
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kępie, 15 lutego 2021 r. 

Szanowni Państwo,  

chyba każdy z nas przechowuje swoje zdjęcia z dzieciństwa... 

Z tęsknotą wspominamy te czasy, kiedy rodzice troszczyli się o 

nas, zapewniając nam ciepło, wsparcie, troskę i miłość. 

Dzieci są naszym najcenniejszym darem – nie tylko dla 

rodziców, ale też dla opiekunów, wychowawców i całego 

społeczeństwa. One są naszą przyszłością i nadzieją na lepsze 

jutro. Myślę, że Pani jako Dyrektor Szkoły, wie o tym najlepiej! 

Niestety, co roku prawie 20 tysięcy dzieci i młodzieży do lat 18, 

zachorowuje na nowotwory. 

Zapewne nie raz byliśmy w szpitalu – być może odwiedzaliśmy 

kogoś bliskiego albo sami byliśmy dotknięci chorobą... 

Znam to doświadczenie! 

Wiemy, jak bardzo chorzy potrzebują pomocy. Mam na myśli nie tylko 

niezbędną pomoc lekarską, pielęgniarską, ale coraz częściej 

zamiast tej pomocy potrzebują obecności i bliskości drugiego 

człowieka. Jak wielu chorych czeka na dobre słowo! 

 I właśnie teraz my – Państwo i ja – możemy im pomóc! 

Tym listem chcę Państwa zaprosić do zaangażowania się w kolejną 

edycję naszej Zbiórki na rzecz budowy Domu Hospicyjnego dla dzieci 

chorych na raka. Proszę o przekazanie poniższego listu 

Koordynatorom i Nauczycielom odpowiedzialnym za szkolny 

wolontariat. 

Każdego roku w  zbiórkę prowadzoną przez naszą Fundację 

angażuje się kilkaset szkół w całej Polsce. To dla mnie bardzo 

ważne, że razem możemy dać dzieciom i młodzieży przykład 
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społecznego zaangażowania, a zarazem budować wielkie i piękne 

dzieło dla dzieci chorych na raka. 

Po Państwa zgłoszeniu, wyślemy  na nazwisko opiekuna wpisanego w 

formularzu, pakiet do przeprowadzenia zbiórki. Wykaz tego, co 

zawiera każdy pakiet znajdą Państwo, na formularzu zgłoszeniowym, 

który przesyłam w załączniku. Materiały są darmowe i wysyłane w 

foliopakach firmą kurierską. 

Termin przeprowadzenia zbiórki wybierają Państwa sami, nie później 

niż do 31 maja 2021 roku.  Nie ma dla nas znaczenia, czy zbiórka w 

Szkole trwa jeden dzień, tydzień czy miesiąc. Sami mogą Państwo 

wybrać najlepszy czas. Jako Fundacja dopełniliśmy obowiązku 

zgłoszenia zbiórki publicznej – zbiórka jest oznaczona na czas 

nieokreślony. 

Dowolność dotyczy również formy przeprowadzenia zbiórki: może to 

być zbiórka prowadzona przez uczniów - wolontariuszy chodzących od 

klasy do klasy, mogą to być charytatywne szkolne kiermasze, 

koncerty, dyskoteki, aukcje wewnątrz szkolne – forma jest dowolna 

i zależy jedynie od inwencji twórczej społeczności szkolnej. 

Zachęcamy Państwa do udziału w naszej zbiórce. Formularz 

zgłoszenia przesyłam w załączniku lub mogą Państwo zgłosić swój 

udział elektronicznie przez formularz dostępny na stronie 

internetowej www.szkolydzieciom.pl która przekieruje Państwa na 

stronę naszej Fundacji bezpośrednio do zakładki Twoja Szkoła 

Pomaga, gdzie dowiedzą się Państwo dodatkowych informacji na temat 

zbiórki oraz zgłosić swój udział.  

Wierzę, że dołączą Państwo do grona szkół biorących udział w 

budowie Domu Hospicyjnego dla dzieci i wspólnie zmienimy świat 

dzieci chorych na raka na lepszy i piękniejszy.   

Bliższych informacji na temat zbiórki udziela:  

p. Karol Czernecki – Prezes Fundacji  

tel. 534 – 007 – 006  

emial: Karol@domaniolkow.pl 

Obecnie zakończyliśmy pierwszy etap budowy – wykonanie robót 

ziemnych, wylanie fundamentów, wymurowanie ścianek fundamentowych, 

izolację fundamentów i już niebawem pragniemy powrócić na plac 

budowy i kontynuować nasze dalsze prace. Na drugi etap budowy 

potrzebujemy już tylko 40 000 złotych. 

Na pewno zdaje sobie Pani sprawę z tego, jak wielkie i trudne 

jest to przedsięwzięcie. Ponieważ sytuacja jest wyjątkowa, chcę 

Panią teraz prosić o wsparcie finansowe.   

http://www.szkolydzieciom.pl/
mailto:Karol@domaniolkow.pl


 
 

Tylko działając razem, możemy wspólnie zbudować nasz wyjątkowy 

Dom! Z całego serca zachęcam Panią do zaangażowania się w naszą 

akcję! Zapraszam Panią, aby w tym szczególnym czasie zechciała 

Pani zostać wraz ze swoją firmą naszym Aniołem  i wesprzeć naszą 

budowę.  

Wierzę, że dobro które otrzymujemy powraca do naszych 

Darczyńców ze zdwojoną siłą. Za wszelkie dobro już teraz 

dziękujemy! 

Z serdecznymi pozdrowieniami, 

 

 

Karol Czernecki 

Prezes Fundacji 

Ps. Jeszcze raz zachęcam Panią do włączenia się w akcję budowy 

Domu Hospicyjnego dla dzieci chorych na raka! Sytuacja jest 

szczególna, bo tutaj chodzi o dzieci! Proszę pamiętać, że dzieło 

które tworzymy, będzie służyło 25, 50, a może i nawet 100 lat. 

W jaki sposób można się zgłosić? 

Aby zorganizować zbiórkę na rzecz budowy Domu Hospicyjnego dla 

dzieci chorych na raka, wystarczy się do nas zgłosić. Można to 

zrobić w kilku prostych krokach: 

1) Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej 

www.SzkolyDzieciom.pl 

2) Przesłać swoje zgłoszenie na adres: Karol@domaniolkow.pl 

3) Odesłać załączony formularz na adres: 

Fundacja Z Serca Dla Serca 

ul. św. Jana Pawła II 7, 37-415 Kępie Zaleszańskie 
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Ogólnopolska akcja charytatywna pod nazwą  

Zbudujmy dzieciom Dom  

na rzecz budowy Domu Hospicyjnego dla dzieci chorych na nowotwory. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

/bardzo prosimy o czytelne wypełnienie formularza/ 

Dane Placówki: 

Nazwa Placówki/Szkoły/Organizacji:    ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Ulica i nr domu: ……………………………………………………………………………… 

Kod Pocztowy, Poczta:  ……………………………………………………………………… 

Dane Opiekuna Zbiórki: 

Imię i nazwisko opiekuna zbiórki: …………………………………………………………… 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu:  …………………….………………………………………………………... 

Informacje o pakietach: 

Ilość zamawianych pakietów: ………………….……………………………………………… 

Każdy pakiet, który otrzyma Szkoła do przeprowadzenia Ogólnopolskiej Zbiórki na rzecz 

budowy Domu Hospicyjnego zawiera: 

•Tekturowe puszki kwestarskie -2 sztuki 

•Banderole numerowane -2 sztuki(po 1 szt. na każdą puszkę, numer banderoli jest równoznaczny z 

numerem puszki) 

•Banderole nienumerowane –2 sztuki(po 2 szt. na każdą puszkę) 

•Identyfikator wolontariusza –5 sztuk 

(każdy identyfikator jest numerowany) 

•Smycze do identyfikatorów –5 sztuk 

•Podziękowania dla wolontariuszy –5 sztuk 

•Naklejki w ramach podziękowań za „datki” –500 sztuk 

•Ulotki informacyjny 

•Dokumenty zwrotne (pismo przewodnie, protokół otwarcia puszek, spis wolontariuszy, instrukcja 

składania i plombowania puszek, przekaz bankowy dla każdej Szkoły osobno) 

 

 

…………………….                                             …………….……………………. 

podpis opiekuna zbiórki         podpis i pieczątka Dyrektora placówki 

Fundacja „Z Serca Dla Serca” 

ul. Jana Pawła II 7 | 37-415 Kępie Zaleszańskie | E: kontakt@zsercadlaserca.org | T: 15 300 00 16 

Nr rachunku bankowego: 78 1140 2004 0000 3102 7960 3350 
 

www.domaniolkow.pl 

http://www.domaniolkow.pl/

