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XII Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman za działalność  
na rzecz dzieci 

 

REGULAMIN 
XII Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman za działalność na rzecz dzieci 

 
 

Nagroda przyznawana jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, której założycielką była Alina 
Margolis-Edelman. Ideą Nagrody jest promowanie i docenianie osób i organizacji, które  
z energią, pasją i oddaniem pomagają dzieciom, dając im siłę, poczucie bezpieczeństwa i wiarę 
we własne możliwości. Nagroda jest też sposobem motywowania i inspirowania 
profesjonalistów i organizacji, którzy działają na rzecz dzieci. 
 

1) Postanowienia ogólne 
 
1. Regulamin Nagrody (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora oraz 

Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Nagrody im. Aliny 
Margolis-Edelman, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki 
Uczestników. 

2. W ramach Nagrody zostaną przyznane nagrody główne i wyróżnienia w II kategoriach: 
I. osoba, szczególnie zasłużona w działania na rzecz dzieci; 

II. organizacja pozarządowa, która w sposób szczególny pomaga dzieciom. 
 

2) Zgłoszenie do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman 
 
1. Zgłoszenia kandydatów lub organizacji do Nagrody mogą nadsyłać osoby prywatne, 

organizacje społeczne, instytucje państwowe i samorządowe. 
2. Kandydatami mogą być m.in.: 

a) wolontariusze lub pracownicy organizacji pozarządowych, sektora oświaty, 
ochrony zdrowia, opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości, nauczyciele, 
psychologowie, pedagodzy i edukatorzy, lekarze i pielęgniarki, asystenci 
społeczni, itp. 

b) organizacje pozarządowe działające na terenie Polski. 
3. Zgłoszenia do Nagrody przyjmowane są od 1 sierpnia 2022 roku. 
4. Wstępną ocenę zgłoszeń pod względem formalnym przeprowadza Organizator, 

następnie Kapituła. 
5. Członek Kapituły nie może być nominowany do Nagrody. 
6. Zgłoszenia kandydatur powinno zawierać: 

a) wypełniony formularz zgłoszeniowy na temat działalności kandydata/ki lub 
organizacji na rzecz dzieci i jego/jej osiągnięć; 

b) CV kandydata/ki (dotyczy tylko kategorii I: osoba, szczególnie zasłużona  
w działania na rzecz dzieci). 

7. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie: fdds.pl   
8. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: nagroda@fdds.pl do 25 września 

2022 roku. 
9. Wyłączną odpowiedzialność za treść przesłanych zgłoszeń ponoszą Zgłaszający. 
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10. Zgłaszający ma obowiązek poinformowania kandydata/ki, że został/a zgłoszony/a do 
Nagrody. Niezależnie od poinformowania Zgłaszającego, Organizator wypełni wobec 
kandydata/tki obowiązki informacyjne wynikające z przepisów prawa. 

11. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data dostarczenia maila na serwer Organizatora.  
12. Zgłoszenia dostarczone po upływie terminu wskazanego w punkcie 2 podpunkt 8 

Regulaminu nie zostaną uwzględnione. 
13. Warunkiem koniecznym zgłoszenia jest udzielenie zgód na przetwarzanie danych 

osobowych. 
 

3) Kapituła Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman 
 
1. Nagrodę przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą Anna i Aleksander Edelman – dzieci 

Aliny Margolis-Edelman, przedstawicielki Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz 
osobistości życia publicznego, przyjaciele Patronki i inni, zaproszeni do Kapituły przez 
Organizatora Nagrody. 

2. Pracami Kapituły kieruje Agnieszka Holland – przewodnicząca Kapituły. 
3. Zasady funkcjonowania Kapituły określa jej oddzielny Regulamin. 

 
4) Tryb przyznawania Nagród 

 
1. Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń Organizator zwołuje posiedzenie Kapituły. 
2. Wybór finalistów Nagrody dokonywany jest w drodze głosowania. 
3. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów. 
4. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzygający głos ma przewodnicząca Kapituły. 
5. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie. 
6. Kapituła wybiera laureatów w poszczególnych II kategoriach. 
7. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Kapituła Nagrody im. Aliny Margolis-

Edelman, wybierze po trzech finalistów w II kategoriach. W ostatecznym głosowaniu 
Kapituły nastąpi wybór zwycięzców.  

8. Ogłoszenie nominowanych nastąpi poprzez podanie wyników do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej Organizatora. 

9. Ogłoszenie laureatów Nagrody nastąpi podczas ceremonii wręczenia Nagrody im. Aliny 
Margolis-Edelman, która będzie miała miejsce 15 października 2022 roku w Centrum 
Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Organizator zastrzega sobie prawo do transmisji 
online tego wydarzenia. 

10. Laureaci Nagrody otrzymają statuetki Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman oraz 
dyplomy. 

11. Osoby i organizacje wyróżnione otrzymają dyplomy. 
12. Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman przyznawana jest raz do roku. 
 

5) Przetwarzanie danych osobowych 
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Nagrody im. Aliny 

Margolis-Edelman jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 
59, 03-926 Warszawa. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą dla celów organizacji konkursu Nagrody im. Aliny 
Margolis-Edelman, zebrania zgłoszeń, przeprowadzenia ich oceny i wydania 
przyznanych nagród oraz właściwego wykonania innych praw i obowiązków 
wynikających z Regulaminu Nagrody, zgodnie z zasadą minimalizacji danych. 



 

3. Podstawą przetwarzania danych osoby zgłaszającej jest jej dobrowolna zgoda, wyrażona 
poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego do Nagrody im. Aliny Margolis-
Edelman.  

4. Podstawą przetwarzania danych kandydata/tki jest niezbędność realizacji celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora. 

5. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Fundację 

Dajemy Dzieciom Siłę można uzyskać na stronie https://fdds.pl/polityka-

prywatnosci.html 

 
 

ALINA MARGOLIS-EDELMAN (1922-2008) 
Patronka Nagrody 

 
Alina Margolis-Edelman – wybitna lekarz i społecznik, która całe swoje życie starała pomagać 
się ludziom, a dzieciom w szczególności. W okresie okupacji uczęszczała do Szkoły 
Pielęgniarskiej w warszawskim getcie. Później, będąc już po stronie aryjskiej, brała udział  
w powstaniu w getcie warszawskim, a następnie w powstaniu warszawskim (odznaczona 
Krzyżem Walecznych). Po powstaniu, z ruin Warszawy wyniosła na noszach swojego 
późniejszego męża Marka Edelmana.  

Po wojnie ukończyła studia medyczne, pracowała jako pediatra prowadząc również działalność 
naukowo-badawczą. Organizowała, nowy w Polsce, system pomocy dzieciom cukrzycowym. Po 
wydarzeniach 1968 roku nie mogąc kontynuować pracy badawczej, w 1970 roku wyemigrowała 
wraz z córką i synem do Francji, gdzie po kilku latach pracy poniżej swoich kwalifikacji, mogła 
znów pracować jako pediatra.  

Współtwórczyni organizacji „Lekarze Świata”, w której współorganizowała i uczestniczyła  
w misjach medycznych na różnych kontynentach (Azja, Afryka, Ameryka Południowa, Europa), 
w wielu krajach, gdzie na skutek wojen czy konfliktów, potrzebna była pomoc medyczna 
(Wietnam, Czad, Salwador, Kodowo). Odznaczona za pomoc uchodźcom z Wietnamu, tzw. boat 
people. W okresie stanu wojennego, z Francji pomagała opozycji „solidarnościowej”, była 
prezesem Association Cahiers Littéraires, pierwszego wydawcy kwartalnika „Zeszyty 
Literackie”. Po roku 1989 otworzyła w Polsce Biuro Pomocy Inicjatywom Społecznym, a w 1991 
roku założyła Fundację Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), pomagającą 
dzieciom krzywdzonym. Organizowała również system leczenia dzieci niedosłyszących. 

Do końca życia pozostała we władzach Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Fundacji Dajemy 

Dzieciom Siłę). W każdej sytuacji była przyjacielem i orędownikiem spraw ludzi, a przede 

wszystkim dzieci chorych, krzywdzonych, opuszczonych. Odznaczona „Orderem Uśmiechu”. 

Zmarła w 2008 roku w Paryżu. 

W XX-lecie działalności Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (2011 rok), ustanowiona została 

Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman. W latach 2011-2020 współorganizatorem Nagrody była 

Fundacja Zeszytów Literackich. 
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