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Świąteczna Akcja „PACZKA” – Pomoc Polakom na Kresach
Mazowiecki Kurator Oświaty, Fundacja „Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom” oraz
Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie zapraszają szkoły
do udziału w kolejnej edycji świątecznej Akcji PACZKA. W ramach inicjatywy będą
organizowane zbiórki darów oraz wyjazdy wolontariuszy, w celu wspomożenia naszych
Rodaków mieszkających na Kresach.

W obecnej edycji Akcji „Paczka” będą zbierane tylko i wyłącznie: produkty spożywcze,
słodycze, medykamenty, chemia domowa, kremy, środki opatrunkowe. Mile widziane będą
kalendarze na rok 2019 o tematyce związanej z Polską (historyczne, krajobrazowe etc.). Nie
będą przyjmowane ubrania, artykuły papiernicze, zabawki, pluszaki, książki ani podręczniki.

Istnieje możliwość wpłaty darowizny pieniężnej na konto Fundacji. Pozyskane środki będą
wykorzystane na organizację Akcji:

Alior Bank SA, 94 2490 0005 0000 4520 7799 3602
Fundacja „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”

ul. Rzeźbiarska 87, 04-620 Warszawa

Wszystkie zebrane dary przekazać będzie można w terminie 6-7 grudnia we wskazanym przez
organizatorów miejscu i godzinach. Inna niż ustalona data przekazania darów wymaga
indywidualnych uzgodnień z organizatorami. Osoby, które będą przewoziły dary proszone są o
wsparcie i pomoc przy wypakowywaniu transportu. Wraz z przekazywanymi darami konieczne
będzie przekazanie protokołu dotyczącego ilości zebranych darów według załączonego wzoru
„Informacja o przekazanych darach”.

Organizatorzy zachęcają również do udzielenia wsparcia przy pakowaniu paczek, które
odbędzie się w terminie 8-9 grudnia.

W tym roku organizatorzy wraz z uczestnikami akcji w terminie 14-16 grudnia odwiedzą
następujące miejsca:

Białoruś: planowana liczba osób - 38 (2 busy 19-osobowe), koszt ok. 50 EUR,
potrzebny ważny paszport, konieczna do przejścia procedura wizowa w Białymstoku
lub Białej Podlasce (organizatorzy nie gwarantują otrzymania wizy), termin zgłoszeń
do 22 listopada;

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



Ukraina (Równe, ok 200 km od granicy): planowana ilość osób - 50 (pełny autokar),
koszt ok. 200-250 zł, potrzebny ważny paszport, termin zgłoszeń do 27 listopada;
Litwa (okolice Wilna): planowana ilość osób - 50 (pełny autokar), koszt ok. 200 zł,
potrzebny ważny dowód lub paszport, termin zgłoszeń do 27 listopada.

Informacje dotyczące wyjazdów na Ukrainę i Litwę mogą ulec zmianie, w zależności od ilości
osób zainteresowanych wyjazdem.

Karta zgłoszenia dostępna jest w załączeniu.

Osoby zainteresowane udziałem w akcji mogą się kontaktować  z koordynatorami: Panem
Arturem Wolterem, pod numerem telefonu: 502 189 878; Panem Wiesławem Leszko i Panią
Weroniką Mościcką pod numerem telefonu: 601 460 034, e-mail: kontakt@kresywpotrzebie.pl.
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