
REGULAMIN PROGRAMU 

 „Przedszkole z pasją pomagania” 

Edycja I 

organizowanego przez Alma Spei Hospicjum dla Dzieci w Krakowie 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Alma Spei Hospicjum dla Dzieci (dalej: Organizator programu) realizuje program pt. 

„Przedszkole z pasją pomagania”, w ramach którego istnieje możliwość zaangażowania 

się przedszkoli (oraz instytucji realizujących inne formy wychowania przedszkolnego)  

z terenu województwa małopolskiego we wsparcie działań na rzecz nieuleczalnie chorych 

dzieci. 

2. Program trwa od 14 lutego 2022 roku do 15 sierpnia 2022 roku. 

3. Przedszkola, które zaangażują się w przedsięwzięcia zgodnie z niniejszym regulaminem 

otrzymają certyfikat „Przedszkola z pasją pomagania”.  

 

 

II. Cele programu: 

1. Uwrażliwienie społeczności przedszkolnej (dzieci, rodziców, wychowawców) na potrzeby 

osób nieuleczalnie chorych i wskazanie możliwości udzielania właściwej pomocy. 

2. Zaangażowanie społeczności przedszkolnej (dzieci, rodziców, wychowawców) w działania 

na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci. 

3. Wyzwalanie wrażliwości, aktywności, kreatywności wśród dzieci. 

4. Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji. 

5. Wzmacnianie edukacyjnej roli organizacji pożytku publicznego.  

6. Zapoznanie społeczności przedszkolnej (dzieci, rodziców, wychowawców) z działalnością 

Alma Spei Hospicjum dla Dzieci. 

 

III. Uczestnicy programu: 

1. W konkursie mogą brać udział przedszkola (oraz instytucje realizujące inne formy 

wychowania przedszkolnego) z terenu województwa małopolskiego. 

2. Zgłoszenia przedszkola (instytucji) do programu dokonuje wyznaczony przez instytucję 

zgłaszającą pracownik drogą mailową na adres: g.putyra@almaspei.pl lub poprzez 

formularz rejestracyjny na stronie www.almaspei.pl. 

 

IV. Przedmiot programu: 

1. Przedmiotem programu jest zaangażowanie i wykonanie przedsięwzięć opisanych w 

Załączniku nr 1. 

2. Warunkiem uzyskania certyfikatu „Przedszkole z pasją pomagania” jest zaangażowanie 

przedszkola (instytucji) w minimum 50% akcji opisanych w Załączniku nr 1. 

 

V. Koordynacja działań: 

1. Wyznaczony przez przedszkole (instytucję) pracownik (koordynator) pozostaje w stałym 

kontakcie z Koordynatorem programu z ramienia Alma Spei Hospicjum dla Dzieci (dalej: 

Koordynator programu). 

2. Dane kontaktowe Koordynatora programu znajdują się na stronie www.almaspei.pl.  

mailto:g.putyra@almaspei.pl
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VI. Rozliczenie programu i przekazanie certyfikatów: 

1. Podsumowanie zaangażowania w akcje nr 1-4 dokonuje Organizator programu  

na podstawie złożonych deklaracji oraz realnie wykonanych przedsięwzięć opisanych  

w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

2. Przedszkola (instytucje), które zaangażują się w przeprowadzenie minimum 50% akcji 

opisanych w Załączniku nr 1 otrzymają certyfikat „Przedszkole z pasją pomagania”. 

3. Przekazanie certyfikatów zostanie zrealizowane przez pracownika hospicjum lub  

z wykorzystaniem operatora pocztowego do dnia 15 września 2022r. 

 

VII. Postanowienia końcowe: 

1. Zgłoszenie przedszkola (instytucji) do programu jest równoznaczne z przyjęciem 

warunków niniejszego regulaminu. 

2. Organizator programu zastrzega sobie prawo do: 

a) wykluczenia Uczestnika z udziału w programie w przypadku naruszenia przez 

uczestnika postanowień niniejszego regulaminu; 

b) rezygnacji z części akcji lub zmiany formy realizacji opisanych zadań  

w przypadku wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 lub zdarzeń 

wywołanych siłą wyższą; 

c) zmiany regulaminu programu. 

3. Organizator programu nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) realizację działań w ramach programu przez grupy niezorganizowane i pozbawione 

opieki przedstawicieli Uczestnika programu (przedszkola / instytucji); 

b) wewnętrzną organizację i koordynację działań Uczestnika programu (przedszkola / 

instytucji) oraz wewnętrzne rozliczanie zaangażowania społeczności przedszkolnej  

w świadczenia związane z udziałem w programie; 

4. Uczestnik programu (przedszkole / instytucja) jest zobowiązany do niepodejmowania 

żadnych form działań własnych w stosunku do podopiecznych i ich rodzin będących pod 

opieką Alma Spei Hospicjum dla Dzieci i wykraczających poza zakres niniejszego 

Regulaminu. 

 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych: 

1. Uczestnik programu wyraża zgodę na: 

a) przetwarzanie danych osobowych przez Alma Spei Hospicjum dla Dzieci z siedzibą  

w Krakowie przy ul. Dożynkowej 88a, w związku z przeprowadzeniem programu 

"Przedszkole z pasją pomagania", zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). 

b) publikację przekazanych przez Uczestnika programu materiałów, zdjęć, relacji itp. 

dokumentujących działania w ramach programu „Przedszkole z pasją pomagania”,  

na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Alma Spei Hospicjum dla 

Dzieci. 

2. Uczestnik programu ma prawo wycofać zgodę i/lub wnosić o usunięcie danych osobowych, 

w zakresie przewidzianym przez przepisy RODO, przez wysłanie wiadomości e-mail  



na adres fundacji Alma Spei Hospicjum dla Dzieci: hospicjum@almaspei.pl. Wycofanie 

zgody jest równoznaczne z wycofaniem się z programu. 

3. Informacja o „Klauzuli Informacyjnej dla pracowników i współpracowników”, odnoszącej 

się do zakresu przetwarzania danych osobowych, jest dostępna na stronie internetowej 

pod adresem: http://almaspei.pl/rodo-fundacja/.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu programu „Przedszkole z pasją pomagania” 

Nr 
akcji 

 
Akcje  

 
Ocena i opis wykonania zadania 

Termin realizacji zadania 

1.  Plakat 1%  Rozwieszenie w przedszkolu (instytucji) plakatu (format A3) zachęcającego do 
przekazania 1% podatku na rzecz Alma Spei Hospicjum dla Dzieci (Organizacji Pożytku 
Publicznego) i/lub umieszczenie plakatu (informacji) w wersji elektronicznej na stronie 
internetowej / w mediach społecznościowych (np. Facebook) przedszkola ( instytucji). 
 
Uwaga: Plakaty i materiały w wersji elektronicznej przekazuje Organizator programu.   

Od 14 lutego 2022r. 
do 30 kwietnia 2022r. 

2.  „Pomaganie” - 
zajęcia 

dydaktyczne 

Przeprowadzenie przez nauczycieli / opiekunów zajęć z przedszkolakami na temat: 
„Pomaganie”. Zajęcia powinny mogą połączone z wykonaniem prac plastycznych 
dotyczących „pomagania”. Wprowadzeniem do tematu zajęć może być wiersz 
(rymowanka) przygotowana i przekazana przez Organizatora programu.  
 
Uwaga: Zdjęcia 5 wybranych prac plastycznych, zwierających imię i wiek dziecka, 
należy przesłać na adres mailowy Koordynatora programu (g.putyra@almaspei.pl ). 

Do 31 lipca 2022r. 

3.  Zbiórka pieluszek 
tetrowych 

Zbiórka pieluszek tetrowych (nowych / zapakowanych), które zostaną przekazane do 
rodzin podopiecznych hospicjum w ramach realizacji pomocy socjalnej.  
 
Za transport zebranych pieluszek do siedziby hospicjum (ul. Dożynkowa 88a, Kraków) 
odpowiada Uczestnik programu.  

Do 31 lipca 2022r. 

4.  „Puszka” 
(zbiórka środków 

finansowych w 
ramach zbiórki 

publicznej) 

Umieszczenie w przedszkolu (instytucji) zaplombowanej puszki w celu umożliwienia 
przeprowadzenia zbiórki środków finansowych w ramach zbiórki publicznej 
realizowanej przez Alma Spei Hospicjum dla Dzieci (nr zbiórki: 2021/2303/OR, nazwa 
zbiórki: POMOC DZIECIOM Z HOSPICJUM ALMA SPEI, Termin przeprowadzenia zbiórki 
publicznej: od 2021-09-21 do 2022-09-20). 
Uwaga: Informacje o zbiórce publicznej realizowanej przez Alma Spei Hospicjum dla 
Dzieci są dostępne na Portalu Zbiórek Publicznych: 
http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/index 

Do 31 lipca 2022r. 
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