
VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS „CUKIEREK ZA ŻYCZLIWOŚĆ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ 

WOLONTARIUSZEM „ ORGANIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ DWA SKRZYDŁA ANIOŁA 

UZASADNIENIE 

Fundacja ma jako jedno z zadań promować wychowanie młodzieży przez WOLONONTARIAT, który jest 

jedną z najlepszych form wychowania. CELEM KONKURSU JEST UCZENIE MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH BEZINTERESOWNEJ POMOCY(WOLONTARIAT) POTRZEBUJACYM WE WSPÓŁPRACY 

Z RODZICAMI I CZERPANIE Z TEGO SATYSFAKCJI. Przyjmujemy znaną zasadę „CZYM SKORUPKA ZA 

MŁODU NASIĄKNIE TYM NA STAROŚĆ PACHNIE”. W poprzednim roku brało udział w KONKURSIE ponad 

2700 uczniów. 

PLAN DZIAŁANIA 

I. TERMIN KONKURSU, ZASADY ZGŁASZANIA. 

-konkurs rozpoczyna się 01.10.2019 i trwać będzie do dnia 15.01.2020  

-szkoła ZGŁASZA PRZYSTĄPIENIE do dnia 30.09.2019 

-szkoły w ZGŁOSZENIU podają; PRZYPUSZCZALNĄ LICZBĘ UCZESTNIKÓW, OSOBY PROWADZĄCE, TEL. 

KONTAKOWY. 

 KONTAKT Z FUNDACJĄ 

- email jazal4@wp.nl tel. 81 747 10 75, kom. 663 286 554,  

- strona internetowa www.dwaskrzydlaaniola.pl  

- informacje szukać  w zakładce konkursy.  

Adres Fundacji ul. Nowy Świat 39/6 20-418 LUBLIN 

II. REGULAMIN  

1. Dokumentacja. 

Każdy uczeń, który zgłosi przystąpienie do konkursu zakłada zeszyt, pisze na okładce DZIENNICZEK 

DOBRYCH UCZYNKÓW. Uczniowie bieżąco zapisują wykonane DOBE UCZYNKI, których przykłady 

podajemy w załączniku. W zeszycie wpisujemy uczynki podając datę, wpisujmy osobę której 

pomogliśmy. Jeżeli była to koleżanka lub kolega podajemy ich imiona, a jeżeli jest to osoba znajoma 

np. panu Janowi. Strony DZIENNICZKA ozdabiając. W CELU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW 

INFORMACJE O WYNIKACH KONKURSU ZAMIEŚCIMY NA STRONIE INTERNETOWEJ FUNDACJI GDZIE 

PODAMY ZAJĘTE MIEJSCE ORAZ SZKOŁĘ  NIE PODAJĄC NAZWISKA UCZNIA.  

Opiekę i bieżący nadzór sprawują KATECHECI I WYCHOWAWCY. Z dotychczasowych doświadczeń 

wynika, że na każdej katechezie i lekcji wychowawczej pytamy uczniów kto w tym tygodniu zrobił dobry 

uczynek i jaki. To powoduje, że uczniowie mobilizują się do robienia dobra. Po 15.01.2020 opiekunowie 

wstępnie oceniają osiągnięcia uczniów i ich zeszyty przekazują do dnia 01.02.2020 r. do KOMISJI 

SZKOLNEJ. 

2. Komisja szkolna. 

Skład Komisji ustala Dyrekcja Szkoły. Komisja Szkolna ustala kto zwyciężył. W Fundacji przyjęto 

następujące zasady oceny: za pomoc krewnym 1 do 3 punktów (za tą pomoc można przyznać łącznie 

do 300 punktów), za pomoc obcym 3-10 punktów (ilość bez ograniczeń). Za wygląd zeszytu do 100 

http://www.dwaskrzydlaaniola.pl/


punktów. W zeszytach wysłanych na Konkurs do Fundacji powinny być daty pełnienia dobrych 

uczynków i potwierdzenie uczynków przez : nauczycieli katechetów, rodziców i w miarę możliwości 

przez osoby którym czynimy dobro. Komisja szkolna do dnia 20.02.2020 przesyła do Fundacji 

informacje:  

A. Kto zwyciężył (dołączy Jego DZIENNIK DOBRYCH UCZYNKÓW),  

B. Ilość uczestników biorących udział w Konkursie,  

C. Ilość uczniów w Szkole Podstawowej.  

Prosimy Dyrekcje Szkoły i Komitet Rodzicielski o przyznanie DYPLOMÓW I NAGRÓD dla uczestników 

Konkursu Szkolnego. 

3. Komisja Fundacji 

Fundację powoła Komisja, która ustali zwycięzców KONKURSU i do dnia 30.03.2020 poda wyniki (na 

stronie internetowej Fundacji oraz przekaże nagrody i ŚWIADECTWA do poszczególnych szkół. Dane 

uczniów, które Fundacja otrzyma wraz z dzienniczkami od szkół nie zostaną nigdzie opublikowane. 

 4. Nagrody 

Trzech najlepszych uczestników otrzyma statuetki DWA SKRZYDŁA ANIOŁA. Dziesięciu najlepszych 

uczniów SZLACHETNOŚCI otrzyma ŚWIADECTWA. 

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Fundacją. PLAKAT można pobrać ze strony 

internetowej Fundacji. W Fundacji wszyscy pracują jako wolontariusze. Podstawowym zadaniem 

Fundacji jest pomaganie starszym schorowanym osobom często porzuconym przez złe własne dzieci, 

a mieszkającym w Domach Pomocy Społecznej. Staramy się pojednać dzieci z rodzicami i czasami się 

udaje. Staramy się spełniać ich MARZENIA, bo człowiek bez marzeń NIE WIDZI SENSU ŻYCIA. 

Prowadzimy KĄCIK MUZYCZNY z konkursami i fundujemy nagrody, częstujemy jedynymi na świecie 

cukierkami z napisem „DZIĘKUJĘ ZA ŻYCZLIWOŚĆ”, których większość pensjonariuszy nie zjada, a 

ofiarowuje tym osobom, które ich karmią, przewijają, pomagają. Prowadzimy budujące rozmowy, 

szczególnie z osobami na wózkach i obłożnie chorymi podnosząc ich na duchu, często spełniamy ich 

marzenia. Przeznaczamy co roku 5OOOzł na spełnianie marzeń schorowanym staruszkom (wycieczki, 

zakup leków, inne potrzeby). Wszechstronnie wspieramy dzieci z RODZINNEGO DOMU DZIECKA 

prowadzonego przez Siostry Zakonne. 

 

ZAŁĄCZNIK 

- PRZYKŁADY DOBRYCH UCZYNKÓW 

Prosimy o skserowanie ZAŁĄCZNIKA, żeby uczniowie mogli wkleić do DZIENNICZKÓW. 

- opieka, pomoc, koleżankom i kolegom niepełnosprawnym,  

- pomoc w nauce uczniom mniej zdolnym, 

 - nawiązanie przyjaźni z uczniem nie akceptowanym w klasie, 

 - podzielenie się kanapką z głodną osobą,  

- ustępowanie miejsca starszym, inwalidom, 



 - pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu osobom niepełnosprawnym, 

 - robienie zakupów (razem z rodzicami) sąsiadom niepełnosprawnym, podwożenie do kościoła,  

- udział w akcjach charytatywnych,  

- odwiedzanie chorych uczniów, pomoc w nauce,  

- jeżeli nie masz babci lub dziadka przyjdź z rodzicami do domu opieki społecznej, „podajcie dłoń” 

samotnej osobie odwiedzając (jeżeli w okolicy nie ma domu pomocy społecznej - znajdźcie osobę 

samotną),  

- potrzebującym sąsiadom pomagajcie na różne sposoby np. wyprowadzić psa, spacer z samotną osobą 

, pomoc w pracach codziennych, 

 - postanowienie, że nie używam brzydkich słów-wulgaryzmów i dotrzymanie obietnicy,  

- kupowanie cukierków z napisem „DZIEKUJĘ ZA ŻYCZLIWOŚĆ”, częstowanie przyjaciół i osoby nam 

życzliwe, szczególnie pedagogów. 

SAMI WYMYŚLICIE WSPANIAŁE POMYSŁY DOBRYCH UCZYNKÓW  

- POWODZENIA 


