
 
«Хіба гэта не праўда, што ў свеце нашмат больш дабра - ціхага, сціплага, нясмелага-

без найменшага падазрэнні ў яго сіле?» 
Януш Корчак, 1938 

 

«Ад Дабра да Дабра» 
 

Фонд "Przytulny Domek" з Гдыні хоча прыцягнуць увагу грамадскасці да таго, каб заўважыць дабро 

ў паўсядзённым жыцці. Мы заклікаем вас арганізаваць у дзіцячых садках, школах, установах культуры, 

выхавання і адукацыі, а таксама ў іншых установах - 25-30 лістапада 2019 года - мерапрыемствы пад 

лозунгам: 

 

«Адраджэнне Дабра 2019» 
Мэта: 

1. Стымуляванне ўспрымаць дабро, успрымаць рэальнасць праз прызму добрага і пазітыўнага 

мыслення. 

2. Адчувальнасць да каштоўнасці дабра ў нашым жыцці і каштоўнасці быць добрым чалавекам. 

3. Зварот увагі на ўплыў сям'і на развіццё дзіцяці і яе функцыянаванне ў дарослым жыцці,  

4. Прызнанне іншага чалавека і яго годнасці незалежна ад нацыянальнасці, веравызнання, колеру 

скуры, полу, ўзросту, стану здароўя, сацыяльнага становішча. 

 

У рамках тыдня "Адраджэнне Дабра" прапануецца: 

- праводзіць заняткі і ўрокі, якія паказваюць значэнне дабра і сям'і ў жыцці чалавека, 

                - прадстаўляць рэальных людзей, напрыклад Максіміліян Марыя Кольбэ, Ірэна Сэндлер, св. Ян Павел II,   
                  Ганна Дымна, Яніна Ахойская, Эва Блашчык (they are from Poland, you can present people from your country), 

- арганізоўваць сустрэчы з людзьмі, аб якіх мы можам сказаць "добры чалавек" 

- глядзець мультфільмы, фільмы, якія маюць тэму дабра, напрыклад, "Корчак", "Святы Францішак", 

- напісаць літаратурны твор (верш, навэла), 

- арганізоўваць мастацкія выставы "Адраджэнне Дабра",  

- зрабіць рэкламу, фільм "Адраджэнне Дабра",  

- ініцыяваць дзеянні, якія стымулююць дабро, напрыклад, "Нябачная рука",  

- рэалізаваць уласныя ідэі. 

 

Калі ласка, падзяліцеся вынікамі мерапрыемстваў "Адраджэнне Дабра" да 30 снежня 2019г. Цікавыя 

фатаграфіі, відэа, апісання падзей будуць апублікаваныя на вэб-сайце Фонду. Людзі, якія дашлюць матэрыялы, 

атрымаюць падзяку за ўдзел і правядзенне акцыі "Ад Дабра да Дабра", а ўстановы атрымаюць сертыфікаты. 

 

З павагай, 

Justyna Sudzik  

Прэзідэнт Фонду «Przytulny Domek» 

 

Падрабязную інфармацыю і падтрымку акажа:  

Justyna Sudzik, тэл. 885 28 03 33, mail: fundacja@przytulny-domek.pl. 
 
 Палітыку прыватнасці Фонду «Przytulny Domek" можна знайсці на вэб-сайце Фонду www.przytulny-domek.pl. Адпраўка 
матэрыялаў па арганізацыі мерапрыемстваў разглядаецца як згода на апрацоўку персанальных дадзеных згодна палітыцы 
прыватнасці фонду. 
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