
Formy współpracy w ramach akcji  

RODACY-BOHATERTOM 

Paczka dla polskiego Kombatanta na Kresach  

Biorąc pod uwagę wszystkie dotychczasowe doświadczenia oraz uwagi od kombatantów prosimy o 
uważne zapoznanie się z naszymi informacjami. Nie chcąc ograniczać aktywności poszczególnych 
środowisk do zbiórki darów, musimy jednak wytypować głównego koordynatora akcji w danym 
mieście czy regionie. Oznacza to, że poszczególne podmioty będą dostarczać dary do wskazanego 
przez nas  koordynatora na danym terenie.  Wiąże to się z ujednoliceniem paczek (bardzo wielka 
prośba od kombatantów, aby paczki były takie same i musimy to brać pod uwagę) a także z możliwie 
jak największą liczbą pakowania darów na danym terenie.   Akcja bardzo się rozwija, skala zadania 
jest naprawdę duża, paczki są transportowane w kilku etapach więc muszą być według naszych 
wskazówek pakowane, aby dotarły w dobrej formie do kombatanta.  

  Zadania Koordynatora: 
- koordynator zbiera dary nie tylko w swoim środowisku, ale również od osób postronnych  - 
ze swojego terenu; reklamuje poprzez plakaty czy inne formy nasze wspólne zadanie 
 
- do zbiórki darów potrzebna jest przestrzeń magazynowa, paczki wyjeżdżają w kilku etapach, 
czasami trochę czekają na wyjazd, jesteśmy w kilku miejscach jak Białoruś czy Ukraina zależni 
od innych 
 
- koordynator zwozi dary ze swojego terenu, jeśli jest taka potrzeba pokrywamy koszta  
paliwa na dojazdy, po przedstawieniu faktur paliwowych na nasze stowarzyszenie  
 
- ewidencjonuje otrzymane dary i sporządza Protokoły, listę z artykułami proszę wypełniać 
ręcznie lub komputerowo, wpisując  liczbę i wagę artykułów wg listy. Ważne aby w nagłówku 
listy były dane i adresy darczyńców.   

- pakuje gotowe paczki dla Kombatantów – poniższy link jest do filmiku obrazującego w jaki 
sposób pakujemy paczkę ; do pakowania najlepiej zebrać większą grupę osób, wtedy jest 
łatwiej i szybciej  

https://drive.google.com/folderview?id=0BwNmWsI_xvTkLW0zWWVUNk10dk0&usp=sharing 
 
- podany adres zbiórki i dane koordynatora są podane do publicznej wiadomości  na stronach 
internetowych, FB itp. 
 
- przy zbiórce publicznej należy mieć przy sobie: upoważnienie do zbiórki publicznej, skan 
naszego zezwolenia, identyfikator z danymi osobowymi ze zdjęciem i numerem zezwolenia 
 
   

Zadania Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN  

- tworzymy informacje o akcji na naszych stronach internetowych 
- tworzymy wydarzenie na FB 
- reklamujemy całą akcję i poszczególnych koordynatorów poprzez portale, prasę, Internet, 
radio  
- zajmujemy się ewidencjonowaniem, rozliczaniem i sprawozdaniem akcji 
- posiadamy ważne zezwolenia na zbiórkę publiczną zadania 

https://drive.google.com/folderview?id=0BwNmWsI_xvTkLW0zWWVUNk10dk0&usp=sharing


- jesteśmy koordynatorem głównym akcji oraz mamy swoich koordynatorów regionalnych z 
naszych oddziałów, zbieramy dary od prywatnych darczyńców z Polski i z zagranicy i 
wykonujemy wszystkie powyższe czynności koordynatora 
- wysyłamy do koordynatora zestaw materiałów:  

 plakat akcji w formie elektronicznej do rozsyłania czy wydruku – mogą być 
własne modyfikacje, ważne aby wszędzie była nazwa zadania   

 upoważnienie do zbiórki publicznej i skan naszego zezwolenia  

 kartony do pakowania według liczby zamówień 

 po zakończeniu akcji przesyłamy dyplomy z podziękowaniem dla największych 
darczyńców a dla wszystkich przesyłamy podsumowanie z wykonania zadania, 
zawsze w podsumowaniu są zaznaczone informacje z regionów i przedstawiani 
partnerzy akcji 

 Zajmujemy się logistyką paczek, organizacją wypraw  

 Pokrywamy koszty paliwa związane z dowozem darów na danym terenie 

 Oferujemy wspólne wyprawy z darami do kombatantów na Litwę , Ukrainę i 
Białoruś dla najbardziej zaangażowanych osób 

 
 
Osoby deklarujące koordynować akcje na swoim terenie są proszone o przesłanie swoich danych na 
adres:   biuro@odraniemen.org    
 
Imię i nazwisko koordynatora akcji lub Dane organizacji występującego jako koordynatora akcji 
Telefon, Adres e-mailowy,  
Miejsce zbiórki darów, godziny przyjmowania darów  – informacja dla darczyńców na strony www i 
FB,  
Deklaracja, czy paczki będą pakowane na terenie koordynatora 
Deklaracja czy jest możliwy transport w obrębie danego regionu,  
Deklaracja czy jest możliwość magazynu, większego miejsca na zbieranie darów 

 

mailto:biuro@odraniemen.org

