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Załącznik do regulaminu 

konkursu „Cztery razy WY!”. 

 

1) Akcja "WYposaż na zimę bezdomnego": zbieranie skarpetek, czapek i szalików 

dla osób bezdomnych naszej archidiecezji 

 Celem akcji jest zaopatrzenie osób bezdomnych w ciepłą odzież: czapki, 

rękawiczki, skarpetki, które pomogą im przetrwać zimę 

 Wymieniona odzież musi być nowa: może być zakupiona, ale także wykonana 

ręcznie (np. wydziergana) przez osoby z zaprzyjaźnione z SKC 

 Zebrane artykuły należy dostarczyć do siedziby Caritas do 18 grudnia 2021r. 

 

2) Akcja "WYżyw potrzebujących": zbieranie produktów suchej żywności o 

długotrwałym terminie spożycia dla seniorów i potrzebujących naszej 

archidiecezji 

 Celem akcji jest zebranie jak największej ilości produktów żywnościowych: 

trwałych, suchych np.: mąka, cukier, makaron, ryż, kasze, konserwy, dżemy, 

słodycze 

 Zebrane artykuły należy dostarczyć do 18 grudnia 2021r. do siedziby Caritas 

 Istnieje możliwość przywiezienia produktów na Galę Wolontariusza, z 

koniecznym jednak wcześniejszym zgłoszeniem ilości produktów i ich 

zdjęciem, aby mogły być wliczone do konkursu 

 Istnieje możliwość rozdysponowania zebranymi produktami wśród 

potrzebujących z lokalnej społeczności. Aby takie produkty mogły zostać 

wliczone w punktację konkursową, konieczna jest informacja o a) ilości (w kg) 

produktów, b) miejscach lub osobach, do których trafiły oraz c) zdjęcia 

produktów oraz z akcji przekazywania ich potrzebującym. 

 

3) Akcja „WYkręć się”: zbieranie korków 

 Celem akcji jest zebranie jak największej ilości plastikowych nakrętek.  

 



 Caritas Archidiecezji Lubelskiej 

DZIAŁ ROZWOJU CARITAS 
 

 

 Nakrętki powinny być dostarczone do Centrali CAL najpóźniej w dniu Gali 

Wolontariusza (koniecznie po wcześniejszym zgłoszeniu ilości korków do 18 

grudnia 2021r., aby mogły być zaliczone do konkursu) lub sukcesywnie przez 

cały okres trwania konkursu. Możliwy jest także odbiór ze szkoły większej 

ilości korków przez pracownika CAL – po wcześniejszym, indywidualnym 

umówieniu się. 

 

4) Akcja „WYprodukuj": przygotowanie kartek bożonarodzeniowych.  

 Celem akcji jest zebranie kartek bożonarodzeniowych na potrzeby Caritas 

Archidiecezji Lubelskiej (wysyłanych później do darczyńców oraz 

podopiecznych Caritas) 

 Kartki powinny przedstawiać motywy bożonarodzeniowe, z naciskiem na 

katolickie. Powinny być składane w rozmiarze 15,5cm x11cm (czyli złożona 

połowa A4) , bez życzeń w środku.  

 Kartki należy przesłać/dostarczyć do Centrali Caritas najpóźniej do 10 grudnia 

2021r. Po tym czasie kartki będą zwracane.  

 Głównym kryterium oceny będzie estetyka wykonania kartek.  

 Kartki nieestetyczne lub w niewłaściwym rozmiarze nie będą brane 

pod uwagę. 

 Istnieje możliwość rozdysponowania kartkami bożonarodzeniowymi w swoim 

lokalnym (szkolnym, parafialnym) środowisku. Ilość takich kartek, wraz ze 

zdjęciem dla potwierdzenia, a także celem, na jaki zostały przeznaczone, 

należy zgłosić do 18 grudnia 2021r. 

 

 

 


