
OGŁOSZENIE dla nauczycieli - koordynatorów
Akcji IX „Pola Nadziei” 2015-2016

Drodzy nauczyciele - koordynatorzy Akcji „Pola Nadziei”

Już  niebawem  przystąpimy  do  realizacji  wiosennej  edycji  Akcji  "Pola  Nadziei"  2016
- kwestowania, rozstrzygnięcia ogłoszonych konkursów oraz tradycyjnego podsumowania
kampanii.

W związku z tym przekazujemy Państwu informacje dotyczące przygotowań do kwestowania
oraz planów odnośnie przebiegu zbiórki publicznej zarejestrowanej na portalu Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji pod numerem 2016/356/OR.

Wydawanie puszek, koszulek oraz identyfikatorów:
- czwartek, 10 marca od   15:00 - 18:00 
- środa, czwartek - 16 i 17 marca od   15:00 – 18:00

w siedzibie hospicjum Bardzo prosimy, aby odbierając puszki, koszulki i identyfikatory dostarczyć
listę wolontariuszy, którzy będą brać udział w wiosennej Akcji "Pola Nadziei". Posłuży nam ona do
sporządzenia wstępnej listy niezbędnej przy drukowaniu podziękowań dla wolontariuszy.

Główną kwestę na placach przykościelnych  w Dębicy planujemy na dzień 3 kwietnia br.,
o czym  zostaną  poinformowani  Księża  Proboszczowie.  Puszki  z  zebranymi  wówczas  datkami
należy oddawać w tym samym dniu, tj.:

w niedzielę 3 kwietnia od 16:00 - 19:00,   oraz
w środę 6 kwietnia od   15:00 - 18:00
w siedzibie hospicjum. 

Zbiórki można przeprowadzać do dnia 17 kwietnia br. W przypadku organizowania przez 
placówkę zbiórki na placu przykościelnym poza Dębicą, proszę o ustalenie z właściwym ks. 
Proboszczem dogodnego terminu. Odpowiednio wcześniej wszystkie parafie zostaną pisemnie 
poinformowane o planowanej kweście oraz objęciu Akcji "Pola Nadziei" 2016 patronatem JE. ks. 
Biskupa. 

Kolejne terminy odbioru i rozliczenia puszek to:

- środa 13 kwietnia od   15:00 - 18:00
- czwartek 14 kwietnia od   15:00 - 18:00,   oraz
- środa 20 kwietnia od   15:00 - 18:00
w siedzibie hospicjum. 

DO WSZYSTKICH KOORDYNATORÓW:

Jeżeli  zbiórka będzie  przeprowadzana zarówno w szkole  jak  i  pod kościołem,  datki
należy zbierać do osobnych puszek, aby było możliwe określenie kwot zebranych pod
kościołami (- życzenie władz kościelnych). 

Przy zdawaniu puszek będziemy również zbierać koszulki i identyfikatory kwestujących
wolontariuszy.  Identyfikatory  posłużą  nam  do  weryfikacji  wcześniej  podanej  listy
wolontariuszy. 

Serdecznie dziękujemy Państwu za "otwarte serca" i ofiarowaną nam pomoc.
Pozdrawiam,

Justyna Kowalska 

    Dębickie Hospicjum Domowe - STRONA GŁÓWNA    

http://hospicjum.debica.net.pl/index.php

