
 
«Правда, що добра на світі є набагато більше – тихе, скромне, не сміливе,  

не відчуває сили своєї» 
Janusz Korczak, 1938 

 

«Від добра до добра» 
 

Фонд Przytulny Domek з Гдині хоче привернути увагу громадськості до того, щоб помітити добро 

у повсякденному житті. Закликає організовувати заходи в дитячих садках, школах, в навчальних закладах 

культури і виховання, університетів 25-30 листопада 2019 року під гаслом: 

 

«Відродження Добра 2019 
Ціль: 

1. Стимулювання сприймати добро, сприймати реальність через призму доброго і позитивного 

мислення. 

2. Чутливість до цінності блага в нашому житті та цінності бути хорошою людиною. 

3. Звертаючи увагу на вплив сім'ї на розвиток дитини та її функціонування у дорослому житті,  

4. Визнання іншої людини та її гідності незалежно від національності, віросповідання, кольору 

шкіри, статі, віку, стану здоров'я, соціального стану. 

 

У рамках тижня "Відродження добра" пропонується: 

- проводити заняття та уроки, що показують значення блага та сім'ї в житті людини, 

- запрезентувати правдивих персонажів, наприклад, св. Максиміліана Марія Кольбе, Ірена Сендлерова, св. Іван 

Павло II, Яніна Охойска, Ева Блащик (they are from Poland, you can present people from your country), 

- організовувати зустрічі з людьми, про яких ми скажемо  "добра людина "  

- дивіться мультфільми, фільми, які мають тему добра, наприклад, "Корчак", "Святий Франциск",  

- написати літературний твір (вірш, новела), 

- організовувати художні виставки "Відродження Добра",  

- зробіть рекламу, фільм "Відродження Добра",  

- ініціювати дії, які стимулюють добро, наприклад, "Невидима рука",  

- реалізувати власні ідеї. 

 

Будь-ласка, поділіться результатами заходів "Відродження Добра" до 30 грудня 2019 р. Цікаві фотографії, 

відео, описи подій будуть опубліковані на веб-сайті фонду. Люди, які надсилають матеріали, отримають подяку за 

участь та проведення акції «ВІД ДОБРА ДО ДОБРА», а заклади отримають сертифікати. 

 

З затишним привітанням, 

Justyna Sudzik  

Президент фонду «Przytulny Domek» 

 

Детальну інформацію та підтримку надає:  

Justyna Sudzik, тел. 885 28 03 33, mail: fundacja@przytulny-domek.pl. 
 
 Політику конфіденційності Фонду Przytulny Domek можна знайти на веб-сайті Фонду www.przytulny-domek.pl. 
Надсилання матеріалів з організації заходів розглядається як згода на обробку персональних даних відповідно до Політики 
конфіденційності фонду. 
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