rainbow”. Za aranżację tego projektu odpo-
wiada wybitny aranżer i dyrygent– Krzysztof Herdzin, a polską wersję tekstu 
napisał Jacek Cygan. W utworze można usłyszeć taki artystów jak: 
Hanna Banaszak, Urszula Dudziak, Zuza Jabłońska, Natalia Kukulska, Alicja 
Majewska, Małgorzata Ostrowska, Ania Rusowicz, Kuba Badach, Igor Herbut, 
Marcin Maciejczak, Grzegorz Markowski, Adam Nowak, Mietek Szcześniak, 
Mariusz Patyra na skrzypcach. 

Sekcję instrumentalną nagrali Krzysztof Herdzin (keyboard), Michał Dąbrówka 
(perkusja), Robert Kubiszyn (kontrabas), Krzysztof Lenczowski (wiolonczela), 
Dawid Lubowicz (skrzypce), Mateusz Smoczyński (skrzypce) oraz Michał Za-
borski (altówka). Realizatorem dźwięku był Tadeusz Mieszkowski, a teledysk 
zrealizował Roman Przylipiak.

Do projektu powstał również spot reklamowy, którego twórcami byli Paweł  
Przybylski / SENSUAL  oraz  Patryk Kumór & Dominic Buczkowski-Wojtaszek. Wszyscy artyści, a także osoby zaangażowane w powstanie utworu, 

teledysku i spotu reklamowego pracowali bez wynagrodzenia.

Utwór „Ponad tęczą” wraz z towarzyszącym mu teledyskiem. 
 https://www.youtube.com/watch?v=Gv8Le1bfVts
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DOLNOŚLĄSKIE

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie
Dom Pomocy Społecznej „Prząśnik" w Brenniku
Dom Pomocy Społecznej w Kowarach

LUBELSKIE

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Krasnymstawie  
(filie w Ostrowie Krupskim, Stężycy Nadwieprzańskiej, Bzowcu)
Prawosławny Dom Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej 
w Lublinie
Dom Pomocy Społecznej im. Siostry Heleny Drozdowskiej  
w Leopoldowie
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju
Dom Pomocy Społecznej im. Macieja Rataja w Kocku
Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach

LUBUSKIE 
Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie

ŁÓDZKIE
Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie Powiat Wieluń
Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie

MAŁOPOLSKIE
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie

MAZOWIECKIE
Dom Pomocy Dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach,  
z filią w Kukawkach
Ośrodek Hospicjum Domowe Zgromadzenie Księży Marianów  
w Warszawie
Pola Nadziei - Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej  
w Warszawie
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych 
Intelektualnie w Lipsku
Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornej
Dom Pomocy Społecznej „Zdrowa Jesień” w Bogurzynie
Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet w Krzyżanowicach
Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie

PODKARPACKIE
Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych  
w Babicy oraz filia w Pstrągowej Woli

 

KUJAWSKO-POMORSKIE

Dom Pomocy Społecznej w Nakle Nad Notecią
Dom Pomocy Społecznej w Tonowie, Janowiec Wielkopolski

PODLASKIE
Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie
Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży
Dom Miłosierdzia Samarytanin w Hajnówce
Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy
Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach
Dom Pomocy Społecznej w Uhowie (Powiat Białostocki)
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
w Hajnówce

WIELKOPOLSKIE
Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie
Dom Pomocy Społecznej w Międzychodzie, Oddziały Piłka – Zamyślin 
Hospicjum Palium w Poznaniu

ŚLĄSKIE
Dom Pomocy Społecznej w Blachowni
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez 
Zgromadzenie Braci Albertynów w Częstochowie
Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej im. Kazimierza 
Jaworka w Chorzowie
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie
Dom Dziennego Pobytu „Klub Seniora" w Lublińcu
Fundacja Dobrego Pasterza - Dom Samotnej Matki w Ustroniu 

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia
Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Gminny Dom Pomocy Społecznej „Senior" w Kamińsku, Górowo Iławeckie
Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Purmia" w Laskach i Dudkach

ZACHODNIOPOMORSKIE
Dom Pomocy Społecznej w miejscowości Nowe Czarnowo
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu, ul. Nowomiejska 4
Dom Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie, 
Biesiekierz 
Dom Pomocy Społecznej w Wałczu
Dom Pomocy Społecznej w Resku
Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu

Kwotą 1.570.000 zł wsparliśmy 58 ośrodków pomocy społecznej 
oraz hospicjów. Realizacją umów zajęła się Fundacja Agory.

DALIŚMY NADZIEJĘ I REALNĄ POMOC
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WYKAZ OŚRODKÓW, KTÓRYM POMOGLIŚMY W AKCJI CHARYTATYWNEJ

ORAZ OPIS MARZEŃ I POTRZEB, KTÓRE POMOGLIŚMY ZREALIZOWAĆ: 

1. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKUBARCZEWIE,  
WIELKOPOLSKIE
W domu mieszka 51 osób przewlekle psychicznie chorych (ko-
biet i mężczyzn).
Ze środków akcji "Nadzieja" zostaną zakupione środki ochro-
ny osobistej, chemia i produkty do dezynfekcji, dozowniki 
bezdotykowe do dezynfekcji rąk. Zostanie zakupiony również 
komputer. Otrzymaliśmy informację, że w ośrodku jest tylko 
jeden służbowy komputer (dość już wysłużony). Teraz w dobie 
pandemii, gdy rodziny nie mogą odwiedzać swoich bliskich, 
pensjonariusze mieli utrudniony kontakt z rodzinami. Lap-
top, który zostanie zakupiony ze środków akcji "Nadzieja", bę-
dzie również służył do oglądania filmów przez pensjonariuszy. 
Wysokość darowizny: 15.000 zł

2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWE CZARNOWO, ZACHODNIOPO-
MORSKIE
W domu mieszka 120 mieszkańców: dzieci, młodzież i dorośli 
niepełnosprawni intelektualnie. 
Ze środków akcji „Nadzieja” zostanie zakupiony komputer, 
aby pensjonariusze mogli rozmawiać ze swoimi bliskimi,  
a także materiały plastyczne, papierowe oraz lepszej jakości art. 
spożywcze wzbogacające codzienną dietę mieszkańców DPS-u.
Wysokość darowizny: 15.000 zł

3. DOM POMOCY DLA OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA W PTASZ-
KACH, Z FILIĄ W KUKAWKACH, MAZOWIECKIE
To pierwsza w Polsce całodobowa placówka podejmująca opiekę 
nad chorymi na alzheimera i pokrewne choroby otępienne oraz 
przewlekle psychicznie chorymi. Dom w Ptaszkach dysponuje 
26 miejscami. Przyjmuje pensjonariuszy z terenu całej Polski.  
Dom w Kukawkach ma 24 miejsca.
Darowizna z akcji „Nadzieja” pomoże w doposażeniu pralni 
w sprzęt AGD, zakupie łóżek rehabilitacyjnych, doposażeniu 
pokoi oraz w ukończeniu niezbędnych prac remontowych.
Wysokość darowizny: 30.000 zł

4. FUNDACJA HOSPICJUM PROROKA ELIASZA MICHAŁOWO, PODLASKIE
Prowadzi społeczne hospicjum domowe na wiejskich obsza-
rach wschodniego Podlasia, ubogich w ośrodki hospicyjne, 
z dala od większych miast.
Obecnie pod opieką hospicjum znajduje się 40 pacjentów,  
z czego NFZ pokrywa koszty tylko za część osób. Pozostałych 
podopiecznych hospicjum leczy i odwiedza w ramach uzbie-
ranych darowizn. Darowizna z akcji „Nadzieja” dofinansuje 
koszty opieki nad pensjonariuszami do końca roku 2020.
Wysokość darowizny: 33.160 zł

5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BLACHOWNI, ŚLĄSKIE
Dom dla psychicznie chorych. Obecnie w domu mieszka 158 osób. 
Z darowizny akcji „Nadzieja” zostanie sfinansowany zakup 
pralki automatycznej, a także interaktywnych urządzeń 
poprawiających motorykę, spostrzegawczość, koordynację  
i szybkość reakcji u osób starszych i osób z otępieniem umy-
słowym. Dofinansujemy także zakup rowerka stacjonarnego 
do ćwiczeń, a także bieżni elektrycznej oraz pomożemy w za-
kupie profesjonalnego krosna tkackiego wraz z akcesoriami. 
Są to urządzenia niezbędne do prowadzenia warsztatów, ćwi-
czeń i aktywizacji mieszkańców ośrodka.
Wysokość darowizny: 30.000 zł   

6. FUNDACJA DOMY WSPÓLNOTY CHLEB ŻYCIA, ŚWIĘTOKRZYSKIE
Wspólnota prowadzi 9 domów, dla ludzi bezdomnych, starych, 
chorych i matek z dziećmi, starając się stworzyć miejsce do god-
nego życia i umożliwić powrót do społeczeństwa. Darowizna  
z akcji „Nadzieja” zostanie skierowana do schroniska w Janko-
wicach Ożarów. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup m.in. 
sprzętu pozwalającego na poprawienie stanu fizycznego osób 
niepełnosprawnych i niwelującego skutki niepełnosprawności 
ruchowej, takiego jak wózki inwalidzkie, balkoniki i inne.
Wysokość darowizny: 30.000 zł

7. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
PSYCHICZNĄ I INTELEKTUALNĄ „PRZYJAZNY DOM” DZIAŁAJĄCE  
NA RZECZ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY WAŁCZ,  
UL. NOWOMIEJSKA 4, ZACHODNIOPOMORSKIE
Środowiskowy dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego po-
bytu przeznaczonym dla osób, które ukończyły 18. rok życia, 
cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych oraz osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie.  Obecnie dom opiekuje się 36 
osobami.
Darowizna z akcji „Nadzieja” zostanie przeznaczona na za-
kup ciepłych posiłków, zwiększenie liczby godzin opieki psy-
chologa i psychoterapeuty, realizację zajęć rehabilitacyjnych, 
takich jak dogoterapia, hipoterapia, zajęcia na siłowni i itp.
Wysokość darowizny: 30.000 zł

8. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MIĘDZYCHÓD,  
ODDZIAŁY PIŁKA – ZAMYŚLIN, WIELKOPOLSKIE 
W Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin są trzy grupy 
mieszkańców: osoby w podeszłym wieku przebywające na od-
dziale Zamyślin, na oddziale Piłka osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głę-
bokim. Łącznie pod opieką jest ponad 150 pensjonariuszy.
Ze środków z akcji „Nadzieja” zostanie zakupione wyposa-
żenie 2 sal rehabilitacyjnych (bieżnie z poręczami, rowerki, 
stopery, drążki, kombajny rehabilitacyjne) oraz 10 stołów i 40 
szt. krzeseł do sali terapeutycznej i stołówki.
Wysokość darowizny: 30.000 zł

9. OŚRODEK HOSPICJUM DOMOWE ZGROMADZENIE KSIĘŻY  
MARIANÓW, WARSZAWA, MAZOWIECKIE
Hospicjum domowe powstało jako forma kompleksowej 
pomocy chorym będącym w ostatnim stadium choroby no-
wotworowej. Podopieczni to osoby w różnym wieku, często 
młodym. Jedni są samotni, inni mają rodziny. Wierzący i 
niewierzący. Wszystkich jednak łączy ten sam los - umierają. 

Obecnie pod opieką hospicjum znajduje się 120 chorych i ich 
rodziny.
Darowizna z akcji „Nadzieja” pomoże w zakupie materiałów 
medycznych jednorazowego użytku i środków opatrunkowych, 
a także pokryje koszty dyżurów lekarskich do końca roku.
Wysokość darowizny: 30.000 zł

10. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM, 
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Dom przeznaczony jest dla 151 osób przewlekle psychicznie 
chorych (kobiet i mężczyzn).
Ze środków z akcji „Nadzieja” zostanie sfinansowany zakup: 
zestawu do zajęć muzykoterapii, komputera do pracowni 
komputerowej, wyposażenia sali do terapii relaksacyjnej, 
stołów, szafek, łóżek, kompletów pościeli, kołder i kocy.
Wysokość darowizny: 40.000 zł

11. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHANOWIE,  
UL. KRUCZA, MAZOWIECKIE
Dom jest całodobową placówką przeznaczoną dla osób prze-
wlekle psychicznie chorych. Obecnie przebywa tam 185 osób.
Środki z akcji „Nadzieja” zostaną przeznaczone na zakup no-
wych mebli do pokoi pensjonariuszy, a także wyposażenia do 
terapii zajęciowej. 
Wysokość darowizny: 30.000 zł

12. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZARZACH, PODLASKIE
120 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. 
Ze środków akcji „Nadzieja” zostanie sfinansowany zakup 
profesjonalnej suszarki do ubrań, ponieważ jest w dużo gor-
szym stanie niż pralnica. Do wyprania są przecież ubrania 
120 pensjonariuszy, a także pościel, ręczniki.
Zostanie zakupiony również aparat EKG, a także artykuły 
spożywcze dla pensjonariuszy i środki czystości.
Wysokość darowizny: 40.000 zł
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13. POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OSTROWINA, DOLNO-
ŚLĄSKIE
Liczba podopiecznych – 316,  placówka dla dorosłych niepeł-
nosprawnych intelektualnie.
Z rozmowy z wolontariuszem: „Naszym marzeniem jest do-
stosowanie przestrzeni do rekreacji dla naszych Mieszkań-
ców z różnymi stopniami niepełnosprawności oraz ich opie-
kunów. Chcemy prowadzić w przyjaznej przestrzeni zajęcia 
relaksacyjno-sportowe z wykorzystaniem różnorodnego 
sprzętu rekreacyjnego, zajęcia korekcyjne, gimnastykę na 
świeżym powietrzu, zajęcia relaksacyjno-sensoryczne. Da-
rowiznę przeznaczylibyśmy na zakup: sadzonek, materiału do 
wykonania podwyższonych skrzyń na sadzonki, mat do gimna-
styki na świeżym powietrzu, dmuchanych piłek do gimnastyki, 
sprzętu do zewnętrznej rekreacji, np. ławeczki z ruchomymi 
platformami, ławeczki z młynkiem, podwójnej ławeczki z ro-
werkiem, zewnętrznego stołu do tenisa stołowego, trampoliny 
dla dorosłych, stołu do piłkarzyków”. Dzięki darowiźnie z akcji 
„Nadzieja” marzenie zostanie zrealizowane.
Wysokość darowizny: 30.000 zł

14. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ,  
KUJAWSKO-POMORSKIE
Liczba podopiecznych: 80 osób przewlekle somatycznie cho-
rych w wieku od 50 lat (choroby SM, SLA, ALS itd). Opieka 
całodobowa.
Dzięki darowiźnie z akcji „Nadzieja” będzie można sfi-
nansować potrzeby, na które zwykle brakuje bieżących 
środków, takie jak: lampy bakteriobójcze, ssaki elektrycz-
ne do odkrztuszania na wózku, pulsoksymetry,  przeno-
śne torby AMBU, termometr z kamerą termowizyjną.
Ponadto najlepszą rozrywką stale leżących podopiecznych 
jest oglądanie telewizji, dlatego zostanie zakupionych kilka 
telewizorów.
Ze środków zostanie także sfinansowany dostęp do świadczeń 
medycznych, zwłaszcza dostęp do specjalistów, a najbardziej 
psychiatrów (dużo osób w domu jest ubezwłasnowolnionych), 
często muszą zamawiać wizyty prywatne, których koszt po-
krywają sami, nie NFZ.
Wysokość darowizny: 30.000 zł

15. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH PR OW. PRZEZ ZGROMA-
DZENIE BRACI ALBERTYNÓW, CZĘSTOCHOWA, ŚLĄSKIE
Liczba podopiecznych: 82 mężczyzn niepełnosprawnych  
intelektualnie. 
Ze środków z akcji „Nadzieja” zostanie sfinansowany zakup 
i montaż zestawów szynowych z podnośnikiem i zestawem 
kamizelek, dających możliwość łatwego przemieszczania 
mieszkańców niepełnosprawnych fizycznie, pomoc w rehabi-
litacji i nauce chodzenia.
Wysokość darowizny: 30.000 zł

16. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ROKITNIK”  
W BIAŁOWIEŻY, PODLASKIE
Liczba podopiecznych: 73, mężczyźni, kobiety,  chorzy soma-
tycznie niepełnosprawni intelektualnie i fizycznie w wieku 
od 18 do 100 lat.
Środki z akcji „Nadzieja” pomogą sfinansować m.in.: lampy 
SOLMED do światłoterapii ultrafioletem i podczerwienią, 
lampę do sterylizacji UFC, osprzęt do kabiny UGUL, przy-
łóżkowe stoliki z regulowanym blatem, bieżnię elektryczną, 
aparat do EKG, kozetkę lekarską; orbitrek do ćwiczeń; środki 
czystości (szampony, pianki do golenia, pampersy, płyny de-
zynfekcyjne, rękawiczki). 
Wysokość darowizny: 20.000 zł

17. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SOŚNICY, PODKARPACKIE
Liczba podopiecznych: 106 osób przewlekle psychicznie cho-
rych w wieku od 25 do 85 lat (średni wiek - 60). Są to osoby, 
które nie posiadają rodzin. Albo rodziny się ich wyrzekły, 
albo po prostu nie mają nikogo.
Ze środków pochodzących z akcji „Nadzieja” zostanie sfinan-
sowany m.in.: zakup sprzętu do rehabilitacji i usprawnienia 
mieszkańców domu (rowerki, rower usprawniający, fotel ma-
sujący), wyposażenia do prowadzenia zajęć terapeutycznych 
(w tym stoły, ławki), materiałów do prowadzenia zajęć tera-
peutycznych.
Wysokość darowizny: 20.000 zł

18. POLA NADZIEI - ARCHIDIECEZJALNY ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI 
PALIATYWNEJ – WARSZAWA, MAZOWIECKIE
W tej chwili pod opieką jest 130 osób + 30 osób czeka w ko-
lejce do opieki.
Ze środków akcji „Nadzieja” zostaną sfinansowane wizyty 

lekarskie w domu chorego – zostanie zlikwidowana kolejka 
oczekujących na pomoc. 
Wysokość darowizny: 30.000 zł

19. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ANSELMA ALOJZEGO MŁODZIKA 
W PARSOWIE, BIESIEKIERZ, ZACHODNIOPOMORSKIE
Liczba podopiecznych: 85 osób przewlekle somatycznie cho-
rych w wieku od 30 do 90 lat.
Środki z darowizny z akcji „Nadzieja” zostaną przeznaczone 
na: sprzęt rehabilitacyjny, który pozwala na uruchomienie 
kończyn górnych i dolnych – urządzenie do aktywnej i pa-
sywnej terapii ruchowej z biofeedbackiem kończyn górnych, 
a także zakup jednorazowych rękawic (obecnie ośrodek zuży-
wa 2 tysiące rękawic w tygodniu), medycznych pianek do my-
cia (jedna wystarcza na 5 dni). Zostanie zakupionych także 
15 materacy piankowych nieprzemakalnych oraz wymiennik 
powietrza.
Wysokość darowizny: 30.000 zł

20. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKRZYNNIE POWIAT WIELUŃ, 
ŁÓDZKIE
Liczba podopiecznych: 162 osoby przewlekle chore i psychicz-
nie chore.
Z darowizny z akcji „Nadzieja” zostanie dofinansowany za-
kup kabiny do dekontaminacji (kabina przeznaczona do 
oczyszczania, odkażania i dezynfekcji odzieży).
Wysokość darowizny: 30.000 zł

21. DOM MIŁOSIERDZIA SAMARYTANIN W HAJNÓWCE, PODLASKIE
Liczba podopiecznych: 40.  Placówka wpisana jest do rejestru 
placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełno-
sprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
Z rozmowy z wolontariuszem: „Nie mamy możliwości prowa-
dzenia rehabilitacji ze względu na brak sprzętu i zatrudnie-
nia fizjoterapeuty. Brak samochodu uniemożliwia sprawne 
funkcjonowanie placówki. Brakuje funduszy na odnowienie 
pokoi mieszkalnych, wymianę mebli oraz wymianę solarów 
na dachu”.
Ze środków z akcji „Nadzieja” zostanie sfinansowany zakup 
używanego samochodu na potrzeby domu oraz zostaną zaku-
pione meble do części pokoi.
Wysokość darowizny: 40.000 zł

22. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH,  
PODKARPACKIE
W domu przebywa aktualnie 146 osób – przewlekle psychicz-
nie chorzy, również starzy. Mieszka tutaj kobieta, która ma 
obecnie 103 lata!
Z akcji „Nadzieja” zostanie sfinansowany zakup sprzętu reha-
bilitacyjnego, wyposażenie sali do terapii zajęciowej, zakup 
łóżek specjalistycznych dla podopiecznych. 
Wysokość darowizny: 30.000 zł

23. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOROSZCZY, PODLASKIE
W domu mieszka 286 osób, przewlekle psychicznie chorych.
Ze środków z akcji „Nadzieja” zostanie sfinansowany zakup, 
dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, w tym 
przygotowanie niezbędnej, zgodnie z prawem budowlanym, 
dokumentacji technicznej do zgłoszenia budowy elementów 
małej architektury, a także zakup zestawów komputerowych 
na potrzeby mieszkańców.
Wysokość darowizny: 40.000 zł

24. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIECHOWICACH, ŁÓDZKIE
DPS zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja potrzeby 
bytowe, opiekuńcze i wspomagające, z uwzględnieniem in-
dywidualnych potrzeb dla niepełnosprawnych, chorych psy-
chicznie mężczyzn w różnym wieku. Obecnie w domu przeby-
wa 87 pensjonariuszy. Docelowo zamieszka 136.
Darowizna z akcji „Nadzieja” pomoże w zakupie i montażu 
urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie DPS-u, która jest 
marzeniem jej mieszkańców.
Wysokość darowizny: 25.000 zł

25. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁCZU,   
ZACHODNIOPOMORSKIE
W domu mieszka 60 osób starszych i chorych somatycznie 
przewlekle.
Z darowizny z akcji „Nadzieja” zostanie sfinansowany zakup 
fotela/łóżka masującego dla seniora, zakup 10 sztuk łóżek re-
habilitacyjnych jako wyposażenie pokoi mieszkalnych.
Wysokość darowizny:15.000 zł
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26. GMINNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR”  
W KAMIŃSKU, WARMIŃSKO-MAZURSKIE
W domu mieszka 19 osób w podeszłym wieku oraz osoby nie-
pełnosprawne fizycznie.
Z rozmowy z wolontariuszem: „Marzeń i potrzeb jest wie-
le, ponieważ nie na wszystko wystarcza funduszy. Mając na 
uwadze w pierwszej kolejności podopiecznych – mamy za 
mało łóżek rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, 
na których zakup nie możemy sobie pozwolić. Nasi mieszkań-
cy nie zawsze mogą odpowiednio wypocząć na wysłużonych, 
niedostosowanych do ich możliwości fizycznych tapczanach. 
Wielką radość i udogodnienie sprawiłby zakup chociaż 2 łó-
żek z podnośnikiem elektrycznym i materacem…” 
Darowizna z akcji „Nadzieja” pomoże w spełnieniu powyż-
szych marzeń, przede wszystkim zostaną zakupione łóżka 
rehabilitacyjne z podnośnikiem elektrycznym i materacem 
dla najbardziej ograniczonych ruchowo podopiecznych poru-
szających się na wózkach inwalidzkich. 
Wysokość darowizny: 10.000 zł

27. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARTOSZYCACH, WARMIŃSKO-
-MAZURSKIE
70 osób w podeszłym wieku i osób przewlekle i somatycznie 
chorych,  około 20 osób jest samodzielnych (w tym porusza-
jących się na wózku), reszta to osoby leżące.
Darowizna z akcji „Nadzieja” zostanie przeznaczona na po-
moc w modernizacji pralni. 
Wysokość darowizny: 30.000 zł

28. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSY-
CHICZNIE CHORYCH  W BABICY PLUS FILIA W PSTRĄGOWEJ WOLI, 
PODKARPACKIE
Liczba podopiecznych łącznie – 100 osób. Kobiety i mężczyź-
ni przewlekle psychicznie chorzy – w tym  połowa to seniorzy.
Ze środków akcji „Nadzieja” zostanie sfinansowane izolato-
rium (ze względu na koronawirus) oraz izolatka do przymu-
sowej kwarantanny.
Wysokość darowizny: 30.000 zł
 
29. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II   
W KRASNYMSTAWIE, KRASNYSTAW, LUBELSKIE
DPS Krasnystaw wraz filiami (w Ostrowie Krupskim, Stężycy 
Nadwieprzańskiej, Bzowcu) ma pod opieką 295 mieszkań-

ców, w tym dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektual-
nie, osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie, osoby 
przewlekle somatycznie chore.
Środki z akcji „Nadzieja” posłużą do zakupu samochodu (nie 
ma ani jednego w tak wielkiej placówce), dzięki któremu – 
będzie możliwy dowóz posiłków z kuchni mieszczącej się  
w głównej siedzibie DPS-u w Krasnymstawie do filii. Samo-
chód będzie służył również do przewozu mieszkańców star-
szych, niepełnosprawnych czy chorych do znacznie oddalo-
nych placówek medycznych oraz na zajęcia rehabilitacyjne.
Wysokość darowizny: 30.000 zł

30. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. 
KAZIMIERZA JAWORKA, CHORZÓW, ŚLĄSKIE
Dom zamieszkuje 160 osób z niepełnosprawnością wynikają-
cą z utraty wzroku, jak również z innych przyczyn powodują-
cych niepełnosprawność fizyczną.
Poza świadczeniami wynikającymi z ogólnych przepisów  
w ośrodku zapewniają naukę orientacji przestrzennej oraz na-
ukę czynności dnia codziennego dla osób nowoociemniałych.
Darowizna z akcji „Nadzieja” zostanie przeznaczona na za-
kup nowego profesjonalnego robota do kuchni. W pokojach 
zostaną również zamontowane rolety w oknach, ponieważ 
jest to niezbędne narzędzie chroniące niedowidzących pen-
sjonariuszy.
Wysokość darowizny: 25.000 zł

31. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RESKU,  
ZACHODNIOPOMORSKIE
Dom jest przeznaczony dla mężczyzn niepełnosprawnych 
intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych. Obecnie 
mieszka w nim 140 osób.
Darowizna z akcji „Nadzieja”  pomoże poszerzyć terapię ku-
linarną, posłuży również do zakupu łóżek rehabilitacyjnych 
oraz wyposażenia miejsca odbywania kwarantanny. Zosta-
nie zakupiony również sprzęt rehabilitacyjny.
Wysokość darowizny: 30.000 zł

32. POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ADAMA STARZEŃ-
SKIEGO W PŁAZIE, MAŁOPOLSKIE
Dom całodobowy, w którym mieszka 101 osób przewlekle 
chorych psychicznie.
W ośrodku prowadzonych jest wiele terapii, między inny-
mi ergoterapia: hafciarstwo, dziewiarstwo, wikliniarstwo, 

ogrodnictwo, ceramika, terapia ruchem, trening umiejęt-
ności społecznych, rekreacja, malarstwo, grafika, rzeźba, 
sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykotera-
pia, biblioterapia, teatroterapia, filmoterapia, choreoterapia. 
Dzięki posiadanej przestrzeni na zewnątrz domu ośrodek 
współpracuje z instytucjami, które mają zwierzęta (konie), na 
terenie prowadzona jest również uloterapia. Jest także sala 
„doświadczeń świata”.
Z darowizny z akcji „Nadzieja” zostanie zbudowana ścież-
ka sensomotoryczna wspomagająca pobudzenie wszystkich 
zmysłów, motoryki.
Wysokość darowizny: 20.000 zł

33. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LELOWIE, ŚLĄSKIE
Liczba podopiecznych: 100 osób przewlekle chorych psy-
chicznie.
Ze środków akcji „Nadzieja” sfinansowany zostanie zakup 
zmywarko-wyparzarki, zakup siedzisk pod prysznic, kombi-
nezonów ochronnych, środków ochrony indywidualnej, środ-
ków czystości, środków dezynfekujących.
Wysokość darowizny: 25.000 zł

34. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „PRZĄŚNIK” W BRENNIKU, DOLNO-
ŚLĄSKIE
W domu mieszka 118 mieszkańców. W większości są to osoby 
w wieku starszym z różnymi schorzeniami. 
Ze środków akcji „Nadzieja” zostanie sfinansowany zakup 
defibrylatora, 2 komputery z oprzyrządowaniem, 3 dozow-
niki na płyn dezynfekujący. Środki pomogą zorganizować 
turniej w kręgle, zostaną także sfinansowane środki higieny 
i przedmioty zabezpieczenia osobistego (maseczki, płyny de-
zynfekcyjne, rękawiczki, fartuchy).
Wysokość darowizny: 15.000 zł 

35. PRAWOSŁAWNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DIECEZJI LUBEL-
SKO-CHEŁMSKIEJ W LUBLINIE, LUBELSKIE
Kameralny dom dla 26 starszych osób przewlekle somatycz-
nie chorych.
Nie otrzymują żadnego wsparcia systemowego.
Najpilniejszą  potrzebą domu jest  podnośnik dla osoby leżą-
cej do łóżka, aby móc wykonać czynności pielęgnacyjne lub 
posadzić osobę na wózku. Wszystkie czynności pielęgnacyj-
ne w ośrodku  wykonują kobiety, i to jest bardzo ciężka pra-
ca. Ponadto w ośrodku potrzebne jest łóżko rehabilitacyjne, 

łóżko do masażu, wirówka do rehabilitacji kończyn dolnych 
lub górnych, urządzenie do magnoterapii, pościel, sztućce, 
środki higieniczne, środki do dezynfekcji, pampersy, bielizna 
typu majtki, skarpetki.
Darowizna z akcji „Nadzieja” zostanie przeznaczona na pod-
nośnik dla osoby leżącej oraz na inne produkty z długiej listy 
potrzeb. 
Wysokość darowizny: 15.000 zł

36. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. SIOSTRY HELENY DROZDOW-
SKIEJ W LEOPOLDOWIE, LUBELSKIE
Dom całodobowy, stacjonarny dla 55 osób w podeszłym wie-
ku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych.
Darowizna z akcji „Nadzieja” zostanie przeznaczona na:
– doposażenie sali rehabilitacji w specjalistyczny sprzęt do 
wykonywania zabiegów zlecanych podopiecznym, tj.; aparat 
do elektroterapii z laserem, aparat do terapii ultradźwiękami 
oraz stół rehabilitacyjny z hydrauliczną regulacją wysokości, 
– doposażenie sali terapii w laptop i urządzenie wielofunk-
cyjne (drukarka/skaner/ksero), umożliwi to twórcze spędza-
nie czasu oraz da możliwość odbywania przez mieszkańców 
wideorozmów z bliskimi, 
– dofinansowanie budowy altany, która jest marzeniem 
mieszkańców. Zostanie postawiona w ogrodzie i umożliwi 
mieszkańcom korzystanie z zajęć na świeżym powietrzu bez 
względu na pogodę. 
Wysokość darowizny: 33.000 zł

37. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
INTELEKTUALNIE W LIPSKU, MAZOWIECKIE
Całodobowy dom dla 104 dorosłych niepełnosprawnych in-
telektualnie.
Darowizna z akcji „Nadzieja” zostanie przeznaczona na za-
kup maseczek z filtrami, płynów do dezynfekcji, rękawic 
ochronnych jednorazowych, proszków dezynfekujących do 
prania, lamp bakteriobójczych. 
Wysokość darowizny: 20.000 zł

38. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW  
W BIŁGORAJU, LUBELSKIE
Całodobowy dom stacjonarny dla 80 osób w podeszłym wie-
ku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych; przebywa-
ją tam osoby w wieku od 45 do 101 lat.
Dom pilnie potrzebuje środków ochrony osobistej – przede 
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wszystkim rękawic jednorazowych, maseczek, płynów de-
zynfekujących, pościeli jednorazowej do izolatek. 
Dodatkowo  prowadzący chętnie kupiliby swoim podopiecz-
nym: soki owocowe i warzywne, wodę mineralną, jogurty 
(mają bardzo niską stawkę żywieniową). 
Wszystkie powyższe potrzeby zostaną zrealizowane z daro-
wizny akcji „Nadzieja”.
Wysokość darowizny: 20.000 zł

39. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SPOKOJNA PRZYSTAŃ”  
W GARBARACH, POCZTA MICHAŁOWO, PODLASKIE
Całodobowy dom stacjonarny, w którym przebywa 200 osób 
przewlekle psychicznie chorych.
Dzięki darowiźnie z akcji „Nadzieja” zostaną zakupione m.in.: 
łóżka rehabilitacyjne, kołdry, poduszki, poszewki, komplety 
pościeli, ręczniki, materiały do zajęć terapeutycznych (pra-
cownia plastyczna, haftu i szycia, garncarska).
Wysokość darowizny: 40.000 zł

40. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, UL. 
GRABOWIECKA 7, ŚWIĘTOKRZYSKIE
Całodobowy dom stacjonarny, w którym obecnie mieszka 
188 osób, w tym 54 wyłącznie leżące, wymagające komplek-
sowej obsługi.
Dom ma wiele potrzeb i część z nich zostanie sfinansowana  
z darowizny z akcji „Nadzieja”.
Oto lista potrzeb: stoliki przyłóżkowe „Przyjaciel”, łóżka 
drewniane elektryczne z materacem, łóżka drewniane z ma-
teracem, szafki przyłóżkowe, szafy odzieżowe, stoły pokojowe 
dla mieszkańców, pościel oraz bielizna pościelowa, podkłady 
materiałowe oraz podgumowane ssaki medyczne, stojaki do 
kroplówki, nebulizatory, defibrylatory, pulsoksymetry, ci-
śnieniomierze elektryczne i mechaniczne zestawy pierwszej 
pomocy w torbie medycznej z wyposażeniem.
Wysokość darowizny: 40.000 zł

41. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE,  
MAZOWIECKIE
122 osoby – dzieci, młodzież i osoby starsze z niepełnospraw-
nością intelektualną.
Dom aktywizuje mieszkańców poprzez oferowanie i orga-
nizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych, inte-
gracyjnych, organizację świąt, wycieczek oraz uczestniczenie  

w różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych, nato-
miast młodszym mieszkańcom zapewnia pobieranie nauki  
w Zespole Szkół Specjalnych Pęchery.
Z darowizny akcji „Nadzieja” zakupione zostaną między in-
nymi łóżka rehabilitacyjne z metalowym stelażem, sprzęt re-
habilitacyjny, szafki dla mieszkańców spożywających posiłki 
na oddziałach, a także sztućce i talerze.
Wysokość darowizny: 25.000 zł

42. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JONKOWIE,  
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Całodobowy dom dla 54 osób starszych i przewlekle soma-
tycznie chorych.
Obecnie ich największą potrzebą jest zakup sprzętu reha-
bilitacyjnego poprawiającego kondycję fizyczną i psychicz-
ną mieszkańców, w szczególności rotora wielofunkcyjnego, 
elektrycznego. Jest to sprzęt rehabilitacyjny, z którego będzie 
mogła korzystać duża grupa osób.  
Ta potrzeba zostanie sfinansowana ze środków pochodzą-
cych z akcji „Nadzieja”.
Wysokość darowizny: 10.000 zł

43. STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU „PURMIA”, 
 LASKI/DUDKI, WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Cztery całodobowe ośrodki gotowe przez całą dobę, 365 dni  
w roku służyć pomocą wszystkim, którzy takiej pomocy 
oczekują. Stowarzyszenie Purmia działa na rzecz osób bez-
domnych, starszych, często po dramatycznych przejściach  
i z bagażem uzależnień. Wszyscy pracownicy, socjalni, pielę-
gniarki, a nawet lekarz, są wolontariuszami. Stowarzyszenie nie 
zatrudnia ani jednego pracownika i nie wypłaca z tego tytułu 
żadnego wynagrodzenia. Jedynie sprawy finansowe powierzo-
ne zostały odpłatnie biuru rachunkowemu. Stowarzyszenie jest 
organizacją non profit. 80 kobiet i mężczyzn we współpracy  
z suwalskim Bankiem Żywności przekazuje żywność dla 250 
najuboższych rodzin z gminy Knyszyn, wspierany jest  Środowi-
skowy Dom Pomocy we Wronkach i Dudkach.
Z rozmowy z wolontariuszem: „Potrzeby naszego Stowa-
rzyszenia są duże. Zbliża się okres jesienno-zimowy - czas 
największego zagrożenia życia i zdrowia osób bezdomnych. 
Corocznie ośrodki pomocy społecznej, policja, straż miejska 
kierują do naszych placówek osoby, aby w normalnych wa-
runkach mogły spokojnie przeżyć ten trudny okres. Potrzeb-

nych jest ok 10 łóżek, pościel, koce, ręczniki, środki higieny 
osobistej, środki do dezynfekcji, podstawowe lekarstwa na 
przeziębienie, środki piorące, 2 pralki, 2 lodówki i 2 zamra-
żarki”. Wszystkie powyższe potrzeby stowarzyszenia zostaną 
zaspokojone z darowizny pochodzącej z akcji „Nadzieja”.
Wysokość darowizny: 18.000 zł

44. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ZDROWA JESIEŃ”  
W BOGURZYNIE, MAZOWIECKIE
W domu mieszka 50 osób przewlekle psychicznie chorych 
mających choroby współistniejące – zarówno kobiet, jak  
i mężczyzn. Opieką otoczone są również osoby, które nie po-
ruszają się samodzielnie.
Z darowizny z akcji „Nadzieja” zostaną zakupione m.in.: 
maseczki, rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji, 
koce oraz radioodbiorniki, które podopieczni wykorzystują  
w okresie jesiennym, co jest bardzo istotne, bo zajęcia tera-
peutyczne nie odbywają się w taki sam sposób jak przed pan-
demią. Mieszkańcy spędzają więcej czasu w pokojach.
Wysokość darowizny: 18.000 zł

45. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE, ŁÓDZKIE
DPS w Kutnie przeznaczony jest dla 71 osób obojga płci,  
w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
Z rozmowy z wolontariuszem: „Obowiązkiem pracodawcy 
zgodnie z przepisami prawa jest zapewnienie pracownikom 
środków ochrony osobistej, między innymi rękawic ochron-
nych . Aktualnie w dobie pandemii koronawirusa zakup rę-
kawic ochronnych generuje bardzo duże koszty z budżetu 
jednostki . Średnie miesięczne zapotrzebowanie na zabezpie-
czenie personelu wynosi ok. 1000 szt. miesięcznie . Ponadto 
znaczna część budżetu przeznaczona jest również na zakup 
fartuchów jednorazowego użytku i płynów do dezynfekcji 
powierzchni. Miesięczne zapotrzebowanie na zabezpieczenie 
personelu wynosi ok. 100 szt. Płyn do dezynfekcji powierzch-
ni - miesięczne zapotrzebowanie - 5 l płynu. Środki czysto-
ści (tj. płyn do mycia powierzchni , do mycia podłóg , środki 
czystości do sanitariatów, mydło w płynie, proszki do prania, 
płyny do płukania itp.)”.
Darowizna z akcji „Nadzieja” pomoże zakupić niezbędne 
środki ochrony osobistej i zabezpieczyć zapotrzebowanie na 
2-3 miesiące.
Wysokość darowizny: 20.000 zł

46. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MACIEJA RATAJA  
W KOCKU, LUBELSKIE
W DPS-ie w Kocku mieszka obecnie 80 osób (kobiet i męż-
czyzn) w podeszłym wieku przewlekle somatycznie chorych 
oraz osoby przewlekle psychicznie chore. 
Darowizna z akcji „Nadzieja” zostanie przeznaczona na zakup 
wyposażenia do świetlicy (meble, tj. zestawy wypoczynkowe, 
stoliki kawowe, komody i szafki) oraz projektora z ekranem  
i 2 zestawów komputerowych. Świetlica jest miejscem spo-
tkań mieszkańców, prowadzenia zajęć terapeutycznych i im-
prez okolicznościowych. 
Wysokość darowizny: 35.000 zł

47. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWARACH, DOLNOŚLĄSKIE
Dom zamieszkuje 27 kobiet i 29 mężczyzn. Są to osoby star-
sze, przewlekle somatycznie chore. 
Z rozmowy z wolontariuszem: „Z pozyskanych środków mo-
glibyśmy doposażyć naszą salę rehabilitacyjną, która powsta-
ła w 1992 roku, została wtedy wyposażona w bardzo dobry 
sprzęt dostosowany do potrzeb seniorów. Jednak prawie 30 
lat działalności spowodowało, iż niektóre sprzęty nie nadają 
się do użytku. Jednym z nich jest rower treningowy dosto-
sowany do osób niepełnosprawnych, będący dla dużej licz-
by mieszkańców jedyną formą aktywności fizycznej. Drugą 
bardzo istotną bolączką naszych mieszkańców jest w zasa-
dzie brak terapii zajęciowej. Doposażenie tego pomieszczenia  
w sprzęt i materiały, które pozwolą na rozwój intelektualny  
i manualny naszych pensjonariuszy. Dofinansowanie w for-
mie darowizny mogłoby nasz dom uczynić miejscem, w któ-
rym seniorzy będą czuli się akceptowani i potrzebni, pewni 
siebie i własnych wartości. Brakuje nam również telewizo-
rów. Dom dysponuje jedynie tymi we wspólnych pomieszcze-
niach dnia codziennego. Mieszkańcy na stałe przebywający  
w łóżku mieliby możliwość kontaktu ze światem zewnętrz-
nym, mogłyby one wnieść trochę radości w ich trudny los. 
Takich osób jest na dzień dzisiejszy cztery.”
Darowizna z akcji „Nadzieja” pozwoli sfinansować wszystkie 
wskazane powyżej potrzeby.
Wysokość darowizny: 12.000 zł
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48. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W UHOWIE (POWIAT BIAŁOSTOCKI), 
PODLASKIE 
W DPS-ie w Uhowie mieszka 125 osób przewlekle somatycz-
nie chorych oraz w podeszłym wieku.
Fundacja Agory, korzystając ze środków z akcji „Nadzie-
ja”, pomoże w zakupie laptopa, projektora multimedialnego  
i ekranu projekcyjnego.  Dom pomocy społecznej ww. sprzęt 
wykorzysta do celów szkoleniowych dla mieszkańców i per-
sonelu (prelekcje profilaktyczne np. na temat szkodliwości 
palenia, nadużywania alkoholu). Sprzęt będzie też służył 
rozrywce mieszkańców (do wspólnego oglądania zdjęć z wy-
cieczek, imprez organizowanych na terenie domu, oglądania 
filmów, wyświetlania tekstów piosenek, zapraszania gości, 
którzy mogliby swoją twórczość też przedstawić). W dobie 
epidemii sprzęt służyć będzie również do komunikacji miesz-
kańców z rodzinami.
Wysokość darowizny: 13.000 zł

49. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU,  
ZACHODNIOPOMORSKIE
Dom zamieszkuje 78 osób starszych, przewlekle somatycznie 
chorych.
Darowizna z akcji „Nadzieja” pomoże sfinansować między 
innymi: sprzęt rehabilitacyjny (bieżnia, rower stacjonarny, 
fotel masujący, laseroterapia), a także sprzęt komputerowy 
do kontaktu z rodzinami, rzutnik, ekran.
Wysokość darowizny: 20.000 zł

50. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOBIET  
W KRZYŻANOWICACH, POCZTA IŁŻA, WOJ. MAZOWIECKIE
W domu na początku bieżącego roku zamieszkiwało 131 ko-
biet niepełnosprawnych intelektualnie, obecnie zamieszkuje 
w nim 125 mieszkanek.
Specyfika i waga świadczonych usług wynika z faktu, że więk-
szość  podopiecznych dotknięta jest niepełnosprawnością inte-
lektualną znaczną i głęboką oraz chorobami współistniejącymi 
(w tym zaburzeniami i chorobami psychicznymi). 
Darowizna z akcji „Nadzieja” pomoże sfinansować m.in.: 
wyposażenie pokoi i sal dziennego pobytu (tj. ułatwiają-
ce pionizowanie mieszkanek fotele z podnóżkami; pufy  
z oparciem, łóżka, kanapy oraz zestawy pościeli. wyposażenie  
w sprzęt i materiały do pracowni fizykoterapii, terapii zajęcio-
wej i komputerowej. 
Wysokość darowizny: 35.000 zł

51. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŻUCHOWIE, LUBUSKIE
W domu mieszka 109 osób niepełnosprawnych fizycznie i prze-
wlekle somatycznie chorych, w tym połowa to osoby  stale leżące.
Z darowizny z akcji „Nadzieja” zostaną sfinansowane m.in.: 
autoklaw do dezynfekcji sprzętu po kąpieli podopiecznego,
materace w pokrowcach z ceraty, maszynki do strzyżenia 
włosów, łóżka rehabilitacyjne, podkłady flanelowe dla osób 
leżących, śliniaki jednorazowe, podkłady podgumowane na 
wózki, chusteczki nawilżające (w każdej ilości).
Wysokość darowizny: 40.000 zł

52. ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY ORAZ ZAKŁAD OPIEKUŃ-
CZO-LECZNICZY W HAJNÓWCE, PODLASKIE
Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy zamieszkuje 111 osób,  
natomiast zakład opiekuńczo-leczniczy – 55.
Osoby zamieszkujące zakłady są niesamodzielne, chore. 
Z darowizny z akcji „Nadzieja” zostaną zakupione m.in: łóżka  
z materacami przeciwodleżynowymi, same materace przeci-
wodleżynowe zmiennociśnieniowe (które przy prawidłowej pie-
lęgnacji zapobiegają powstawaniu odleżyn u pacjentów obłożnie 
chorych, co ogranicza w dużej mierze cierpienie chorego) oraz 
poduszki przeciwodleżynowe na siedzisko do wózka.
Wysokość darowizny: 60.000 zł

53. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TYSZOWCACH, LUBELSKIE
Dom stałego pobytu, który obecnie zamieszkuje 146 osób  
w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie. 
Ze środków akcji „Nadzieja” zostanie sfinansowane:
centrala telefoniczna, która ułatwi mieszkańcom, szczególnie 
niepełnosprawnym fizycznie, rozmowy telefoniczne z pokoju 
z rodziną, znajomymi, instytucjami, 
komputery, których zakup pozwoli na rozszerzenie działal-
ności pracowni internetowej, a tym samym umożliwi więk-
szej liczbie mieszkańców kontakt ze światem, kserokopiarka,  
która służyć będzie różnym grupom zainteresowań, w któ-
rych uczestniczą mieszkańcy (np. powielanie tekstów piose-
nek, nut, tekstów do przedstawień teatralnych, drukowanie 
wzorników niezbędnych przy pracach rękodzielniczych), do-
posażenie kuchni w specjalistyczny sprzęt oraz szafę chłodni-
czą. Przygotowanie całodziennego posiłku dla 150 mieszkań-
ców wymaga specjalistycznego i sprawnego sprzętu. 
Wysokość darowizny: 25.000 zł

54. DOM DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA” W LUBLIŃCU, ŚLĄSKIE
Placówka przeznaczona jest dla 40 osób w wieku emery-
talnym, niepełnosprawnych, samotnych i osamotnionych, 
wymagających wsparcia, z różnych powodów zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Marzeniem podopiecznych jest 
poszerzenie oferty klubu o pracownię ceramiczną, której 
klub nie posiada.
Ze środków akcji „Nadzieja” zostanie sfinansowany zakup 
pieca do wypalania ceramiki i gliny.
Wysokość darowizny: 30.000 zł

55. HOSPICJUM PALIUM, W POZNANIU, WIELKOPOLSKIE
Do opieki paliatywnej kierowane są osoby z określonymi cho-
robami nieuleczalnymi, niepoddającymi się leczeniu przy-
czynowemu, postępującymi i ograniczającymi życie. Opieka 
obejmuje osobę chorego i jego rodzinę. Dąży do zapewnienia 
chorym możliwie najwyższej jakości życia, przy pełnej uwagi 
trosce o zachowanie godności i szacunku do pacjentów oraz 
ich bliskich. Polega na wszechstronnym działaniu.
Głównym celem jest tu niesienie ulgi w cierpieniu ciała i duszy. 
Medycznym celem opieki paliatywnej jest leczenie (łagodzenie) 
objawów, które powodują cierpienie osób chorych: najczęściej 
bólu, ale także wielu innych oraz poprawa jakości życia tych 
chorych. Posługa chorym i ich bliskim nie ogranicza się tylko 
do aspektów medycznych. Całościowa opieka realizowana jest 
przez interdyscyplinarny zespół obejmujący: lekarzy, pielę-
gniarki, opiekunów medycznych, psychologów, pracownika so-
cjalnego, fizjoterapeutów, kapelanów i wolontariuszy.
Ze środków akcji „Nadzieja” zostanie sfinansowany zakup 
koncentratorów tlenu, materacy przeciwodleżynowych oraz 
środków dezynfekujących dla pacjentów.
Wysokość darowizny: 45.000 zł

56. FUNDACJA DOBREGO PASTERZA W USTRONIU,  
DOM SAMOTNEJ MATKI W USTRONIU, ŚLĄSKIE
Celem fundacji jest niesienie pomocy osobom znajdującym 
się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności do-
tkniętych niepełnosprawnością, bezrobociem, bezdomno-
ścią, uzależnieniami, których sami nie potrafią przezwycię-
żyć, udzielając im wsparcia materialnego, intelektualnego  
i duchowego, przy uwzględnieniu zasad samopomocy, sa-
mokształcenia i solidarności społecznej. Bezdomne kobiety, 
matki i ich dzieci nie posiadają żadnych dochodów. Nie mają 
dachu nad głową, odzieży i żywności a często nawet doku-

mentów. Zarówno matki jak i dzieci zawsze są w bardzo złym 
stanie psychicznym i fizycznym.
Ze środków akcji „Nadzieja” zostanie sfinansowany zakup 
komputerów z oprogramowaniem, zamrażarki, chłodziarko-
-zamrażarki, lodówki, piaskownic dla dzieci, kosiarki, pieca 
elektrycznego, a także część środków zostanie przeznaczona 
na pomoc psychologa, psychiatry i fizjoterapeuty.
Wysokość darowizny: 25.000 zł

57. POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNOWIE,  
MAZOWIECKIE
Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie 
chorych.
W skład Domu wchodzą:
– DPS Czarnów – posiada 70 miejsc (mężczyźni),
–  DPS Czarnów – filia w Sannikach – posiada 40 miejsc (kobiety),
– DPS Czarnów – filia w Rogożewku – posiada 50 miejsc (ko-
edukacyjny),
– DPS Czarnów – filia w Gostyninie – posiada 90 miejsc (ko-
edukacyjny).
Łącznie Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie 
posiada 250 miejsc.
Ze środków akcji „Nadzieja” zostanie sfinansowany zakup  
łóżek rehabilitacyjnych, wanny i innych urządzeń rehabili-
tacyjnych a także laptop do kontaktów z bliskimi w czasie 
izolacji.
Wysokość darowizny: 24.000 zł

58. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ TONOWO, JANOWIEC WIELKOPOLSKI, 
KUJAWSKO-POMORSKIE
Dom jest przeznaczony dla 85 osób przewlekle psychicznie 
chorych. Dom jest placówką otwartą, współpracującą ze  śro-
dowiskiem lokalnym. Organizowane są integracyjne uroczy-
stości okolicznościowe, imprezy rekreacyjno-rozrywkowe  
i wycieczki. Tradycją Domu są coroczne „Zjazdy Rodzin  
i Przyjaciół Domu”, a także „Powiatowy Przegląd zespołów 
artystycznych placówek pomocy społecznej powiatu żniń-
skiego”. Ze środków akcji „Nadzieja” zostanie sfinansowany 
całkowity remont łazienki.
Wysokość darowizny: 15.000 zł

22 23



Podziękowania
OD: SIEDLECKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA, PROWADZĄCE DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Serdecznie, serdecznie dziękujemy za przyznaną darowiznę.  Nadzieja przemieniła się w ogromną radość.Przyznana darowizna 
do ogromny zastrzyk w naszym „dziurawym” zawsze budżecie, który pozwoli na doposażenie domu, poprawę warunków 
mieszkaniowych naszych mieszkańców i wykonanie niezbędnego remontu.

OD: OŚRODEK HOSPICJUM DOMOWE ZGROMADZENIE KSIĘŻY MARIANÓW
Bardzo się cieszymy i dziękujemy za przyznanie darowizny naszemu Ośrodkowi w ramach akcji „Nadzieja”. 
Jest nam niezmiernie miło, że będziemy mogli uczestniczyć w Państwa akcji. Środki te pozwolą nam na zakup 
materiałów i zapewnienie opieki naszym pacjentom.

OD: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ 
W imieniu wszystkich mieszkańców oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią bardzo 
dziękujemy za pomoc, którą Fundacja Nadzieja kieruje do naszej małej społeczności. Wszystkie osoby, które postanowiły 
wesprzeć akcję Fundacji Agory Nadzieja – wykazały i wykazują się ogromną empatią – skierowaną do grupy osób 
najsłabszych, które w dobie pandemii szczególnie potrzebują ogromnego wsparcia. Z całego SERCA dziękujemy.

 OD: POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ADAMA STARZEŃSKIEGO W PŁAZIE
W imieniu Pani Dyrektor oraz mieszkańców naszego domu pragnę serdecznie podziękować za okazane nam 
wsparcie. Czas, w którym przyszło nam wszystkim funkcjonować, szczególnie trudny jest dla naszych mieszkańców 
- osób przewlekle psychicznie chorych, dlatego każda pomoc jest dla nich wielkim darem.

OD: DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOROSZCZY
W imieniu mieszkańców serdecznie dziękuję za wsparcie naszych działań zmierzających do ich aktywizacji. 
Jednocześnie mam nadzieję, że jest to początek naszej współpracy, licząc na dalsze wspólne przedsięwzięcia  
na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców naszego Domu.

OD: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH W BABICY + FILIA W PSTRĄGOWEJ WOLI
Bardzo dziękujemy za wsparcie. Ciężko jest nam uwierzyć, że to prawda.

OD: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ZDROWA JESIEŃ” W BOGURZYNIE
Dom Pomocy Społecznej „Zdrowa Jesień” w Bogurzynie dla osób przewlekle psychicznie chorych w imieniu swoich 
podopiecznych przesyła ogromne podziękowania. Przekazane środki od Państwa przyniosły naszym podopiecznym 
ogrom radości i szczęścia. Nie spodziewali się, że  w tak trudnym czasie dostaną piękne i cieple koce oraz 
radioodbiorniki, dzięki którym będą mogli słuchać ulubionych wiadomości czy muzyki. Zakupione środki ochronne 
takie jak rękawiczki jednorazowe, maseczki oraz środki do dezynfekcji pozwolą w codziennej walce z Covid-19.

OD: STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA CHLEB ŻYCIA S. MAŁGORZATA CHMIELEWSKA
W imieniu naszych mieszkańców, podopiecznych Wspólnoty Chleb Życia oraz swoim pragnę serdecznie 
podziękować za dary jakie przekazaliście naszej Wspólnocie. Dziękuję za pamięć, za wytrwałość, za pomoc jaką 
obdarzacie Państwo najbiedniejszych i najsłabszych. Dzięki takim jak Wy, Ludziom Dobrej Woli możemy nieść 
pomoc i ratunek ludziom zepchniętym na margines społeczeństwa.
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