
19 listopada – 26 listopada 

2021 roku 

 

Dni Solidarności  

z Dziećmi i Młodzieżą  

w Żałobie 

 

21 listopada 

2021 roku 

 

„DZIEŃ TUMBO” 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 

I POZDROWIEŃ

 



19-26 listopada 2021 roku. 

 

Dni Wsparcia dla dzieci i młodzieży 

przeżywających żałobę po utracie bliskiej osoby 

 

Drodzy Uczniowie przeżywający 

żałobę po utracie bliskiej osoby. 

 

Chcemy Was zapewnić o naszym 

WSPARCIU i pamięci . Przytulamy 

Was do swoich serc i ogarniamy 

dobrymi myślami .  

 

Jesteśmy blisko Was.  

Nauczyciele, Rodzice  i Uczniowie 

 



 
D R O D Z Y    U C Z N I O W I E  !!! 

 

W dniach 19-26 listopada będziemy Wspierali dzieci  

i młodzież,  która przeżywa żałobę po stracie bliskiej osoby  

z rodziny. 

Podczas tych dni nauczyciele porozmawiają z Wami  

o rodzinie, trudnych uczuciach oraz o potrzebie wsparcia dla 

osób, które utraciły kogoś bliskiego. 

Przy tablicy Samorządu Uczniowskiego będą stały kwiaty 

i słonik TUMBO na znak naszej solidarności z tymi osobami. 

Będzie tam też pudełko, do którego można wrzucić kartkę ze 

słowami wsparcia. 

W poniedziałek 22 listopada ubierzcie się do szkoły  

na  pomarańczowo i  zabierzcie do szkoły maskotkę-słonika. 

Będzie to gest solidarności z dzieciakami w żałobie.  

23 listopada we wtorek, 24 listopada w środę i 25 listopada 

w czwartek, przedstawiciele Samorządu będą zbierać do puszki 

TUMBO pieniądze na pomoc dla dzieciaków osieroconych.  

Jeśli chcecie pomóc, możecie w tych dniach przynieść  

do szkoły pieniądze i wrzucić je do puszki. 

Wszystkie informacje macie też umieszczone na stronie 

internetowej szkoły. Poproście rodziców by zapoznali się, na 

stronie internetowej szkoły, z przebiegiem Dnia Tumbo.   

Dziękujemy Wam za wsparcie. 

 

Samorząd Uczniowski oraz Koordynator akcji 



 

LIST DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW 

Informacja o dniach solidarności z dziećmi przeżywającymi żałobę oraz  

o  „Dniu Tumbo” 

W dniach 19-26 listopada 2021 roku będziemy przeżywali w naszej 

społeczności szkolnej Dni Solidarności i Wsparcia dla dzieciaków 

przeżywających żałobę.  

W tych dniach, podczas zajęć nauczyciele i wychowawcy opowiedzą uczniom  

o Dniu Tumbo i możliwościach wsparcia dzieciaków przeżywających żałobę  

po stracie bliskiej osoby. W niektórych, przygotowanych na to klasach, 

nauczyciele przeprowadzą zajęcia o trudnych uczuciach i przeżywaniu żałoby. 

Jeśli będziemy wiedzieć, że w klasie ktoś jest po stracie bliskiej osoby lub  

ma trudności z przeżyciem żałoby, to w sposób szczególny  będziemy uważni 

na potrzeby dziecka podczas realizacji programu. 
 Jest to problem ważny społecznie. Uważamy, że dzieci warto od najmłodszych 

lat uczyć rozmawiać o trudnych uczuciach związanych ze śmiercią.  

Będziemy zachęcać uczniów, aby w dniu 22 listopada 2021 roku 

(Poniedziałek), na znak solidarności z dzieciakami i młodzieżą przeżywającą 

utratę bliskiej osoby, ubrały się na pomarańczowo i przyniosły do szkoły słonika-

maskotkę. Przez cały tydzień, przy tablicy Samorządu Uczniowskiego, będzie stał 

stół TUMBO. Kwiaty i maskotka słonia TUMBO będą znakiem naszej 

solidarności dla dzieciaków, które utraciły kogoś bliskiego. Na stole będzie też 

stało pudełko TUMBO. Dzieci będą mogły do  niego wrzucać kartki ze słowami 

wsparcia dla dzieciaków osieroconych lub narysować coś, co mogłoby je 

pocieszyć. 

 

Co to jest „Dzień Tumbo”? 

 

„Dzień Tumbo” to część programu „Tumbo Pomaga” Fundacji Hospicyjnej, 

którego celem jest wsparcie psychologiczne osieroconych dzieci i nastolatków  

oraz wsparcie nauczycieli w przygotowaniu dzieci i młodzieży do radzenia sobie 

z uczuciami związanymi ze śmiercią bliskiej osoby. Realizacja „Dnia Tumbo” 

daje możliwość poruszenia trudnego tematu śmierci w przystępny sposób. 

Program jest połączeniem idei edukacji i pomocy finansowej. Zachęcamy więc 

wszystkich do wsparcia finansowego dzieci osieroconych poprzez wpłaty na 

portalu www.pomagamtumbo.pl pod hasłem wirtualna skarbonka. Dzieciaki 

będą mogły też w szkole wrzucić pieniądze do skarbonki TUMBO. 

 

 

http://www.pomagamtumbo.pl/


Z kim można porozmawiać o żałobie dziecka? 

 

Jeśli ktoś z Państwa chciałby uzyskać więcej informacji, jak rozmawiać z 

dzieckiem o śmierci i żałobie, prosimy o mail na adres info@tumbopomaga.pl lub 

telefon na infolinię programu „Tumbo Pomaga” (tel. 800 111 123). Informujemy 

także, że na stronie www.tumbopomaga.pl można bezpłatnie pobrać informator 

pt. „- Poradnik dla rodziców i opiekunów” lub posłuchać dzieciaków 

opowiadających o przeżywaniu żałoby. Jeśli Państwa dziecko doświadczyło 

niedawno śmierci bliskiej osoby lub ma trudności z przeżyciem żałoby, 

zachęcamy do przekazania tych informacji wychowawcy oraz pedagogowi lub 

psychologowi szkolnemu, by w sposób szczególny byli uważni na potrzeby 

dziecka podczas realizacji programu.  

Wszystkie pieniądze pochodzące z kwest w szkołach przeznaczone będą na 

wsparcie socjalne i psychologiczne dzieci i młodzieży w żałobie, organizowane 

w ramach Funduszu Dzieci Osieroconych. Fundacja Hospicyjna każdego dnia 

udziela psychologicznego wsparcia  rodzinom w żałobie, a rocznie wspiera 

socjalnie kilkaset dzieci osieroconych. Jest organizatorem pierwszych w Polsce 

kompleksowych warsztatów dla nauczycieli, psychologów i pedagogów 

szkolnych, poruszających tematykę żałoby uczniów. Jest także twórcą pierwszego 

w Polsce kompleksowego portalu internetowego dotyczącego żałoby dzieci i 

młodzieży www.tumbopomaga.pl. Pomaga  chorym, dorosłym i dzieciom,  

w ramach Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku. 

                                                                            

   Z poważaniem: Samorząd Uczniowski oraz Koordynator akcji 
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