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Szanowni Państwo
Każdego roku, dzięki Państwa zaangażowaniu, Towarzystwo Patriotyczne Kresy może realizować
misję wsparcia naszych rodaków zamieszkujących na Kresach Wschodnich. Postanowiliśmy, że również i
w tym, jakże niełatwym czasie okażemy solidarność z naszymi rodakami w akcji „Święty Mikołaj na
Kresach”
Warunki w jakich przyszło nam działać wymusiły jednak konieczność zmiany dotychczasowej formy
organizowania pomocy. W poprzednich latach główny nacisk kładliśmy bowiem na organizowaną w
szkołach i punktach handlowych zbiórkę darów rzeczowych, stan zagrożenia epidemiologicznego i
związane z tym ograniczenia i restrykcje nie pozwalają na przeprowadzenie jej w dotychczasowym
kształcie. Dlatego też zmuszeni jesteśmy odstąpić od indywidualnego przekazywania darów rzeczowych i
zastąpienia go zbiórką środków pieniężnych, za które zakupione dary.
Zwracamy się jednocześnie z prośbą o podjęcie działań zmierzających do przyłączenia się do akcji
podległych Państwu Szkół i Placówek Oświatowych. Ze swojej strony także bezpośrednio skierujemy
prośbę o pomoc do Dyrektorów tych jednostek. Zbiórka publiczna przeprowadzona zostanie poprzez
zbieranie środków do puszek i skarbonek przede wszystkim w szkołach, przedszkolach, urzędach
publicznych, sklepach, punktach usługowych, miejscach użyteczności publicznej oraz w zainteresowanych
współpracą instytucjach i przedsiębiorstwach. Prosimy także o zachęcenie do wsparcia akcji działających
na Państwa terenie przedsiębiorców przekazaniu darów żywnościowych.
Zbiórka przeprowadzona zostanie w formie zbiórki publicznej podlegającej zgłoszeniu i rozliczeniu
ujawnionym na ogólnodostępnym portalu zbiorki.gov.pl.
Tegoroczna akcja, wzorem lat ubiegłych, obejmować będzie pomoc materialną dla Polaków
mieszkających na Kresach Wschodnich Wileńszczyzna, Lwów i Białoruś. W tym roku jednak obok paczek
ze słodyczami dla Polskich dzieci i darów żywnościowych dla gmin na Wileńszczyznie chcemy przekazać
naszym rodakom niezbędne w dobie pandemii środki ochrony indywidualnej – maseczki, rękawiczki,
przyłbice oraz płyny do dezynfekcji.
Wyrażamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych także i w tym roku będziemy mogli liczyć na
Państwa wsparcie i zaangażowanie. Okażmy solidarność z naszymi rodakami, zwłaszcza w tym trudnym
dla Nas wszystkich czasie.
Harmonogram akcji „Święty Mikołaj na Kresach”
- do 25 wrzesnia dostarczymy materiały informacyjne(plakaty, zgoda na przeprowadzenie zbiórki
publicznej, puszki).
- akcje rozpoczynamy 1 pażdziernika kończymy 16 pażdziernika
-po zakończeniu zbiórki prosimy o przeliczenie środków(komisyjnie) i ich przekazanie w formie przelewu
na rachunek bankowy należący do Towarzystwa Patriotycznego Kresy.
- 28 pażdziernika II spotkanie o godz.12.00 w siedzibie Towarzystwa (w parafii) na którym zdecydujemy o
zakupieniu i formę dostarczenia darów.
Instytucje chcące przyłączyć się do akcji proszę o zgłoszenia wraz ze wskazaniem danych osoby
odpowiedzialnej za koordynację akcji na terenie placówki. Zgłoszeń dokonywać należy Prezesowi
Towarzystwa Patriotycznego Kresy ks. Ryszardowi Umańskiemu pod numerem telefonu 604 905 800, lub
w drodze e-mailowej na adres ru@nmp.com.pl.
Z góry wyrażamy podziękowania za Państwa zaangażowanie i okazaną pomoc.
Informacje i materiały do pobrania na stronie http://tpkresy.pl

