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                                                                                       Lublin 21.06.2022 
 

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
„MISTRZOWIE WOLONTARIATU” 

ORGANIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ DWA SKRZYDŁA ANIOŁA 
 

 
UZASADNIENIE 

 
 

Fundacja Dwa Skrzydła Anioła już od 2012 roku podejmuje działania 
ukierunkowane na promocję wolontariatu oraz wychowanie młodzieży. 
Organizowany od ponad 10 lat przez Fundację konkurs „Cukierek za życzliwość 
– i Ty możesz zostać wolontariuszem” kierowany jest bezpośrednio do uczniów 
i z dużym powodzeniem spełnia swoją wychowawczą funkcję. Dodatkowy 
konkurs „Mistrzowie Wolontariatu”, który w założeniu przygotowany jest dla 
kół wolontariatu działających przy szkołach podstawowych stanowi 
rozszerzenie idei „Cukierka za życzliwość”. Konkurs „Mistrzowie 
Wolontariatu” ma być zachętą do jeszcze większego zaangażowania się uczniów 
w działania bezinteresowne oraz dawać możliwość podzielenia się kołom 
wolontariatu swoimi dokonaniami w skali ogólnopolskiej.  

 

REGULAMIN 
 

  I. TERMIN KONKURSU, ZASADY ZGŁASZANIA. 
 

 konkurs rozpoczyna się 01.09.2022 i trwać będzie do dnia 31.03.2023. 

 szkoły zgłaszają przystąpienie do dnia 30.09.2022. 

 szkoły w zgłoszeniu podają:  
o nazwę koła wolontariatu i rok założenia 
o liczbę uczniów w szkole i liczbę uczniów w kole wolontariatu 
o osobę odpowiedzialną za opiekę nad kołem wolontariatu 
o telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za opiekę nad kołem 

wolontariatu 

 zgłoszenia będą przyjmowane mailowo bądź telefonicznie 

 kontakt z Fundacją: 
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o email: jazal4@wp.pl, fdsa@dwaskrzydlaaniola.pl 
o tel. 81 747 10 75, kom. 663 286 554,  
o strona internetowa www.dwaskrzydlaaniola.pl – informacji należy 

szukać w zakładce konkursy. 
o adres Fundacji ul. Nowy Świat 39/6 20-418 Lublin 

 
  II. SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE 
 
 1. Dokumentacja. 
 

a)  W czasie trwania konkursu koła wolontariatu działają zgodnie ze swoimi 
planami i gromadzą materiały, zdjęcia, potwierdzenia swoich działań.  

b)  Po upływie terminu 31.03.2023 koła zbiorą materiały dotyczące swoich 
działań i przygotują opracowanie (w formie zeszytu/dziennika), które 
następnie zostanie wysłane do Fundacji. 

c)  Opracowanie powinno zawierać opisy wykonanych działań, daty, 
potwierdzenia w formie podpisów, zdjęć czy poglądowych skanów 
z otrzymanych dyplomów lub podziękowań. 

d)  Opracowanie powinno zawierać jednostronicowy opis działalności koła 
w okresie od założenia z uwzględnieniem głównych celów działalności, 
motywacji, liczby wolontariuszy w kole i odniesienia do całkowitej 
liczby uczniów w szkole. 

e)  Przysłane do Fundacji opracowanie z działalności koła nie powinno 
przekraczać 30 stron formatu A4. 

f)  Opracowanie może zawierać także opisy ważnych działań z okresu przed 
rozpoczęciem konkursu . 
 

 2. Wysyłka opracowań na etap ogólnopolski konkursu 
 

Koła wolontariatu do dnia 15.04.2023 przesyłają do Fundacji 
przygotowane opracowania. 

Bardzo prosimy, aby w zeszycie, który zostanie wysłany do Fundacji 
zostało wklejone i podpisane przez opiekuna koła oświadczenie (ostatnia 
strona regulaminu). 

 
Proponujemy, aby Dyrekcja Szkoły lub Komitet Rodzicielski nagrodziły 

wolontariuszy, którzy szczególnie przyczynili się do rozwoju koła. 



Strona 3 z 5 
 

3. Etap ogólnopolski - Komisja Fundacji. 
 

Fundacja powoła Komisję, która ustali zwycięzców Konkursu i do dnia 
15.05.2023 poda wyniki na stronie internetowej Fundacji oraz do dnia 
29.05.2023 przekaże nagrody i dyplomy do poszczególnych szkół. Wyniki 
zostaną ogłoszone w formie listy rankingowej z uwzględnieniem zajętego przez 
koło wolontariatu miejsca oraz nazwy szkoły. 

 
W Fundacji przyjęto następujące zasady oceny:  
 

 za działania kół w okresie trwania konkursu – brak ograniczeń do 
maksymalnej liczby punktów 

 za jednostronicowy opis działalności koła w okresie od założenia, 
z uwzględnieniem głównych celów działalności, motywacji, liczby 
wolontariuszy w kole i odniesienia do liczby uczniów w szkole – łącznie 
do 100 pkt 

 za działania historyczne (przed rozpoczęciem konkursu) – łącznie do 100 
pkt 

 za estetykę, pomysłowość i przejrzystość przysłanego opracowania – 
łącznie do 100 pkt 

 
4. Nagrody. 
 

o Trzy najlepsze koła otrzymają statuetki Dwa Skrzydła Anioła 
o Dziesięć najlepszych kół otrzyma Świadectwa Szlachetności 
o Dziesięć najlepszych kół otrzyma Książki „Dwa Skrzydła Anioła – 

Opowieści Prawdziwe” 
o Dziesięć najlepszych kół otrzyma pakiety specjalnych cukierków 

„Dziękuję za życzliwość” 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się bezpośrednio 
z Fundacją. Plakat Konkursu można pobrać ze strony internetowej Fundacji 
i kopiować go w celach promocji Konkursu wewnątrz swojej szkoły. 
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5. Zwroty opracowań po konkursie 
 

Fundacja zwróci otrzymane opracowania laureatom konkursu w ramach 
jednej przesyłki, razem z nagrodami. 

Opracowania otrzymane od szkół, które zajmą miejsca poza listą laureatów 
będą zwracane tylko na wyraźną prośbę zainteresowanej strony i po wpłacie 
darowizny ma rzecz Fundacji w kwocie minimalnej 20zł. 
  
6. Kilka słów o Fundacji Dwa Skrzydła Anioła. 
 

Podstawowym zadaniem Fundacji jest pomaganie starszym, schorowanym 
osobom często porzuconym  przez własne dzieci, a mieszkającym w Domach 
Pomocy Społecznej. Fundacja stara się pojednać dzieci z rodzicami oraz 
spełniać marzenia osób samotnych i opuszczonych. Fundacja prowadzi także 
kącik z konkursami dla pensjonariuszy DPS i funduje nagrody. Jedną z form 
nagrody są wyjątkowe cukierki z napisem ,,Dziękuję za życzliwość”, których 
większość pensjonariuszy nie zjada, a ofiarowuje tym osobom, które ich karmią, 
przewijają, pomagają. Jako Fundacja prowadzimy budujące rozmowy, 
szczególnie z osobami na wózkach i obłożnie chorymi podnosząc ich na duchu, 
często spełniamy ich marzenia, organizujemy wyjazdy integracyjne dla 
mieszkańców DPS, wszechstronnie wspieramy dzieci z Rodzinnego Domu 
Dziecka prowadzonego przez Siostry Zakonne. 
 
         Za Zarząd Fundacji 
         mgr inż. Piotr Kowalik 
         Wiceprezes Fundacji 
     



 

 
 

Oświadczenie  
 

Ja, opiekun koła wolontariatu ….……………………………………………………………………..…,   

                                                             Nazwa koła wolontariatu 

działającego w szkole ...……………………………………………………………………………….. 

pod adresem………………………….…………………………………………………………………. , 

niżej podpisany oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że wszelkie dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie sprawdzenia i oceny przesłanego 

opracowania przez Komisję Konkursową oraz potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Konkursu. 

 

Jednocześnie: wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*, na późniejsze wykorzystanie przesłanego do 

Fundacji zeszytu na potrzeby celów promocyjnych konkursu  (np. umieszczenie poglądowych zdjęć na 

stronie internetowej, z wyłączeniem prezentacji danych osobowych). 

 

 

…………………………………..   ……………………………………….. 

                       (data)                             podpis składającego oświadczenie 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
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