
 

 

Katowice, 14.02.2018 r. 
 

Do Dyrektorów placówek oświatowych  
w Katowicach 

 
Szanowni Państwo,  
 
Czy dobro można zmierzyć? Zdecydowanie tak! Dowodem na to jest ogólnopolska kampania KILOMETRY DOBRA. 
Wśród 40 organizacji, które znalazły się w tegorocznej koalicji, jest także Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I 
Młodzieży Dom Aniołów Stróżów z Katowic. Wierząc, że w jedności siła chcemy zachęcić jak najwięcej osób 
prywatnych, instytucji publicznych i firm do wzięcia udziału w zbieraniu środków na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin 
wykluczonych społecznie - podopiecznych Stowarzyszenia - w ramach akcji Kilometry Dobra dla Aniołów.  
 
W Katowicach Honorowy Patronat nad kampanią objął Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa. Miasto Katowice 
jest również Partnerem akcji.  
 
Dom Aniołów Stróżów od 25 lat działa na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin wykluczonych społecznie z po górniczych i po 
hutniczych dzielnic biedy.  Na Śląsku i w Zagłębiu prowadzimy nieodpłatnie 8 świetlic terapeutycznych klubów malucha 
i klubów rozwoju dzieci i młodzieży, programy uliczne i poradnię rodzinną. Codziennie opiekujemy się ok. 130 dziećmi 
w wieku 2,5 do 18 lat, a w programach ulicznych docieramy z ofertą nieodpłatnych zajęć i opieki do ok. 600 dzieci 
rocznie. Poradnia rodzinna wspomaga ok. 80 rodzin. Szlifujemy nasze „dzieci węgla” tak, by uwierzyły w siebie i 
stawały się diamentami.  Na co dzień kierujemy się ideą „dawania wędki, a nie ryby”. Aby „aniołowych wędek” rozdać 
jak najwięcej potrzebujemy wsparcia ludzi dobrej woli, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o zaangażowanie w 
tą wyjątkową akcję. 
 
KILOMETRY DOBRA to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna, w której co roku mogą wziąć 
udział organizacje z całego świata. Dzięki kampanii w ciągu ostatnich czterech lat do fundacji i stowarzyszeń trafiło już 
ponad 3,2 mln zł na realizację 130 projektów. 5. edycja Kampanii rozpocznie się 1 marca i potrwa do 3 czerwca 2018 r.  
 
Mamy nadzieję, że do grona osób, instytucji publicznych i firm dołączą także Państwo.  
 
Jesteśmy przekonani, że udział w akcji może być dla Państwach podopiecznych świetną lekcją altruizmu. Sposobów na 
zbiórkę funduszy jest wiele. Pieniądze mogą być zbierane podczas organizowanych przez Państwa placówki cyklicznych 
wydarzeń, charytatywnych koncertów, kiermaszów, zawodów sportowych czy spotkań z rodzicami. Można także 
zorganizować wydarzenie dedykowane tylko tej kampanii. Interesującym pomysłem jest stworzenie punktu, gdzie 
chętni uczniowie, rodzice i nauczyciele będą wrzucać pieniądze do puszki lub przyklejać je do specjalnej taśmy. 
Poszczególne klasy mogą wziąć też udział w „rywalizacji” na najdłuższą złotówkową taśmę, a cała szkoła podjąć 
wyzwanie na przykład wyklejenia taśmy na długości najdłuższego korytarza (warto wiedzieć, że jeden metr to 44 zł). 
Udział w akcji może być także świetną okazją do zorganizowania lekcji/dnia na temat wolontariatu. Szkoły 
i przedszkola, które zdecydują się na udział w akcji, otrzymają od nas plakaty, puszki oraz specjalną taśmę do 
przylepiania złotówek. Już teraz zapraszamy na katowicki finał kampanii, który odbędzie się 3 czerwca na Rynku 
podczas organizowanego przez Urząd Miasta Katowice Dnia Dziecka, gdzie będzie możliwość zaprezentowania 
efektów zbiórki. Wspólnie zostańmy mistrzami świata w dobroci!  
 
Z poważaniem 

 

Koncept Kampanii: Polski Instytut Filantropii”, www.pif.org.pl          

http://www.pif.org.pl/

