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PROPOZYCJE DO DZIAŁANIA W RAMACH 

AKCJI „STYPENDIUM OD SERCA” 
 

 

ZAANGAŻUJ UCZNIÓW! 

We wszystkie podejmowane działania na rzecz stypendiów warto angażować uczniów. Jest to dla 

nich niezastąpiona lekcja solidarności. Szczególnie teraz, w trakcie pandemii, kiedy ciężko uczniom 

jest budować relacje i włączać się w normalne przedsięwzięcia społeczne.  

 

 

Proszę też pamiętać, że Fundacja Świętego Mikołaja każdemu uczniowi 

może wystawić zaświadczenie o wolontariacie. Wystarczy wysłać do 

nas listę wolontariuszy zaangażowanych w akcje na rzecz Stypendiów 

św. Mikołaja.   
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ŚWIĄTECZNE LISTY 

 

Otrzymywanie listów odręcznych jest coraz rzadsze, dlatego jeżeli chcą Państwo sprawić przyjemność 

darczyńcom w okresie przedświątecznym, to jest to dobry kierunek. W takim liście można też 

przypomnieć, że szkoła nieustająco prowadzi zbiórkę na stypendia dla zdolnych, zaangażowanych i 

niezamożnych uczniów. Warto zmotywować uczniów do przygotowania świątecznych kartek i ich 

wysyłkę. To może być ciekawy projekt dla całej szkoły, który pomimo edukacji zdalnej złączy Was we 

wspólnym działaniu.   

 

 

Listy mogą mieć formę kartki pocztowej narysowanej osobiście przez uczniów. Mogą to być też 

dłuższe listy spakowane w piękne koperty.  

 Wzór treści takiego listu załączam na końcu materiału.  

 Możecie też Państwo zorganizować polonistyczny konkurs na terenie szkoły na najpiękniejszą 

treść listu.  

 

ODBIORCY LISTÓW 

 Listy można wysyłać do darczyńców, którzy wsparli szkoły w 2020 roku. W 

takim wypadku, prześlijcie je do Fundacji Świętego Mikołaja: Koszykowa 

24/7, 00-553 Warszawa. Robimy tak dlatego, że dane tych darczyńców są 

dostępne wyłącznie w naszym podglądzie z wyciągu bankowego i ze względu 

na RODO nie powinniśmy ich przesyłać.  

 

Listy można wysyłać do przyjaciół szkoły, jej sąsiadów i partnerów, którzy 

jeszcze nie wspierali programu Stypendia św. Mikołaja. Może jeszcze nie 

wiedzą o tym, że szkoła wspiera rozwój talentów niezamożnych uczniów? 

Święta to najlepszy moment aby im o tym opowiedzieć! 
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Listy można wysłać do dorosłych już absolwentów Waszej szkoły. Na pewno 

będzie im miło otrzymać list od swojej dawnej szkoły, a to może być pierwszą 

motywacją aby stać się jej stałym darczyńcą.  

 

„MAGICZNE SŁOWO - POPROSZĘ” 

W takim liście warto wprost poprosić o wpłaty na stypendia (Uwaga: magiczne słowo POPROSZĘ 

otwiera ludzkie serca. Nie zapominajcie o tym).  

Można poprosić o wpłacenie „darowizny pod choinkę” na stypendialne subkonto  

Można zaprosić do wpłacania stałych kwot na stypendialne subkonto od nowego roku 

kalendarzowego. Kwoty oczywiście mogą być niewielkie.  

 

PROPOZYCJA LISTU 

 

6 grudnia 2020, Rudy 

Drogi … 

Nie znamy się osobiście, ale uczę się w tej samej szkole co Pan 20 lat temu. Z całego serca chcę złożyć 

Panu najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Życzę Panu 

spokoju, radości, odpoczynku od pośpiechu i wielu dobrych spotkań oraz rozmów - mam nadzieję, że 

już niedługo na żywo, twarzą w twarz, a nie przez ekran komputera.  

Korzystając z okazji chcę Panu opowiedzieć o uczniach w mojej szkole, którzy przez okres pandemii 

mają kłopot z udziałem w zdalnych lekcjach ponieważ nie mają w domu komputera. Takich osób  jest 

aż … Ich rodziców po prostu nie stać na zakup sprzętu. Niektórzy z nich to wyjątkowe zdolne i bardzo 

pracowite osoby. Bardzo mi przykro, że nie mogą uczyć się i rozwijać swoich talentów.  

Chciałabym coś w tej sprawie zrobić. W naszej szkole działa program Stypendia św. Mikołaja i 

właśnie zbieramy wspólnie pieniądze, aby móc zdolnym, zaangażowanym uczniom z niezamożnych 

rodzin przyznać stypendia. Jeżeli tylko Pan może – proszę o pomoc i wsparcie naszych stypendystów! 

Byłoby mi bardzo miło gdyby został Pan w te święta Świętym Mikołajem dla uczniów z naszej szkoły, 

którzy potrzebują pomocy! 

Serdecznie Pana pozdrawiam,  

Kasia z 7 C ze Szkoły Podstawowej w Rudach   
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DOBRA PRAKTYKA 

W programie Stypendia św. Mikołaja są szkoły, które umiejętnie prowadzą relacje z absolwentami.   

 

 

II Liceum Ogólnokształcące  w Sanoku 

Szkoła współpracuje i dba o relację z absolwentem, który obecnie jest 

znanym w całej Polsce artystą. Wpłaca on stałą kwotę każdego miesiąca, 

dzięki czemu szkoła ma zapewnione finansowanie stypendiów od 10 lat. 

 

 

Szkoła Podstawowa w Długosiodle 

Szkoła od kilku lat współpracuje i dba o relacje z darczyńcą, który jest 

Amerykaninem i potomkiem nieżyjącego już absolwenta szkoły w 

Długosiodle. Darczyńca wspierając program stypendialny chce pielęgnować 

polskie korzenie rodziny.    

 

 

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA W INTERNCIE 

 

FACEBOOK 

Tworzenie zbiórki na Facebooku jest proste i bezpłatne. Tworząc zbiórkę na Stypendia św. Mikołaja w 

swojej szkole proszę pamiętać, że podpina się ją pod profil Fundacji Świętego Mikołaja, ponieważ on 

jest na Facebooku zweryfikowany i ma status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że muszą 

Państwo koniecznie dać nam znać  (stypendia@mikolaj.org.pl ) że rozpoczęliście taką zbiórkę. 

Wtedy Fundacja jak tylko otrzyma pieniądze z Facebooka przekaże je na szkolne subkonto 

stypendialne. I choć wpłata pewnie wejdzie na subkonto już po zakończeniu akcji Stypendium od 

Serca, to oczywiście Fundacja podwoi wpłatę.   

Stwórz zbiórkę na Facebooku: https://www.facebook.com/FundacjaSwietegoMikolaja/fundraisers 

Tworząc zbiórkę na Facebooku zastanówcie się nad kwotą, o której marzycie i wpiszcie ją w celu 

zbiórki i wytłumaczcie potencjalnym darczyńcom dlaczego taka kwota i czemu jest potrzebna. Na 

przykład 8 000 zł, a więc 4 roczne stypendia dla naszych zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin. 

Stypendium pozwoli uczniom rozwijać pasje i talenty. Bez tego wsparcia nie będą mogli kupić 

potrzebnych materiałów, wziąć udziału w zajęciach itp. (tu można spersonalizować opis tak aby 

odpowiadał potrzebom Waszych uczniów).    

Dobrym momentem na zbiórkę są urodziny. Warto więc sprawdzić kto ze szkolnej społeczności w 

grudniu ma urodziny i poprosić aby założył z tej okazji urodzinową zbiórkę na stypendia św. Mikołaja 

w szkole.  

Innym dobrym momentem są Mikołajki (6 grudnia), a więc Dzień Wspomnienia Świętego Mikołaja, 

który jest patronem Stypendiów Świętego Mikołaja.  

https://www.facebook.com/FundacjaSwietegoMikolaja/fundraisers
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Sekrety powodzenia zbiórki na Facebooku 

 

 

Ładna grafika – np. zdjęcie dziecka, grafika świąteczna ze Świętym Mikołajem 

 

Liczba udostępnień – poproście o udostępnienia uczniów, rodziców i przyjaciół. 

 

Wielokrotne odświeżanie zbiórki – zbiórka jest widoczna u Waszych odbiorców na 

ich profilach Facebokowych tylko przez chwilę, a ludzie wpłacają w momencie kiedy 

ją widzą. Aby wpłaty się pojawiały trzeba ją wielokrotnie np. codziennie udostępniać 

z nowym postem.    

 

 

Magiczne słowo „poproszę” – koniecznie niech pojawi się w tekście Waszej zbiórki.  

 

Nie każdy darczyńca chce wpłacać poprzez narzędzie do płatności oferowane przez 

Facebook. Dlatego wpiszcie w poście numer szkolnego subkonta, aby dać szansę na 

wpłaty darczyńcom, którzy boją się podawać Facebookowi numer karty bankowej.  

 

DOBRA PRAKTYKA 

 

Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie 

Szkoła poprzez zbiórki na Facebooku zebrała w zeszłym roku 930 zł. Jedną 

ze zbiórek założyła uczennica, która w bardzo osobistym poście promowała 

zbiórkę na stypendia dla swoich kolegów.   

 

Szkoła Podstawowa nr 1. im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie 

Szkoła poprzez zbiórkę na Facebooku zebrała w zeszłym roku 721 zł.  
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ZRZUTKA.PL 

Aby prowadzić zbiórki w Internecie można skorzystać także ze Zrzutka.pl 

Zrzutka podobnie jak zbiórka na Facebooku jest prostym w obsłudze i bezpłatnym narzędziem, które 

aby przyniosło wymarzony efekt wymaga zaangażowania ze strony osoby, która ją zakłada. 

Stworzenie zrzutki na wybrany cel zajmuje 5 minut. Poniżej zamieszczam zdjęcie Zrzutki, którą przez 

24 godziny prowadziłyśmy z Joasią Głodowską, na rzecz stypendiów św. Mikołaja. W tak krótkim 

czasie, wśród naszych znajomych, bez korzystania z kanałów informacyjnych Fundacji Świętego 

Mikołaja, a jedynie naszych prywatnych udało nam się zebrać 2 850 zł.  

 

  

Sekrety powodzenia zbiórki na Zrzutce 

 

 

Ładna grafika – np. zdjęcie dziecka, grafika świąteczna ze Świętym Mikołajem 

 

 

Krótki, treściwy i jasny cel zrzutki 

 

Przygotowanie krótkiego i serdecznego podziękowanie dla darczyńcy. Zrzutka 

wysyła je automatycznie po dokonaniu elektronicznej wpłaty do darczyńcy.  

 

 

Liczba udostępnień zrzutki. -> Poproś o to znajomych, nauczycieli, rodziców, 

uczniów. 
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Kwota na start. -> Umów się z 3 osobami na pierwszą wpłatę zanim zaczniesz 

promować zrzutkę. To zawsze zwiększa szansę na dalsze wpłaty; potencjalni 

darczyńcy widzą, że już pierwsze osoby wsparły Twój cel (w psychologii społecznej 

nazywane to jest społecznym dowodem słuszności). 

 

 

DAROWIZNA NA KONIEC ROKU 

 

 

Fundacja Świętego Mikołaja prowadzi działalność 

Pożytku Publicznego. Według Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie każda osoba 

zarówno fizyczna jak i prawna przekazując Fundacji 

darowiznę ma prawo do odliczenia jej od podstawy 

opodatkowania.   

Tak samo jest z darczyńcami, którzy chcą wspierać 

szkolne subkonta stypendialne.  

Choć przekazana darowizna zawsze przede wszystkim 

jest bezinteresownym darem od serca, warto 

pamiętać, aby informować darczyńców o możliwości 

odliczenia darowizny od podatku. Koniec roku jest ku 

temu najlepszy! Są takie firmy które już teraz liczą 

uzyskany w tym roku kalendarzowym dochód i 

szukają dobrych możliwości aby pomniejszyć 

podstawę do wyliczenia podatku za 2020 rok.  
 

 

Jeżeli jest taka potrzeba Fundacja Świętego Mikołaja na Państwa prośbę przygotuję dla firmy-

darczyńcy umowę darowizny oraz potwierdzenie o wpłacie darowizny. Wystarczy, że dadzą nam 

Państwo znać (stypendia@mikolaj.org.pl).  

 

Uwaga! 

 

Osoby fizyczne (czyli każdy z nas)  

Od podstawy opodatkowania można odliczyć do 6% uzyskanego dochodu. 

 

 

Osoby prawne (firmy- darczyńcy) 

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie do 10% 

uzyskanego dochodu. 
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SŁOIK BOŻONARODZENIOWY 

 

Ideą akcji jest to, aby w tysiącach domów w całej Polsce stanęły w grudniu puste słoiki, które każdego 

dnia, aż do Bożego Narodzenia będziemy wypełniać drobnymi pieniędzmi, aby tuż przez Gwiazdką 

przekazać całą zebraną kwotę na pomoc dzieciom w potrzebie. Bardzo prosta adwentowa forma 

gromadzenia środków na dobry cel. 

Zachęćcie swoich uczniów do stworzenia słoików bożonarodzeniowych, w których każdego dnia 

adwentu można odkładać niewielkie sumy aby na święta Bożego Narodzenia podzielić się dobrem z 

potrzebującymi.  

Słoiki mogą też być zakładane przez osoby dorosłe, które chcą wesprzeć program stypendialny w 

Waszej szkole, np. w lokalnych zakładach pracy.  

 

Do przygotowania słoika potrzeba: 

 

 

 słoik z pokrywką 

 Wstążka 

 naklejka ze Świętym Mikołajem (wysyłamy Państwu zimową 

grafikę z Mikołajem. Wystarczy ją wydrukować i nakleić na 

słoik)  

 

Pokażcie, że pomagacie! 

Zachęćcie uczniów do publikowania w mediach społecznościowych zdjęć swoich 

Bożonarodzeniowych Słoików i oznaczania ich hasztagiem #BożonarodzeniowySłoik.  Zachęcicie w 

ten sposób innych do pomagania. 

 

Więcej o akcji Bożonarodzeniowy Słoik można przeczytać na naszej stronie:  

https://mikolaj.org.pl/pomoz/zaloz-bozonarodzeniowy-sloik/ 

 

https://mikolaj.org.pl/pomoz/zaloz-bozonarodzeniowy-sloik/
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Zapraszamy do dzielenia się swoimi pomysłami na grudniowe akcje zbiórkowe na rzecz  

Stypendiów św Mikołaja 

 Mailowo - stypendia@mikolaj.org.pl 

 Na grupie szkolnych koordynatorów stypendialnych 

https://www.facebook.com/groups/koordynatorzy.sw.mikolaja 

 

 

 

 

 

 

Antonina Grządkowska 

tel. +48 791 793 021  

 

 

Joanna Głodowska 

tel. 669 241 424 

 

 

mailto:stypendia@mikolaj.org.pl
https://www.facebook.com/groups/koordynatorzy.sw.mikolaja

