GRUDNIOWA NIESPODZIANKA
Szanowny Święty Mikołaju,
Dziękujemy za zainteresowanie naszą akcją!!! Poniżej znajduje się INSTRUKCJA dotycząca
wyboru potrzebującej Rodziny i przygotowania dla niej Świątecznego Prezentu.

Święty Mikołaju:
1. WYBIERZ RODZINĘ, KTÓRĄ CHCESZ OBJĄĆ POMOCĄ – CZYLI PRZYGOTOWAĆ DLA NIEJ
ŚWIĄTECZNY PREZENT – poniżej znajduje się lista Opisów Rodzin. Zapoznaj się z nimi
i zdecyduj, której Rodzinie będziesz w stanie pomóc. Jeśli już dokonasz wyboru, zadzwoń do
Opiekuna Rodziny - jego numer telefonu znajduje się poniżej opisu.
2. Opiekun Rodziny poprosi Cię o podanie adresu e-mail i wyśle na niego tabelkę z dokładną
listą potrzeb rodziny – w opisie bowiem znajdują się tylko najistotniejsze potrzeby, które
najczęściej są wymienione ogólnie np. żywność. Bardziej szczegółowe informacje podane
zostaną w mailu.
3. Zawsze możesz liczyć na pomoc Opiekuna Rodziny – to on najlepiej zna potrzeby Rodziny,
którą wybrałeś. Telefonicznie udzieli Ci wszystkich niezbędnych informacji.
4. Zapakowany Prezent prosimy o dostarczenie 8 lub 9 GRUDNIA do naszego Magazynu, który
znajduje się przy ul. Kolejowej 7 (budynek przy plebanii) w Zabierzowie.
5. Prezent powinien być opisany – czyli zawierać KOD RODZINY i numer paczki (każda rodzina
ma swój indywidualny KOD - znajduje się on przy Opisie Rodziny) według wzoru:
KOD RODZINY, nr …/… (np. GN01, nr 1/4 gdzie 1= numer paczki, 4 = ilość wszystkich paczek).
6. Gdy odbierzemy od Ciebie Świąteczny Prezent, Opiekun Rodziny osobiście dostarczy go
Rodzinie. Dopiero Ona, przy obecności Opiekuna rozpakuje Twój podarunek. Relację
z przebiegu tego zdarzenia opisze Ci dokładnie Opiekun w mailu zwrotnym.
7. Święty Mikołaju, pamiętaj! Gwarantujemy Ci całkowitą anonimowość, chyba, że wyrazisz
chęć swojego ujawnienia  (również Rodziny potrzebujące objęte są pełną anonimowością,
ich danych nie udostępniamy).

Bardzo dziękujemy za pomoc i zaangażowanie!
Pamiętajcie: DOBRO POWRACA ZE ZDWOJONĄ SIŁĄ!!! 

Grudniowa Niespodzianka – kontakt: Paulina Pstruś – tel. 602 68 38 38, p.pstrus@zabierzow.org.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie - www.gops.zabierzow.org.pl
Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie - www.parafia.zabierzow.pl

