
 
 

"Ar tiesa, kad pasaulyje gėrio yra kur kas daugiau - tylaus, kuklus, nedrąsaus, neprimetančio savo galios?" 

Janušas Korczakas, 1938 

"NUO GĖRIO IKI GĖRIO" 

Gdynės „Przytulny Domek“ fondas nori atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad gėrį pastebėtumėme 

kasdieniame gyvenime. Skatinama organizuoti veiklas vaikų darželiuose, mokyklose, kultūros ir vaikų priežiūros 

įstaigose, institucijose 2019 m. Lapkričio 25–30 d. Su šūkiu: 

„Gėrio atgimimas“ 2019 

Tikslai: 

1. Skatinimas pastebėti gėrį, suvokti realybę per gerumo ir pozityvaus mąstymo prizmę, 

2. Jautrumas gėrio vertei mūsų gyvenime ir vertybę būti geru žmogumi, 

3. Atkreipti dėmesį į šeimos įtaką vaiko raidai ir jo veikimui suaugusiųjų gyvenime, 

4. Matyti kitą asmenį ir jo orumą, nepriklausomai nuo tautybės, religijos, odos spalvos, lyties, amžiaus, sveikatos 

būklės, socialinės padėties, 

 

„Gėrio atgimimas“  savaitės metu siūloma: 

- vesti užsiėmimus ir pamokas, parodant gėrio ir šeimos vertę žmogaus gyvenime, 

- pateikti tikras asmenybes, pvz., šv. Maksymilian Maria Kolbe, Irena Sendlerowa, Šv. Jonas Paulius II, Janina 

Ochojska, Ewa Błaszczyk ... (jie yra iš Lenkijos, galite pristatyti žmones iš savo šalies), 

- organizuoti susitikimus su žmonėmis, kuriems galime pasakyti „geras žmogus“, 

- žiūrėti animacinius filmus, filmus, kuriuose aptariama gerumo tema, pvz., „Korczak“, „Saint Francis“, 

- parašyti literatūros kūrinį (eilėraštį, apsakymą), 

- organizuoti „Gėrio Atgimimo“ meno parodas, 

- sukurti reklamą, filmą „Gėrio atgimimas“, 

- inicijuoti akciją, kurioje skatinama daryti gera, pvz., „Nematoma ranka“, 

- sumanyti ir įgyvendinti savo idėjas.  

Prašome pasidalinti „Gėrio atgimimo“ veiklos efektais iki 2019 m. Gruodžio 30 d. Įdomios nuotraukos, vaizdo įrašai, 

įvykių aprašymai bus paskelbti fondo tinklalapyje. Žmonės, atsiuntę medžiagą, gaus padėkas už dalyvavimą ir 

vykdymą akcijoje „Nuo gėrio iki gėrio“, o įstaigos gaus pažymėjimus. 

Pasveikinimas su apsikabinimu 

Justyna Sudzik 

„Jaukus namelis“ fondo pirmininkas 

Išsamią informaciją ir palaikymą teikia: 

Justyna Sudzik, tel. +48 885 280 333, el. Paštas: fundacja@przytulny-domek.pl   

 

Fondo „Przytulny Domek“ privatumo politiką galima rasti fondo tinklalapyje www.przytulny-domek.pl. Medžiagos 

siuntimas iš renginių organizavimo yra laikomas sutikimu tvarkyti asmens duomenis pagal fondo privatumo politiką. 
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