
 

 

ŚWIĄTECZNA AKCJA POMOCY DZIECIOM „USKRZYDLAMY 2019” 

W DOMU ANIOŁÓW STRÓŻÓW - 

OFERTA WOLONTARIATU (LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2019) 

 

 

 

1. Świąteczne (o)pierniczanie się 

 

• Zapraszamy do pieczenia i zdobienia pierniczków !!! (samodzielnie, z rodziną, z klasą, z przyjaciółmi, 

ze współpracownikami…      ) 

• Naszym celem jest upieczenie 10 000 PIERNICZKÓW – CEGIEŁEK, które przez cały grudzień będzie 

można zakupić w różnych miejscach w Katowicach i okolicy, a z których dochód będzie przeznaczony 

na prowadzenie przez Stowarzyszenie świetlic, klubów i programów ulicznych dla dzieci i młodzieży. 

• Gotowe pierniczki można dostarczać najpóźniej do 20 listopada 2019 do budynku świetlic Domu 

Aniołów Stróżów w Katowicach- Załężu (ul. Gliwicka 148).  

• Mile widziana wstępna deklaracja, ile sztuk przewidują Państwo upiec, dzięki czemu łatwiej będzie 

nam zaplanować pracę       

 

2. Manufaktura ozdób świątecznych 

 

• Zapraszamy do wykonywania na rzecz Stowarzyszenia ozób świątecznych, których sprzedaż podczas 

świątecznych kiermaszy pozwoli nam uzyskać środki na dalszą działalność.  

• Ozdoby można robić w domu, w pracy, w szkole…       Zainteresowanym dostarczymy wzór oraz 

materiały. Prosimy o deklarację, ile ozdób są Państwo gotowi przygotować. 

• Istnieje także możliwość przygotowania ozdób wg własnych projektów – w celu ustalenia szczegółów, 

prosimy o kontakt. 

• Gotowe ozdoby prosimy dostarczyć do budynku świetlic Domu Aniołów Stróżów w Katowicach- Załężu 

(ul. Gliwicka 148) najpóźniej do 30 listopada 2019. 

 

  



 

3. Uskrzydlone akcje charytatywne 

 

To akcje, podczas których prowadzimy zbiórki publiczne, kwestując na rzecz dzieci i młodzieży – 

podopiecznych Domu Aniołów Stróżów. Akcje odbywają się w konkretne dni i w konkretnych godzinach. 

Szczegóły akcji ustalamy bliżej terminu jej osbywania się. Poniżej wstępne informacje (to, co już wiemy…      ) 

 

a. CHARYTATYWNY MECZ SIATKÓWKI  

• 17 listopada (niedziela), godz. 13.00-21.00, Hala Kolejarz w Katowicach, 

• zadania: szukamy wsparcia 4-5 osób przy kwestowaniu z puszkami oraz 1-2 osób do 

pomocy w obsłudze uskrzydlonego sklepiku z aniołowymi gadżetami,  

• ciekawostka - podczas meczu wystąpi Zespół Omayu 😊 

• Do wspołpracy zapraszamy tu osoby lubiące kontakt z ludźmi, nie bojące się zagadać 

do niejznajomych osób, otwarte na nowe wyzwania       Mile widziane osoby z 

doświadczeniem w kwestowaniu. 

• Zgłoszenia do pomocy w tej akcji przyjmujemy do 6 listopada 2019 (!) 

 

b. CHARYTATYWNA LOTERIA FANTOWA W SCC 

• 14-15 grudnia, godziny do ustalenia bliżej terminu akcji (przewidujemy tury po 

ok. 3 godziny każda przez cały dzień) 

• zadania: sprzedaż losów podczas Charytatywnej Loterii Fantowej na terenie SCC; 

całkowity dochód ze sprzedaży losów pomoże Stowarzyszeniu w codziennej pracy 

z dziećmi i z młodzieżą – podopiecznymi Domu Aniołów Stróżów; więcej szczegółów 

bliżej wydarzenia; 

• Do wspołpracy zapraszamy tu osoby indywidualne oraz grupy wolontariuszy (ze 

szkół, z firm, grupy przyjaciół, rodziców z dziećmi      ) – zwłaszcza osoby lubiące 

kontakt z ludźmi, nie bojące się zagadać do niejznajomych osób, otwarte na nowe 

wyzwania. Mile widziane osoby z doświadczeniem w kwestowaniu, jak również ci, 

którzy nie mieli jeszcze okazji kwestować, ale są gotowi podnieść rękawicę       

i  chcialiby się sprawdzić w nowej sytuacji       

• Zgłoszenia do pomocy przymujemy do 30 listopada 2019 (!) 

 

c. INNE AKCJE… 

• W miarę ich pojawiania się, będziemy Państwa informować       

 

  



 

4. Pomoc „od kuchni” – przygotowania do akcji „Uskrzydlamy” 

 

Aby akcja „Uskrzydlamy” mogła „ruszyć z reniferowego kopyta” 1.12.2019, czeka nas też szereg innych do 

niej przygotowań. W związku z tym poszukujemy Wolontariuszek, Wolontariyszy, czy Grup Wolontariuszy, 

którzy mogliby wspomóc nas na zapleczu akcji w konkretnych działaniach, często w konkretnych 

terminach…       

 

a. LISTY DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

• 7-8 listopada, między godz. 10.00-16.00, w biurze Stowarzyszenia (ul. Andrzeja 12a), 

• potrzebna pomoc 3-4 osób każdego dnia (prosimy o deklarację, którego dnia i w jakich 

godzinach Wolontariusze będą dostępni). 

• zadania: pomoc w przygotowywaniu listów świątecznych od dzieci dla sponsorów (tzn. 

wklejanie z tabelki treści listu od schematu listu, wydrukowanie uzupełnionego listu, 

naklejenie właściwego rysunku od dzieci, zescanowanie całego listu i właściwe nazwanie 

pliku, wysyłka mailem do wskazanych osób), 

• Zapraszamy każdego chętnego - zapewniamy mile i pożytecznie spędzony czas        

 

b. PAKOWANIE PIERNICZKÓW i PAKIETÓW PIERNICZKOWYCH DO ROZWIEZIENIA 

• 21-25 listopada w Katowicach na Załężu (ul. Gliwicka 148), godziny jeszcze do ustalenia, 

• 24-25 listopada w Katowiach w biurze (ul. Andrzeja 12 a), godziny jeszcze do ustalenia, 

• zadania: dzielenie pierniczków na mniejsze partie, pakowanie do pudełek, torebek, zliczanie, 

etc., przygotowywanie puszek, ulotek, plakatów do dołączenia do pierniczków…)  

• Zapraszamy każdego chętnego - zapewniamy mile i pożytecznie spędzony czas       

 

c. PAKOWANIE OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH i PAKIETÓW KIERMASZOWYCH  

• od 30 listopada do ostatniego kiermaszu w  Katowicach na Załężu (ul. Gliwicka 148), 

dni i goziny do ustalenia indywidualnie z wolontariuszami, 

• zadania: zliczanie ozdób świątecznych, pakowanie, dzielenie na pakiety na poszczególne 

kiermasze, pomoc w dystrybucji, 

• Zapraszamy każdego chętnego - zapewniamy mile i pożytecznie spędzony czas       

 

d. OBSŁUGA USKRYZDLONEGO STOISKA PODCZAS KIERMASZY 

• terminy w trakcie ustalania, miejsce wolontariatu zależne od miejsca organizacji 

kiermaszu (Katowice i nie tylko), godziny także w trakcie ustalania, 

• zadania: sprzedaż wykonanych przez dzieci i wolontariuszy ozdób podczas organizowanych 

w różnych miejscach (formy, szkoły, instytucje, wydarzenia, etc.) kiermaszach świątecznych. 

• Do współpracy zapraszamy osoby aktywne, uśmiechnięte, lubiące kontakt z ludźmi, które 

chciałyby nabyć umiejętności w sprzedaży       

  



 

 

INFROMACJE, ZGŁOSZENIA I KONTAKT 

 

Wolontariuszki i Wolontariuszy chętnych do pomocy (indywidualnie lub w grupach)  

zapraszamy do kontaktu z Heleną Ząbczyńską –  

Koordynatorem Wolontariatu w Domu Aniołów Stróżów 

tel. 575 323 444  

email: hzabczynska@anioly24.pl 

 

 

RAZEM USKRZYDLAJMY DZIECIAKI I W TE ŚWIĘTA !!! 

DO ZOBACZENIA!       

 

 

 

 

 

 


