REGULAMIN PROGRAMU
„Pasja pomagania”
Edycja I (2022/2023)
organizowanego przez Alma Spei Hospicjum dla Dzieci w Krakowie
I.
Postanowienia ogólne
1. Alma Spei Hospicjum dla Dzieci (dalej: Organizator programu) ogłasza program pt. „Pasja
pomagania” dla firm i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, podmiotów
samorządu lokalnego, instytucji oświatowych oraz podmiotów prowadzących działalność
społeczną, sportową i edukacyjną.
2. Uczestnictwo w programie uwzględnia ideę wolontariatu, u podstaw której stoi
dobrowolne i bezpłatne wykonywanie czynności przez podmioty i osoby biorące udział
w realizacji działań określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Program trwa od 1 września 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.
II.
Cele programu:
1. Uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby osób nieuleczalnie chorych i wskazanie
możliwości udzielania właściwej pomocy.
2. Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji w społeczeństwie.
3. Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie prowadzenia opieki hospicyjno–
paliatywnej oraz działalności hospicjów perinatalnych.
4. Wyzwalanie wrażliwości, aktywności, kreatywności w firmach, instytucjach i
społecznościach lokalnych ukierunkowanych na działalność charytatywną.
5. Budowanie relacji i zwiększanie poziomu zaangażowania firm, instytucji i społeczności
lokalnych w ramach strategii zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności
biznesu, w tym w szczególności w ramach wolontariatu pracowniczego.
6. Aktywowanie i zaangażowanie przedstawicieli różnych grup wiekowych w działalność
charytatywną.
7. Zapoznanie przedstawicieli firm, instytucji i społeczności lokalnych z działalnością Alma
Spei Hospicjum dla Dzieci.
8. Wzmacnianie edukacyjnej roli organizacji pożytku publicznego.
III.
Uczestnicy programu:
1. Uczestnikiem programu może być podmiot samorządu terytorialnego jak również podmiot
prowadzący działalność gospodarczą, oświatową, społeczną, sportową i edukacyjną
zgodnie z obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa. O dopuszczeniu do udziału
w programie decyduje Organizator programu.
2. Uczestnik programu musi wyznaczyć swojego pracownika (przedstawiciela) do pełnienia
roli Koordynatora akcji, odpowiedzialnego za koordynację i nadzór nad akcją w instytucji
oraz sprawującego nadzór nad pracownikami instytucji podczas realizacji akcji na rzecz
Organizatora programu. Koordynatorem akcji musi być osoba pełnoletnia posiadająca
upoważnienie od Uczestnika programu i działająca jako przedstawiciel Uczestnika
programu.
3. Zgłoszenia instytucji do programu dokonuje wyznaczony przez instytucję pracownik
(Koordynator akcji ) poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.almaspei.pl.
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IV.
Przedmiot programu i ocena realizacji akcji:
1. Przedmiotem programu jest zaangażowanie się w dowolną akcję i wykonanie zadania
(zadań) opisanego w Załączniku nr 1. Za udział w akcji i zrealizowanie zadania Uczestnik
programu uzyskuje podziękowanie w formie pisemnej.
2. Rozliczenie z zaangażowania w poszczególne akcje opisane w Załączniku nr 1 dokonuje
Organizator programu na podstawie przedstawionych przez Uczestnika programu
materiałów, relacji, dokumentów itp.
3. Instytucje, które wezmą udział w trzech akcjach i zrealizują zadania opisane w niniejszym
regulaminie otrzymają dyplom uczestnictwa w programie „Pasja pomagania”.
4. Koordynator akcji z ramienia instytucji, która wzięła udział w trzech akcjach i otrzymała
dyplom uczestnictwa w programie „Pasja pomagania”, otrzyma pisemne wyróżnienie
imienne.
V.
Koordynacja działań:
1. Organizator programu wyznaczy swojego pracownika do pełnienia roli Koordynatora
programu z ramienia Alma Spei Hospicjum dla Dzieci (dalej: Koordynator programu).
2. Wyznaczony przez instytucję pracownik / przedstawiciel (Koordynator akcji) pozostaje w
stałym kontakcie z Koordynatorem programu wyznaczonym przez Organizatora programu.
3. Dane kontaktowe Koordynatora programu: Grzegorz Putyra, tel. 500 370 848,
e-mail: g.putyra@almaspei.pl. Dane kontaktowe Koordynatora programu znajdują się na
stronie www.almaspei.pl.
VI.
Postanowienia dotyczące informowania o podjętych działaniach:
1. Zamieszczanie informacji o udziale w programie i/lub działaniach podjętych na podstawie
niniejszego Regulaminu programu w materiałach informacyjnych lub promocyjnych,
również na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, przez Organizatora
programu i Uczestnika programu wymaga uprzedniej zgody drugiej Strony.
2. Wykorzystanie znaków towarowych, oznaczeń lub innych charakterystycznych form
graficznych w tym logo (dalej: Logotypy) Organizatora programu i Uczestnika programu,
w szczególności w materiałach informacyjnych lub promocyjnych, w tym w sieci Internet,
przez drugą Stronę, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Strony (np. mailowej), której
Logotyp ma być wykorzystany, w tym uzgodnienia formy i treści informacji zawierającej
Logotyp.
3. Zważywszy, iż Alma Spei Hospicjum dla Dzieci nie prowadzi działalności gospodarczej,
jakiekolwiek działania związane z realizacją poszczególnych zadań opisanych w niniejszym
Regulaminie nie będzie się wiązać ze zobowiązaniem Alma Spei Hospicjum dla Dzieci
do świadczenia jakichkolwiek usług względem Uczestnika programu, w szczególności usług
sponsoringowych, w tym umieszczania Logotypów Uczestnika programu w materiałach
informacyjnych lub promocyjnych Alma Spei, w tym w sieci Internet, czy na przedmiocie
lub na rzeczach otrzymanych i/lub zakupionych ze środków pieniężnych pozyskanych
w ramach działań, w szczególności na sprzęcie medycznym, urządzeniach lub pojazdach.
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VII.
Postanowienia końcowe:
1. Zgłoszenie instytucji do programu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.
2. Udział instytucji w programie, w zależności od potrzeb i okoliczności, może wiązać się
z koniecznością podpisania osobnego porozumienia lub listu intencyjnego dotyczącego
współpracy.
3. Realizacja świadczeń wolontaryjnych, wynikających z zaangażowania się w poszczególne
akcje i zadania opisane w Załączniku nr 1, odbywa się na zasadach dobrowolności i ma
charakter bezpłatny. Organizator programu nie ponosi kosztów związanych
z organizowaniem i prowadzeniem działań przez Uczestnika programu.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
a) wykluczenia Uczestnika programu z udziału w programie w przypadku naruszenia
przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu;
b) rezygnacji z części akcji lub zmiany formy realizacji opisanych zadań,
c) podjęcia decyzji o ewentualnym wykorzystaniu otrzymanych materiałów
przygotowanych w ramach akcji nr 10 i 12 (Załącznik nr 1).
5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a) realizację działań w ramach konkursu przez grupy niezorganizowane i pozbawione
nadzoru przedstawiciela (Koordynatora akcji) Uczestnika programu;
b) wewnętrzną organizację i koordynację działań Uczestnika programu oraz
rozliczanie zaangażowania pracowników / przedstawicieli Uczestnika programu
w świadczenia związane z udziałem w programie;
c) pozyskanie prawa własności egzemplarza utworu, autorskich praw
majątkowych oraz zależnego prawa autorskiego od pierwotnych twórców /
współtwórców utworów przekazanych przez Uczestnika programu.
d) pozyskanie zgód na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku od
osób występujących w materiałach dokumentujących zaangażowanie w program
„Sztafeta pomagania Alma Spei Hospicjum dla Dzieci”.
6. Uczestnik programu jest zobowiązany do pozyskania zgód na przetwarzanie danych
osobowych i publikację wizerunku od osób występujących w materiałach
dokumentujących zaangażowanie w program „Pasja pomagania” oraz do pozyskania praw
własności egzemplarza utworu, autorskich praw majątkowych i zależnego prawa
autorskiego od pierwotnych twórców / współtwórców utworów przekazanych przez
Uczestnika programu.
7. Przeniesienie praw:
a) Uczestnik programu przenosi na Organizatora programu (Alma Spei Hospicjum
dla Dzieci) nieodpłatnie całość autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych
w trakcie i w związku z wykonywaniem działań w ramach zadań, o których mowa
w Załączniku nr 1 (np. zdjęć, filmów, ozdób itp.).
b) Uczestnik programu przenosi na rzecz Organizatora programu (Alma Spei Hospicjum
dla Dzieci) nieodpłatnie wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego - rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów, o których
mowa w pkt.7 a).
c) Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 7 nie jest ograniczone pod względem celu
rozpowszechniania utworu, ani też pod względem czasowym i terytorialnym oraz pól
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eksploatacji, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych
ograniczeń.
8. Uczestnik programu jest zobowiązany do niepodejmowania żadnych form działań
własnych na rzecz Alma Spei Hospicjum dla Dzieci oraz w stosunku do podopiecznych i ich
rodzin, wykraczających poza zapisy przedmiotowego Regulaminu, bez wcześniejszego ich
uzgodnienia z wyznaczonym przez Organizatora programu Koordynatorem programu.
9. Przekazane Organizatorowi programu materiały, opracowane i przygotowane
w ramach realizacji akcji nr 10 i 12 (Załącznik nr 1), mogą zostać wykorzystane
i zaprezentowane w ramach działalności edukacyjno-informacyjnej Alma Spei
Hospicjum dla Dzieci oraz na stronie internetowej i w mediach społecznościowych
Organizatora programu (tj. Facebook, Instagram, itp.) z zastrzeżeniem warunków
opisanych w ust. VI. pkt. 1 -3 niniejszego regulaminu.
VIII. Przetwarzanie danych osobowych:
1. Uczestnik programu wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie danych osobowych przez Alma Spei Hospicjum dla Dzieci z siedzibą
w Krakowie przy ul. Dożynkowej 88a, w związku z przeprowadzeniem programu
„Pasja pomagania", zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
b) wykorzystanie i publikację przekazanych przez Uczestnika programu materiałów,
opracowanych w ramach akcji nr 10 i 12 (Załącznik nr 1), w ramach działalności
edukacyjno-informacyjnej Alma Spei Hospicjum dla Dzieci oraz na stronie
internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora programu
(tj. Facebook, Instagram, itp.) z zastrzeżeniem warunków opisanych w ust. VI.
pkt. 1-3 niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik programu ma prawo wycofać zgodę i/lub wnosić o usunięcie danych osobowych,
w zakresie przewidzianym przez przepisy RODO, przez wysłanie wiadomości e-mail
na adres fundacji Alma Spei Hospicjum dla Dzieci: hospicjum@almaspei.pl. Wycofanie
zgody jest równoznaczne z wycofaniem się z programu.
3. Informacja o „Klauzuli Informacyjnej dla pracowników i współpracowników”, odnoszącej
się do zakresu przetwarzania danych osobowych, jest dostępna na stronie internetowej
pod adresem: https://almaspei.pl/rodo/
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Załącznik nr 1 do Regulaminu programu „Pasja pomagania”
Nr
akcji
Akcje
Ocena i opis wykonania zadania
1.
„Sztafeta pasji”
Każdy posiada swoją pasję (hobby) - bieganie, jazda konna, pływanie, skoki na
spadochronie, malowanie obrazów, pisanie książek, tworzenie filmów animacji,
robienie zdjęć, wspinaczka wysokogórska itp. Wielu podopiecznych Alma Spei
Hospicjum dla Dzieci nigdy nie będzie w stanie doznać i przeżyć emocji związanych
ze zdobyciem wysokiej góry lub namalowaniem pięknego pejzażu. Istotą akcji jest
zadedykowanie podopiecznym Alma Spei Hospicjum dla Dzieci swoich osiągnięć
wynikających z realizowanych pasji i przekazanie środków finansowych na potrzeby
działań związanych z opieką nad nieuleczalnie chorymi dziećmi – podopiecznymi
Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.
Akcja polega na zadeklarowaniu i realizacji pasji (hobby) przez pracowników
(przedstawicieli) instytucji w ich czasie wolnym i przekazaniu środków finansowych
stanowiących nawiązanie (i rozliczenie) do ich osiągnięć. Rozliczenia można
dokonywać w przykładowy sposób - 1 PLN za:
 1 kilometr pokonany w trakcie biegania, pływania, jazdy na rowerze, jazdy
samochodem rajdowym, przebytej trasy w górach, spływu kajakowego itp.;
 1 godzinę spędzoną na realizacji pasji (np. spędzoną w powietrzu podczas
lotu szybowcem, samolotem, paralotnią lub na malowaniu obrazu,
tworzeniu filmu czy pisaniu książki itp.);
 każdy wykonany skok ze spadochronem, skok na bungee, wejście na szczyt,
nurkowanie, wejście do jaskini, udział w imprezie sportowe itp.;
 każde wykonane dzieło artystyczne (obraz, album, zdjęcie, rysunek itp.).

Termin realizacji
zadania

do 31.12.2023r.

Akcja powinna być podliczana i rozliczana w trybie miesięcznym (jako jedna tura)
przez Koordynatora akcji z ramienia instytucji poprzez udokumentowanie
poszczególnych osiągnięć w materiale podsumowującym działanie np. prezentacji
ze zdjęciami lub filmikiem wskazującym na ilość pokonanych kilometrów lub
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spędzonych godzin na danej aktywności oraz podsumowaniem osiągnięcia wraz ze
wskazaniem kwoty przekazanej przez pracowników (przedstawicieli) instytucji.
Wpłaty mogą być dokonywane zbiorczo (za społeczność instytucji) lub
indywidualnie przez poszczególnych uczestników akcji.
Podsumowanie akcji powinno być przesłane do Koordynatora programu na adres
e-mail: g.putyra@almaspei.pl
Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Alma Spei Hospicjum dla Dzieci
(numer konta bankowego jest dostępny na stronie: https://almaspei.pl/przekazdarowizne/) lub przez zbiórkę na stronie https://www.siepomaga.pl/almaspei.
Istnieje możliwość cyklicznego realizowania akcji np. kilku tur. W przypadku
przeprowadzenia kilku tur każda z nich będzie liczona jako jedna zrealizowana
akcja.
2.

Kiermasz świąteczny
(Bożonarodzeniowy
lub Wielkanocny)

Przygotowanie a następnie sprzedaż wypieków i/lub ozdób i gadżetów
świątecznych na kiermaszu zorganizowanym przez pracowników na terenie
instytucji. Dochód z kiermaszu zostanie przekazany przez instytucję w formie
darowizny dla Alma Spei Hospicjum dla Dzieci na potrzeby działań związanych z
opieką nad nieuleczalnie chorymi dziećmi – podopiecznymi Alma Spei Hospicjum
dla Dzieci. Za termin zakończenia uznaje się dzień przekazania darowizny dla Alma
Spei Hospicjum dla Dzieci.
Uwaga:
Organizator programu może dodatkowo udostępnić materiały informacyjne
(np. ulotki, booklety, banery).

do:
31.01.2023r. (I tura)
30.04.2023r. (II tura)
31.12.2023r. (III tura)
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3.

Wspomnienia

Uchwycenie chwili, uśmiechu dziecka, czy czułego dotyku jest kluczowym aspektem
przy tworzeniu wspomnień, które pozostaną w rodzinach po śmierci nieuleczalnie
chorego dziecka. Wspomnienia wspólnie spędzonych chwil są istotnym elementem
wsparcia w żałobie, który pomaga przeżyć trudny okres po stracie dziecka.
Jedną z form budowania wspomnień jest rodzinna sesja fotograficzna i pamiątkowy
album.

do 31.12.2023r.

Akcja polega na sfinansowaniu projektu polegającego na przygotowaniu i
przeprowadzeniu przez profesjonalnego fotografa rodzinnej sesji zdjęciowej dla
podopiecznego i jego bliskich. Zwieńczeniem akcji będzie przekazanie
pamiątkowego albumu, który już na zawsze pozostanie w rodzinie.
Uwaga:
Istnieje możliwość cyklicznego zaangażowania się w akcję na zasadzie patronatu
(nawet wyłącznego) nad akcją kreowania wspomnień dla rodzin naszych
podopiecznych.
4.

Kampania 1%

Umieszczenie informacji (plakatu, posteru) dotyczącej Alma Spei Hospicjum dla
Dzieci (np. zachęcającej do przekazania 1% podatku) w wersji elektronicznej na
stronie internetowej i/lub w mediach społecznościowych (np. Facebook) instytucji
i/lub rozwieszenie w siedzibie instytucji plakatu informacyjnego (format A3).
Uwaga: Plakaty (format A3) i materiały w wersji elektronicznej przekazuje
Organizator programu.

od 01.12.2022r.
do 30.04.2023r.

Za zrealizowane zadanie uważa się również opublikowanie przez pracowników
(przedstawicieli) instytucji, prowadzących działania w ramach wolontariatu
pracowniczego instytucji, materiałów w swoich (prywatnych) mediach
społecznościowych.
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5.

Organizacja imprezy
charytatywnej

Organizacja wydarzenia kulturalnego lub sportowego (np. festynu, koncertu,
festiwalu, meczu, zawodów sportowych itp.) mającego charakter imprezy
charytatywnej, z której dochód będzie przeznaczony na potrzeby działalności Alma
Spei Hospicjum dla Dzieci. Instytucja może samodzielnie przeprowadzić zbiórkę
środków finansowych i przekazać ją w formie darowizny dla Alma Spei Hospicjum
dla Dzieci lub umożliwić przeprowadzenie w ramach wydarzenia zbiórki środków
finansowych przez Wolontariuszy Hospicjum w ramach zarejestrowanej zbiórki
publicznej.
Uwaga:
Każda inicjatywa i wydarzenie oraz ewentualna akcja promocyjna musi być
uzgodniona i skoordynowana z Organizatorem programu (poprzez Koordynatora
programu) oraz uzyskać jego akceptację.
Organizator programu nie ponosi odpowiedzialności za organizację i prowadzenie
akcji bez uzgodnienia działań z Koordynatorem programu

do 31.12.2023r.

Organizator programu może dodatkowo udostępnić materiały informacyjne
(np. ulotki, booklety, banery) – wymagane wcześniejsze zgłoszenie potrzeb.
Informacje o zbiórce publicznej realizowanej przez Alma Spei Hospicjum dla Dzieci
są dostępne na Portalu Zbiórek Publicznych:
http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/index
6.

Spotkanie
informacyjne z
pracownikiem
Hospicjum
(Organizatora
programu)

Spotkanie profilaktyczno- edukacyjne w formie warsztatowej, którego celem jest
przybliżenie działalności Alma Spei Hospicjum dla Dzieci oraz wyzwań i problemów
związanych z realizacją opieki hospicyjno-paliatywnej nad chorymi dziećmi.
do 31.12.2023r.
Termin spotkania musi być indywidualnie uzgodniony z Koordynatorem programu.
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7.

Dzień Dziecka

Sfinansowanie zakupu upominków dla podopiecznych Alma Spei Hospicjum dla
Dzieci i ich rodzeństwa oraz dostarczenie upominków w okolicznościowej oprawie
(np. balony) do domów rodzinnych podopiecznych z okazji Dnia Dziecka.
Upominkami powinny być:
 karty podarunkowe do wybranych sieci handlowych z artykułami i odzieżą
dziecięcą, aptek specjalistycznych z produktami dedykowanymi do higieny
osobistej lub innego sklepu z produktami potrzebnymi do sprawowania
opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi (dla podopiecznych Hospicjum);
 kary podarunkowe / vouchery do wybranych instytucji kulturalnych,
edukacyjnych, sportowych lub rozrywkowych np. kino, teatr, park
doświadczeń itp. (dla rodzeństwa podopiecznych Hospicjum i/lub
podopiecznych Hospicjum, których stan zdrowia pozwala na skorzystanie
z atrakcji).
Koszt jednostkowej karty (vouchera) nie może przekraczać 150 PLN.
Szczegółowe informacje i wytyczne do przygotowania akcji oraz grafik wyjazdów
zostaną przekazane przez Koordynatora programu.
Informacje dotyczące ilości i rodzaju kart / voucherów zostaną określone z
wyprzedzeniem jednego miesiąca przed organizacją wydarzenia.
Wyjazdy i odwiedziny podopiecznych w ich domach rodzinnych będą odbywały się
w asyście pracowników i/lub wolontariuszy Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.

Dostarczenie kart
(voucherów)
do 19.05.2023r.
Realizacja wyjazdów:
w okresie 29.05.
– 02.06.2023r.

Dodatkowo w ramach akcji instytucja może sfinansować zakup materiałów i
produktów na potrzeby okolicznościowej oprawy (np. balony, butla z helem itp.)
oraz pokryć koszty paliwa zużytego podczas akcji.
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8.

Zakup sprzętu
(osprzętu)
medycznego

Sfinansowanie zakupu wybranego sprzętu (osprzętu) medycznego
wykorzystywanego do opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi – podopiecznymi
Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.
Akcja może być zrealizowana w dwóch formach:
 samodzielnego zakupu sprzętu (osprzętu) medycznego i przekazanie go jako
darowizny rzeczowej na rzecz Hospicjum;
 przekazanie darowizny pieniężnej dla Hospicjum na zakup sprzętu
medycznego.
Szczegółowe potrzeby dotyczące sprzętu (osprzętu) medycznego zostaną
przekazane przez Koordynatora programu po otrzymaniu zgłoszenia od instytucji
zainteresowanej przeprowadzeniem akcji.

9.

„Puszka”
(zbiórka środków
finansowych w
ramach zbiórki
publicznej)

Umieszczenie w instytucji zaplombowanej puszki w celu umożliwienia
przeprowadzenia całorocznej zbiórki środków finansowych w ramach zbiórki
publicznej realizowanej przez Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.
Celem zbiórki jest:
 zakup leków i materiałów medycznych oraz zakup i utrzymanie sprzętu
medycznego i rehabilitacyjnego nieodpłatnie udostępnianego nieuleczalnie
chorym dzieciom,
 zakup i utrzymanie środków transportu wykorzystywanych przez zespół
hospicjum domowego w ramach opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi
przebywającymi we własnych domach rodzinnych,
 przygotowanie, wydruk i dystrybucja materiałów informacyjnych
promujących ideę hospicyjną.

do 31.12.2023r.

od 01.10.2022r.
do 31.12.2023r.

Uwaga: Informacje o zbiórce publicznej realizowanej przez Alma Spei Hospicjum dla
Dzieci są dostępne na Portalu Zbiórek Publicznych:
http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/index
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10.

Materiał
dokumentujący
działania w ramach
programu „Pasja
pomagania”

Uczestnik programu przygotowuje i opracowuje materiał dokumentujący
zaangażowanie społeczności instytucji w program „Pasja pomagania”. Forma
materiału dokumentującego działanie jest dowolna (np. filmik, prezentacja, plakat,
reportaż, vlog społeczny/promocyjny, artykuł prasowy, wywiad
radiowy/telewizyjny, spot reklamowy, galeria zdjęć, galeria rysunków itp.).
Tematyka materiału dokumentującego działania musi zawierać odniesienie do
programu „Pasja pomagania” oraz Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.
Materiały z zastosowaniem technik multimedialnych i audiowizualnych nie
powinny przekraczać 3 min. czasu trwania.
Materiał dokumentujący działania instytucji (społeczności) w ramach programu
„Pasja pomagania” powinien zostać opublikowany na stronie internetowej i/lub
mediach społecznościowych Uczestnika programu lub w mediach lokalnych.
Warunkiem koniecznym jest spełnienie warunków opisanych w ust. VI pkt. 1-3
Regulaminu, poinformowanie Koordynatora programu z ramienia Organizatora
o tym fakcie oraz zawarcie w materiale poprawnej nazwy i właściwego logotypu
Organizatora programu (Alma Spei Hospicjum dla Dzieci).
Materiał dokumentujący zaangażowanie instytucji (społeczności) lub link do
materiału należy przesłać na adres mailowy Koordynatora programu
(g.putyra@almaspei.pl ).
Materiał dokumentalny może zostać bezpłatnie wykorzystany przez Organizatora
programu w działalności informacyjno-edukacyjnej Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.
Uwaga:
Uczestnik programu jest zobowiązany do pozyskania zgód na przetwarzanie danych
osobowych i publikację wizerunku od osób występujących w materiałach
dokumentujących zaangażowanie w program „Pasja pomagania” oraz
do pozyskania praw własności egzemplarza utworu, autorskich praw majątkowych
i zależnego prawa autorskiego od pierwotnych twórców / współtwórców utworów
przekazanych przez Uczestnika programu.

do 31.12.2023r.
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11.

Zakup paliwa na
dojazdy do domów
rodzinnych
podopiecznych

Z prowadzeniem hospicjum domowego dla dzieci związane są systematyczne
wyjazdy do domów rodzinnych podopiecznych. Akcja polega na sfinansowaniu
zakupu paliwa na potrzeby dojazdów zespołu medycznego realizującego opiekę
nad nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich domach rodzinnych.
Akcja może być zrealizowana w dwóch formach:
 samodzielnego zakupu karty podarunkowej (upominkowej) do wybranej
stacji paliw i przekazanie jej jako darowizny rzeczowej na rzecz Hospicjum;
 przekazanie darowizny pieniężnej dla Hospicjum na zakup paliwa.

do 31.12.2023r.

Akcja może być powiązana z innym zadaniem (np. organizacją imprezy
charytatywnej).
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12.

Pomóż opowiedzieć
o Hospicjum
(materiał edukacyjny
/ reklamowy /
informacyjny)

Uczestnik programu przygotowuje i opracowuje materiał edukacyjny / reklamowy /
informacyjny na potrzeby kampanii informacyjnej Alma Spei Hospicjum dla Dzieci
dotyczącej działalności Hospicjum. Tematyka może:
 dotyczyć całego spektrum działań Hospicjum;
 informować o wybranym aspekcie działań Hospicjum np. o kampanii 1%,
jednym z programów (np. „Szkoła z pasją pomagania”, „Przedszkole z pasją
pomagania”, „Pasja pomagania”) lub akcji (np. „Ślub z sercem”);
 stanowić materiał edukacyjny wykorzystywany do prowadzenia zajęć
edukacyjnych w instytucjach oświatowych i tematycznie musi być związany
z działalnością Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.
Tematyka materiału musi zawierać odniesienie do Logotypu i/lub działalności Alma
Spei Hospicjum dla Dzieci.
Forma materiału jest dowolna (np. gra edukacyjna, filmik, bajka, słuchowisko,
książka, kolorowanka, plakat, reportaż, artykuł prasowy, spot reklamowy itp.).
Materiał lub link do niego należy przesłać na adres mailowy Koordynatora
programu (g.putyra@almaspei.pl ).
Materiał edukacyjny / reklamowy / informacyjny może zostać bezpłatnie
wykorzystany przez Organizatora programu w działalności informacyjnoedukacyjnej Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.
Uwaga:
Realizacja zadania i opracowanie materiału wymaga ścisłej współpracy z
Koordynatorem programu oraz akceptacji projektu (jego koncepcji) przez
Organizatora programu.
Uczestnik programu jest zobowiązany do pozyskania zgód na przetwarzanie danych
osobowych i publikację wizerunku od osób występujących w materiałach
edukacyjnych / reklamowych / informacyjnych oraz do pozyskania praw własności
egzemplarza utworu, autorskich praw majątkowych i zależnego prawa autorskiego
od pierwotnych twórców / współtwórców utworów przekazanych przez Uczestnika
programu.

do 31.12.2023r.
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