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SŁOIK PEŁEN DOBRA
PRZYDA CI SIĘ:

KILKA SŁÓW O DREAMSPIRACJI

JAK WYKONAĆ PREZENT

• słoik • kartki (mogą być w ulubionym kolorze osoby obdarowanej lub w różnych kolorach) • nożyczki  

• drukarka lub coś do pisania • wstążka do ozdobienia • opcjonalnie: sprzęt do nagrywania

„Słoik pełen dobra” to słoik wypełniony wiadomo-

ściami dla bliskiej Ci osoby w formie małych karte-

czek. Pozwoli zamknąć w  jednym miejscu dawkę 

codziennej wdzięczności, życzliwości, dobra, opty-

mizmu i wsparcia dla osoby obdarowanej.

Jak często mówisz bliskim miłe słowa lub dzięku-

jesz im za to, że po prostu są? Kiedy ostatni raz 

zdarzyło Ci się wyznać komuś, co Cię w  nim za-

chwyca albo czyni go wyjątkowym? Wielokrotnie 

myślimy pięknie o  ważnych dla nas osobach, ale 

zdecydowanie za rzadko im o tym wspominamy.

A może ktoś bliski stoi w obliczu życiowej zmiany 

lub przechodzi trudny okres? Kiedy przytłacza 

nas rzeczywistość, często zapominamy o tych pro-

stych rzeczach, które stanowią źródło ulgi i  rado-

ści. Stań się wsparciem dla bliskiej Ci osoby wła-

śnie w  takich momentach i  podładuj jej życiową 

baterię zawsze, gdy będzie tego potrzebowała.

Przygotuj wiadomości, które umieścisz w  słoiku. 

To, co znajdzie się na fiszkach, zależy tylko od Cie-

bie. Warto dodać datę stworzenia do każdej z nich. 

Karteczki spisuj ręcznie lub wydrukuj je i  potnij. 

WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Zamknij w  słoiku wiedzę na dany temat – cieka-

wostki, zaskakujące fakty, anegdoty, twarde dane, 

tipy i  porady. Osoba obdarowana uwielbia kino? 

Zbierz mało powszechne ciekawostki odnośnie 

kinematografii i  wielkiego ekranu. Niedawno za-

częła biegać? Wrzuć do słoika garść dobrych rad, 

anegdot, rekordów światowych do pobicia i  głów-

nych rywali. 

Możesz wykonać wszystkie jednego dnia, wrzucać 

do słoika regularnie albo przez dłuższy czas, pod 

wpływem chwili. Jeśli chcesz, nagraj krótkie video 

lub samo audio – zamiast karteczek lub jako ich 

uzupełnienie. Decyzja należy do Ciebie!

Ozdób słoik w  dowolny sposób. Wystarczy za-

wiązać na nim wstążkę i  wykorzystać kolorowe 

karteczki. Możesz skorzystać z  farbek do szkła 

lub naklejek. Jeśli zdecydujesz się na nagrania, 

warto kupić pendrive, który kształtem nawiąże 

do zainteresowań osoby obdarowanej (np. szyb-

kiego samochodu, rakiety tenisowej) lub tego, 

co się na nim znajduje (np. na pendrive w  kształ-

cie piłki nagrasz ulubiony mecz bliskiej osoby).  

Ty decydujesz! 
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OPCJA LAST MINUTE

LINK/SLOIK

Potrzebujesz inspiracji, które pomogą Ci napisać 

osobiste wiadomości? Zeskanuj kod QR i  pobierz 

gotowe do wydruku pomysły na karteczki. Zobacz 

nasze propozycje na słoik wdzięczności, marzeń 

i  motywacji. Wystarczy je wyciąć, wrzucić do sło-

ika i wręczyć jako prezent!

https://dreamanddo.pl/dreamspiracje/10_sloik.pdf
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DREAM
AND DO

KATALOG  
MARZEŃ

„Dream and Do”, czyli „Wyśnij i  zrób” to projekt, 

który rozwijamy pod skrzydłami Katalogu Marzeń. 

Wierzymy, że marzenia spełnia się poprzez ak-

tywne działanie i realizowanie planów. W tym pro-

jekcie chcemy dzielić się z  Tobą naszym doświad-

czeniem w  realizacji tych wielkich i  mniejszych 

marzeń. W Dream and Do wspieramy śmiałych 

Marzycieli, którzy mają plan i pomysł, ale brakuje 

im środków na realizację. 

Chcesz wiedzieć więcej? 

Znajdź nas w  mediach społecznościowych i  na 

stronie dreamanddo.pl, gdzie piszemy o  naszych 

stypendystach i ich marzeniach.

Zapraszamy Cię serdecznie do Katalogu Marzeń. 

Zajmujemy się spełnianiem marzeń, znajdziesz 

u nas vouchery na przeżycia. Jakie? Loty balonem, 

skoki ze spadochronem, nauka strzelania czy two-

rzenia lasów w słoiku. Marzenia o relaksie, lataniu, 

pływaniu i  podróżowaniu. Mamy ich już ponad 

6500, a będzie jeszcze więcej!

Dlaczego przeżycia? Bo radość, wspomnienia 

i  wspólnie spędzony czas to najlepsze, co możesz 

podarować sobie i drugiej osobie. Chcemy potęgo-

wać tę radość, ułatwiać Ci przeżywanie przygód 

i wywoływać uśmiech. 

Ebook, który masz przed sobą, powstał w ramach 

projektu Dream and Do, ale pod skrzydłami Kata-

logu Marzeń znajdziesz również: 

• akcję Chcę To Przeżyć • chcetoprzezyc.pl,

• akcję Maraton Marzeń • maratonmarzen.pl,

• Klub Marzycieli, 

• podcast Napędzani Marzeniami  

• napedzanimarzeniami.pl,

• projekt charytatywny Marzyciele Pomagają  

• marzycielepomagaja.pl,

• konkurs dla firm Radość w pracy.

Przez te inicjatywy chcemy docierać do Marzycieli 

z całego świata, by wspierać ich w sięganiu po naj-

śmielsze pragnienia. Dołączysz do nas?

Zapraszamy na: 

katalogmarzen.pl
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