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 „Dzień Dobrych Uczynków 

pierwszy raz został 

zorganizowany w 2005 roku. 

Od tego czasu, coraz więcej 

osób przyłącza się do 

wspólnego świętowania. 

Inicjatorem obchodów Dnia 

jest Fundacja Ekologiczna 

Arka wraz z partnerami”. 

 

. 

 

 

 



 „Fundacja Arka została założona w 2005 roku 

przez Wojciecha Owczarza. Celem 

działalności Fundacji jest propagowanie 

wiedzy ekologicznej w społeczeństwie. 

Organizacja w swoje działania włącza dzieci i 

młodzież, a także jest inicjatorem akcji 

edukacyjnych. Fundacja nawiązuje relacje z 

samorządami, mediami, przedstawicielami 

kultury, leśnikami, czy innymi 

stowarzyszeniami ekologicznymi. Do obszaru 

działań organizacji należy upowszechnianie 

wiedzy dotyczącej ochrony przyrody i 

promowanie postaw ekologicznych. Fundacja 

jest pomysłodawcą programów: „Kochasz 

dzieci nie pal śmieci”, „Kwiaty zamiast 

śmieci”, „Pomóż potrąconym” oraz organizuje 

akcje edukacyjne: „Dzień dobrych uczynków”, 

Choinki nadziei”  Dzień czystego powietrza”  

  



 „W Dniu Dobrych Uczynków, organizatorzy zachęcają do podejmowania różnych 

działań na rzecz ludzi, zwierząt i przyrody. Do wspólnego świętowania 

przyłączają się wszystkie osoby chętne, dla których Dzień jest nie tylko okazją do 

niesienia pomocy ale staje się powodem do zmiany własnych przyzwyczajeń 

oraz nawyków. Obchody święta dążą do uwrażliwiania społeczeństwa na 

otoczenie oraz zachęcają do bezinteresownych gestów. Według organizatorów, 

święto promuje wzorcowe postawy obywatelskie i społeczne oraz wolontariat. 

 

W jaki sposób można świętować Dzień Dobrych Uczynków? Warto zwrócić 

szczególną uwagę na potrzeby najbliższego otoczenia, może np. sąsiedzi 

potrzebują drobnej pomocy w codziennych sytuacjach? Inną możliwością jest 

zorganizowanie grupy chętnych osób w celu posadzenia kilku drzew lub kwiatów 

na okolicznych trawnikach. Każda szczera pomoc udzielana potrzebującej osobie 

posiada wyjątkowe znaczenie i kształtuje trwałe wartości w społeczeństwie. 

Dzień Dobrych Uczynków staje się integrującym świętem wszystkich osób, dla 

których gest pomocy staje się symbolem trwałych więzi społecznych”. 
 Źródło: bimkal.pl 



 WESPRZYJ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ 
 KUP BLISKIEJ OSOBIE KWIATKA W DONICZCE 
 POMÓŻ STARSZEJ OSOBIE   
 WPŁĄĆ DATEK DLA POTRZEBUJĄCYCH 
 ZASADŹ DRZEWKO W OGRODZIE/NA DZIAŁCE 
 ZORGANIZUJ ZBIÓRKĘ KARMY DLA ZWIERZĄT 
 ZAADOPTUJ ZWIERZAKA ZE SCHRONISKA 
 ODWIEDŹ SWOICH DAWNO NIE WIDZIANYCH 

PRZYJACIÓŁ 
 



 POZBIERAJ ŚMIECI W POBLISKIM PARKU 
 Posiej kwiaty dla pszczół w ogrodzie/ doniczce 
 ZORGANIZUJ ZBIÓRKĘ ZABAWEK DLA DOMU 

DZIECKA 
 ODWIEDŹ STARSZE OSOBY W DOMU SPOKOJNEJ 

STAROŚCI 
 WEŹ SWOJEGO PSA NA DŁUGI SPACER 
 ZNAJDŹ CHWILĘ BY USIĄŚĆ I POROZMAWIAĆ Z 

RODZINĄ 
 NAUCZ SWOICH ZNAJOMYCH JAK SEGREGOWAĆ 

ŚMIECI 



  POZBIERAJ W LESIE POROZRZUCANE TAM ŚMIECI 
 JEDZ WIĘCEJ WARZYW, A MNIEJ MIĘSA! 

POMOŻESZ SOBIE, ŚRODOWISKU I ZWIERZĘTOM 
 BĄDŹ DOBRY DLA INNYCH LUDZI – DOBRO DO 

CIEBIE WRÓCI! 
 PRZYŁĄCZ SIĘ DO – rowerpomaga.pl 
 POSADŹ DRZEWO i dopisz go na sadzimytlen.pl 
 ODWIEDŹ STARSZE OSOBY W DOMU SPOKOJNEJ 

STAROŚCI 
 POWIEDZ BLISKIEJ OSOBIE ILE DLA CIEBIE 

ZNACZY 
 



 ZNAJDŹ CHWILĘ BY USIĄŚĆ I POROZMAWIAĆ Z 
RODZINĄ 

 NAUCZ SWOICH ZNAJOMYCH JAK SEGREGOWAĆ 
ŚMIECI 

 Wyślij nam niepotrzebne książki na akcję 
www.ksiazkawspierabohatera.pl 

 PRZYŁĄCZ SIĘ DO – bikehelps.org 
 Zbierz zabawki i wyślij nam na akcję Zabawki ratują 

zwierzaki 
 



 
 

 Inicjatorzy akcji zachęcają:  
 
 „ Przesyłajcie nam swoje dobre uczynki jako 

relacje na stronę www.zielonareka.pl ” 
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