
Nasze działania do października 

2012 r. to nie tylko realizacja 

wspólnie powziętych założeń.

To znacznie więcej ...



 28 stycznia



 Malowanie twarzy, konkursy i zwierzęta z 

balonów...



 Były występy teatru, kolorowe stroje oraz wiele 

niespodzianek – w tym prezenty od Wolontariuszy!



 15 lutego



 Był to dla wszystkich odpoczynek od codzienności



 Według Dzieci - najpiękniejszy dzień ferii



 15 kwietnia



 Jednak największą atrakcją był „kocioł” i kiełbaska



 Zorganizowanie prezentów z okazji Dnia Dziecka

 Pozyskanie dofinansowania do letniego wypoczynku 

dla 20 Dzieci

 Dofinansowanie do wyprawek szkolnych dla 24 

Dzieci naszych Pacjentów

 Finansowanie ze środków pozyskanych przez 

Wolontariuszy nauki języka angielskiego dla 3 

Dzieci

 Przy pomocy Wolontariuszy 3 Dzieci bierze udział w 

zajęciach sportowych w Szkółce Reissa



 5 lutego



 Motyli wolontariat był gospodarzem wydarzenia!

 W przerwie kwestowaliśmy oraz opowiadaliśmy 

o naszych działaniach 



 11 lutego

Młodzież z Motylego wolontariatu 

prowadzi akcje informacyjne przed 

kościołami w Poznaniu, Luboniu, 

Kościanie, Czempiniu, Krzesinach na 

temat Hospicjum i rozdaje wizytówki, 

zachęcające do przekazywania 1% 

podatku na rzecz Hospicjum Palium. 





 27 marca



 Poczty sztandarowe Szkół im. JP II brały udział w 

uroczystej Mszy Świętej



 Wcześniej Młodzież przygotowała cześć nocnego 

czuwania



Przygotowanie biało-niebieskich 

motyli, jako symbol naszej kampanii



 1-3 maja



 Zawsze jest nas dużo i jest coraz więcej! Roznosimy 

wrażliwość i piękne motyle.



 19 maja



 Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebują i przy tym 

świetnie się bawimy!



 Malowaliśmy motyle w barwach flag państw 

uczestniczących w Euro 2012



 Zebraliśmy 8000 zł podczas radiowej aukcji za piłkę 

z podpisami reprezentacji Włoch i koszulkę 

Portugalczyków z podpisami Ronaldo, Pepe i 

innych...

 Jak te fanty zdobyli nasi Wolontariusze?





 1 września



 8 września – wspólne tańce i malowanie motyli 

na Placu Wolności z okazji Dni Organizacji 

Pozarządowych.



 To już praca naszych dorosłych wolontariuszy –

uwrażliwianie na potrzeby bliźnich



 13 września – to wtedy powstały te apetyczne 

motyle smakołyki



 Niezapomniana obecność w czasie pogrzebu 

Przyjaciela Hospicjum 

– prof. Stefana Stuligrosza



 Szyliśmy z Panem Wojewodą lalki dla 12-letniej 

chorej Elizy



 Każde miejsce było dobre do pracy...





Według oceny Urzędników Miasta 
przeprowadziliśmy najlepszą kampanię 
informacyjno-promującą głosowanie 
Poznaniaków na rzecz wsparcia projektu 
dofinansowania rozbudowy Hospicjum 
Palium w ramach Poznańskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2013.

 1,5 mln zł dla Hospicjum Palium to także 
zasługa motylich Wolontariuszy!



 Aktywny udział w festynie z okazji „Roku 

Korczaka” na terenie Szpitala 

Ortopedycznego – malowaliśmy i 

rozdawaliśmy motyle chorym Dzieciom.



Nasi Wolontariusze to wspaniali ludzie:

 Dzieci i Młodzież ze szkół oraz Nauczyciele

 Dorośli, wywodzący się z medycznych wolontariuszy 

Hospicjum Palium

 Osoby z wolontariatu pracowniczego

To wszyscy Ci, którzy sprawiają, 

że Hospicjum to miejsce wyjątkowe!



 Przejechał 2405 km do Francji, aby dać nadzieję 

tym, którzy jej potrzebują. Po drodze rozdawał 

motyle.



 Od 5 lat w Hospicjum gra na harfie – dzięki niemu 

zwykły dzień staje się świętem



 Pisze blog o Hospicjum. „Zorkownia” zdobyła 3 

główne nagrody w ogólnopolskim konkursie Blog

Roku 2011



 Okazuje się, że 88 lat to doskonały wiek, żeby 

pomagać i malować najpiękniejsze motyle.



 Zachwyca nas entuzjazm i uśmiech młodych ludzi, 

którzy pomagają innym.





 Nasz prawdziwy Przyjaciel



 Mamy nawet swoją stronę:





 Barbara Grochal

Koordynator wolontariuszy


