OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

Szlakiem ośmiu kropli nadziei

nazwa podmiotu

Andrzej Kubiak – Radny Powiatu Bydgoskiego

dokładny adres

ul. Powstańców Wielkopolskich 10

gmina

Nowa Wieś Wielka

powiat

Bydgoski

województwo

Kujawsko-Pomorskie

telefon

792 57 04 23

adres strony internetowej

www.szlakiemnadziei.pl

faks

-

adres e-mail

andkubiak@gmail.com

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):
 w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
 w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
 zebraniach wiejskich i sołectwach
 w organizacjach pozarządowych
 nieformalnych grupach obywatelskich
 indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):


realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych

 działalność charytatywna i opiekuńcza
 działalność edukacyjna i wychowawcza


działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej



działalność na rzecz podniesienia warunków życia



działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
Pan Andrzej Kubiak od 2011 roku jest pomysłodawcą, a zarazem koordynatorem akcji
poboru krwi „Szlakiem ośmiu kropli nadziei”. Nazwa akcji nawiązuje do 8 gmin, z których
składa się Powiat Bydgoski (Koronowo, Dobrcz, Osielsko, Solec Kujawski, Białe Błota, Nowa
Wieś Wielka, Dąbrowa Chełmińska, Sicienko). Sukcesem tej czteroletniej akcji jest
zgromadzenie do tej pory 1155 jednostek krwi dzięki mieszkańcom naszego regionu.
Jak mówi koordynator akcji „Każdy ludzki gest jest ważny (…)”.

5. Opis działań
Celem akcji „Szlakiem ośmiu kropli nadziei” jest propagowanie idei honorowego
krwiodawstwa w ośmiu gminach Powiatu Bydgoskiego i tym samym pomoc osobom
potrzebującym krew. W każdej z gmin w wyznaczonym terminie na ludzi gotowych nieść
pomoc czeka krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
z Bydgoszczy.
W akcję informacyjną o zbiórce krwi włącza się Powiat Bydgoski przez rozpropagowanie
na stronie internetowej powiatu oraz gminne władze samorządowe i parafie z danej gminy.
Krew jest lekiem nieustannie potrzebnym – uważa Pan Andrzej Kubiak. To najbardziej
ludzkie, co możemy zrobić – dostarczyć lek, którego nie da się niczym zastąpić, kupić
w supermarkecie. Jedyne źródło tego bezcennego leku stanowi żywy człowiek.
Niekiedy podczas akcji „Szlakiem ośmiu kropli nadziei” prowadzona jest zbiórka krwi
dla konkretnej osoby np. 6-letniej Darii z Koronowa czy pana Kazimierza z Dobrcza.
Dodatkowo dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi m.in. WOPR, OSP i PCK
akcje zbiórki krwi połączone są z dodatkowymi przedsięwzięciami na przykład: ratownictwo
wodne, udzielanie pierwszej pomocy, zagrożenia pożarowe.
Pierwsza edycja akcji zbiórki krwi trwała od maja do listopada 2011 roku. W odpowiedzi
na apel pana Andrzeja Kubiaka gotowość do oddania krwi zgłosiło wtedy około 700 osób,
dzięki czemu udało się zebrać 460 jednostek krwi. Łącznie w ciągu 3 lat udało się zebrać
około 1200 jednostek krwi.
30 marca br. rozpoczęła się już 4 edycja akcji zbiórki krwi. Pierwszym przystankiem była
gmina Dobrcz, gdzie pobrano krew od 27 osób, co przełożyło się na 12 l tego cennego leku.
Dwa tygodnie później inicjatywę wsparli mieszkańcy Dąbrowy Chełmińskiej, oddając
11 jednostek krwi. Ostatni przystanek „Szlaku ośmiu kropli krwi” zaplanowany jest na
12 października br. w Białych Błotach.
Pan Kubiak planuje rozszerzyć akcję zbiórki krwi na sąsiednie powiaty, a nawet poza granice
naszego kraju na przykład w Słowacji oraz Czechach.
Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat.
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6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Pan Andrzej Kubiak jest mocno związany z powiatem bydgoskim, w którym pracuje
i aktywnie działa na rzecz swojej „małej ojczyzny”. Promuje postawy prospołeczne oraz
pomaga osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie. Zainicjowanie przez Pana
Kubiaka akcji „Szlakiem ośmiu kropli nadziei” pomogło już nie jednej osobie potrzebującej
krew. Przedsięwzięcie to cieszy się dużym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej,
która to za każdym razem „odpowiada” na apel zbiórki krwi w danej gminie.
Wszystkie działania związane z tą inicjatywą promowane są na stronie Powiatu Bydgoskiego
– www.powiat.bydgoski.pl oraz gminy, w której w danym dniu odbywa się zbiórka krwi,
jak również na stronie fundacji Pana Andrzeja Kubiaka – szlakiemnadziei.pl.
Ponadto prasa lokalna (Gazeta Pomorska, Gazeta Regionalna Powiat oraz Poza Bydgoszcz),
jak również Radio Pik i Radio Żnin wspierają promocję zbiórki krwi.
Za inicjatywy społeczne w 2011 i 2012 roku Pan Andrzej został zgłoszony do programu
Szymona Hołowni Zwykły Bohater – historie prawdziwe. Za działalność i osiągnięcia
na rzecz poprawy jakości i warunków pracy osób o szczególnych potrzebach edukacyjnych
i społecznych, Pan Andrzej Kubiak jest doceniany na łamach poczytnych gazet i wyróżniany
przez oficjeli województwa kujawsko-pomorskiego.
Filmy dotyczące akcji „Szlakiem ośmiu kropli nadziei”:


Podsumowanie akcji za 2011 rok:
http://szlakiemnadziei.pl/content/szlakiem-o%C5%9Bmiu-kropli-nadzieipodsumowanie-akcji-2011
http://www.youtube.com/watch?v=Y0-f33PAP8Y



„Szlakiem ośmiu kropli nadziei” - XXXV przystanek Brzoza 2013 r.
https://www.youtube.com/watch?v=N-FAhLAVVO8



„Szlakiem ośmiu kropli nadziei” – Nowa Wieś Wielka dla Kuby 2013 r.
http://www.youtube.com/watch?v=B_h1swF9XtI



Zwykły bohater – historie prawdziwe - odc. 9 Andrzej Kubiak
http://www.youtube.com/watch?v=u1yoM2-07r8
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Prasa:
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7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Przy realizacji akcji „Szlakiem ośmiu kropli nadziei” nie są ponoszone żadne nakłady
finansowe.
Nakład pracy koordynatora przedsięwzięcia Pana Andrzeja Kubiaka jest bardzo duży.
Poświęcając swój czas przygotowuje każdą akcję od początku do końca poprzez opracowanie
jej harmonogramu oraz zaangażowanie społeczności lokalnej, wolontariuszy, mediów
lokalnych, organizacji pozarządowych i władz samorządowych. Dzięki tej współpracy każda
kolejna akcja prowadzona jest z coraz większym rozmachem i przyciąga jeszcze więcej osób
chętnych do włączenia się w zbiórkę krwi.

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Przy realizacji akcji „Szlakiem ośmiu kropli krwi” Pan Kubiak spotkał się z życzliwością
oraz otrzymał niezbędną pomoc za równo ze strony społeczeństwa jak i lokalnych władz
samorządowych oraz organizacji pozarządowych (WOPR, OSP, PCK, OHP). Ponadto dzięki
porozumieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
przedsięwzięcie może być realizowane już od czterech lat.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Podmioty zainteresowane zorganizowaniem akcji zbiórki krwi w swoim mieście czy gminie
muszą skontaktować się z pomysłodawcą tego przedsięwzięcia czyli Panem Andrzejem
Kubiakiem.
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