
* Fundacja jest zarejestrowana w KRS 0000398781 i darowizny zarówno od firm jak i osób fizycznych 
można odliczyć od podatków. 

 

IV rajd ‟Przez Polskę dla polskich hospicjów” 

13-21 lipca 2013 

 

9-dniowy, 1000km rajd rowerowy z Bielska-Białej przez Polskę z metą w Gdańsku, 

odwiedzający na trasie 9 hospicjów, które otrzymają niezbędny sprzęt medyczny od Fundacji 

Babci Aliny. Patronem honorowym rajdu jest Maja Włoszczowska mistrzyni świata i 

wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim. 

 

W rajdzie uczestniczy ok. 25 kolarzy z Anglii i 

Polski. Po drodze dołączają wolontariusze i 

pracownicy hospicjów, lokalne kluby rowerowe i 

szkoły. W 2012 ok. 500 osób uczestniczyło w 

rajdzie. 

 

Rajd co roku cieszy się wielkim zainteresowaniem w mediach: 

telewizji (TVP Katowice, TVP Gdańsk, TVP Rzeszów, TVP 

Łódź), prasie (Gazeta Wyborcza, Dziennik Zachodni, Dziennik 

Bałtycki, Chwila dla Ciebie), radiu (lokalne radio w Białymstoku, 

Katowicach, Bielsku-Białej, Gdańsku, Rzeszowie, Krakowie, 

radio Jasna Góra) i wielu stronach internetowych. Niektóre 

wycinki prasowe można zobaczyć na stronie 

www.alinafoundation.org/in-the-media.html.   

 
Szukamy darczyńców* i oficjalnych sponsorów rajdu. Wszystkie pieniądze będą w całości 

przekazane na cele Fundacji – uczestnicy sami pokrywają wszystkie koszty udziału w rajdzie.   

 

Darczyńcom i sponsorom możemy zaproponować: 

 Logo na koszulkach/spodenkach kolarzy 

 Wzmianki i fotografie zawierające logo w mediach (prasa, telewizja, radio) 

 Logo i wzmianka na www.fundacjababcialiny.org.pl  i www.alinafoundation.org (w 

sumie 250 odwiedzin dziennie, ponad 600 dziennie podczas rajdu) 

 Logo i wzmianka w mediach społecznościowych (Facebook: średni zasięg 550 

osób, podczas rajdu ponad 2000 osób dziennie; Twitter) 

 Logo i wzmianka w filmie z rajdu (www.alinafoundation.org/film.html) 

 Wzmianki wśród informacji o imprezie na stronie internetowej Fundacji Hospicyjnej, 

na portalach gazet krajowych i lokalnych, stronach miast i regionów odwiedzanych 

przez rajd, organizacji kolarskich, hospicjów 

 

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt mailowy: info@fundacjababcialiny.org.pl  

 

http://www.alinafoundation.org/in-the-media.html
http://www.fundacjababcialiny.org.pl/
http://www.alinafoundation.org/
http://www.alinafoundation.org/film.html
mailto:info@fundacjababcialiny.org.pl


 

Fundacja Babci Aliny 

 

Fundacja Babci Aliny (KRS0000398781) wspiera polskie hospicja domowe i stacjonarne 
porzez przekaz niezbędnego sprzętu medycznego i popularyzację ruchu hospicyjnego. Celem 
Fundacji jest aby wszyscy chorzy na nieuleczalne choroby i ich rodziny mieli dostęp do 
koniecznej pomocy. 

Fundacja została założona dla upamiętnienia Aliny, naszej Mamy i Babci, 
która zmarła na chorobę nowotworową będąc do ostatnich dni pod opieką 
polskiego hospicjum. Rajd i Fundacja są prowadzone całkowicie przez 
wolontariuszów, a fundatorze pokrywają wszelkie koszty ogólne – 
wszystkie dary są używane na zakup sprzętu dla hospicjów. Każda 
złotówka wpłacona na fundusz Fundacji jest w całości przeznaczona na 
zakup sprzętu.  

W trakcie rajdów przez Polskę w 2010, 2011 i 2012 zebrano w sumie 
ponad 200,000 zł. Te fundusze zostały przeznaczone na sprzęt dla 
26-ciu hospicjów dla dzieci i dorosłych. Przekazaliśmy zarówno 
rzeczy bardzo podstawowe (opatrunki, cewniki, kremy) jak i 
specjalistyczny sprzęt (koncentratory tlenu, łóżka, materace a nawet 
wyposażenie sali rehabilitacyjnej). Pokryliśmy również koszty 
szkolenia wolontariuszy, którzy odgrywają kluczową role w ruchu 
hospicyjnym.  

Sprzęt jest albo bezpłatnie wypożyczany pacjentom pod opieką domową lub używany w 
placówkach stacjonarnych. W większości przypadków sprzęt jest używany wiele razy; jedno 
łóżko może pomóc ponad 40 pacjentom. W ten sposób praca Fundacji i wsparcie darczyńców 
i sponsorów przynosi długotrwały efekt dla chorych, ich rodzin i lokalnych społeczności. 

W 2013 mamy nadzieję zebrać ponad 100,000 zł, aby pomóc jeszcze większej ilości 
pacjentów. Pomóż nam w tym – sponsoruj rajd „Przez Polskę dla Polskich hospicjów”.  

Dalsze informacje na stronie internetowej www.fundacjababcialiny.org.pl.  

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub listowny. 

Kontakt: 

Fundacja Babci Aliny 

ul Bogusławskiego 15 

43-300 Bielsko-Biała 

info@fundacjababcialiny.org.pl 

http://www.fundacjababcialiny.org.pl/
mailto:info@fundacjababcialiny.org.pl

