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Urząd Wojewódzki 

 

Stowarzyszenie Piękne Anioły zostało założone w kwietniu 2013 roku przez Katarzynę Konewecką-Hołój. 

Wraz z naszą ambasador Anną Czartoryską-Niemczycką pomagamy dzieciom poprzez zmianę ich warunków 

mieszkaniowych. Remontujemy i wyposażamy dziecięce pokoje, te w których nie ma warunków do 

prawidłowego rozwoju i funkcjonowania, a wręcz są czynniki szkodliwe dla zdrowia najmłodszych (grzyb, 

pleśń). 

Nasza działalność opiera się na ścisłej współpracy z ośrodkami pomocy społecznej. Fundusze na remonty 

uzyskujemy od sponsorów, osób prywatnych a niejednokrotnie dostajemy gotowe elementy 

wyposażenia bezpośrednio od producentów. Sami pracujemy charytatywnie, nikt z nas nie dostaje żadnego 

wynagrodzenia za swoją pracę. Pomoc którą niesiemy dzieciom nie jest pomocą doraźną ale pomocą 

długofalową, pomocą na długie lata. Najbardziej potrzebującym dzieciom, często z rodzin wielodzietnych 

dajemy możliwość spania we własnym łóżku, miejsce do nauki przy własnym biurku, dajemy nowy słoneczny 

pokój, do którego chce się wracać, który jest dla nich oazą, w którym czują się dobrze i bezpiecznie. Dajemy 

im szansę na lepszy rozwój. 

W związku z naszą działalnością często odwiedzamy domy ubogich rodzin i dzięki temu zwróciliśmy uwagę 
na kolejny problem. W domach tych brakuje podstawowych środków czystości tj. mydło czy szampon. Dzieci 
nie mają szczoteczek do zębów ani pasty. Jeśli w domu brakuje na chleb, to trudno się dziwić, że nie ma tam 
takich „luksusów” jak szampon. Postanowiliśmy coś zrobić, aby pomóc tym dzieciom. 
W chwili obecnej organizujemy akcję zbiórki środków czystości oraz artykułów higienicznych, którymi chcemy 
za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej obdarować jak największą ilość biednych rodzin w całej 
Polsce. Chcemy takie zbiórki zorganizować w szkołach, przedszkolach, firmach ale także rozpropagować 
akcję w internecie, aby każdy chętny mógł przynieść jakieś produkty do dowolnego, najbliższego swemu 
miejscu zamieszkania, ośrodka pomocy społecznej. Akcję nazwaliśmy „Czysty Aniołek” i została ona już 
objęta patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Mamy już także pierwszego patrona medialnego, którym będzie 
Radio Kraków i staramy się zdobyć kolejnych. Akcja będzie trwała kilka miesięcy (wstępnie od lutego do 
czerwca) a w przyszłym roku i kolejnych będziemy chcieli ją powtarzać. 
 
Zwracamy się z prośbą o poinformowanie przez Państwa Urząd wszystkich ośrodków pomocy społecznej na 
terenie Państwa województwa o naszej akcji. Jednocześnie wysyłamy podobne pismo do Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej z prośbą o poparcie naszej akcji. 
Będziemy wdzięczni za pomoc. 
 
 
Z wyrazami szacunku, 
Katarzyna Konewecka-Hołój 
Prezes Stowarzyszenia Piękne Anioły 
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