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SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY WESPRZYJCIE NASZĄ
INICJATYWĘ W RAMACH „SZLACHETNEJ PACZKI”
Z inicjatywy policjantów z wydziału dochodzeniowo-śledczego mokotowskiej Policji ruszyła zbiórka
charytatywna w ramach ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”. Przez kilkanaście dni
funkcjonariusze chcą zaangażować jak największą ilość funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych
Komendy Rejonowej Policji oraz Komisariatów Policji Wilanów i Ursynów, żeby zebrać żywność,
odzież, środki czystości oraz opał na zimę dla 61-letniej Pani Hanny posiadającej wrodzoną wadę
serca oraz zaburzenia psychoruchowe. Dołączajcie się do nas.
Pani Hanna jest pogodną osobą z wrodzoną wadą serca oraz zaburzeniami psycho-ruchowymi. Kobieta bardzo szybko
straciła rodziców i od tego czasu mieszka sama z dala od miasta. Choroba nie pozwoliła jej podjąć żadnej pracy. Utrzymuje
się wyłącznie z zasiłku z GOPS i dodatku pielęgnacyjnego w wysokości 684 zł. Po odliczeniu kosztów utrzymania mieszkania
kobiecie pozostaje na życie ok.184 zł. Dlatego Pani Hanna nie może pozwolić sobie na zakup leków, na które dodatkowo
potrzebuje około 200 zł miesięcznie.
Mimo życiowych trudności potrzebująca naszej pomocy kobieta jest zawsze uśmiechnięta i życzliwa wobec innych innych.
Potrafi się podzielić z innymi tym co ma. Chętnie służy pomocą i dobrą radą. Nie patrząc na swoją chorobę zaraża innych
swoim optymizmem.
Szanowne policjantki policjanci oraz pracownicy cywilni, podzielmy się też z Panią Hanią tym czym możemy. To niebywałe,
ale jej największym marzeniem jest mieć szczoteczkę do zębów oraz apaszkę na szyję. Możemy spełnić jej marzenia i dać
jeszcze więcej.
Ale to czego Pani Hania potrzebuje najbardziej to opał, na którego zakup brakuje jej pieniędzy. Kobieta będzie również
wdzięczna za żywność i środki czystości.
Dlatego z inicjatywy Joanny Szulc z wydziału dochodzeniowo – śledczego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II oraz innych
funkcjonariuszy przez kilkanaście najbliższych dni chcemy zgromadzić pieniądze na zakup opału, artykuły spożywcze o
długim terminie przydatności, środki czystości, odzież zimową, obuwie, kołdry, koce, ręczniki, pościel oraz inne elementy
niewyposażenia mieszkania. Nie muszą to być nowe rzeczy, ale nadające się do użytkowania.
Stworzyliśmy specjalny formularz w exelu google, za którego pośrednictwem można koordynować ile i jakie produkty oraz
potrzebne rzeczy zostały już zebrane i czego jeszcze brakuje. Zapewni to również powielanie tych rzeczy, które już są. Każdy
będzie mógł sobie wybrać co chce kupić lub przynieść ze swoich zasobów domowych.
KLIKNIJ NA FORMULARZ I WPISZ ILOŚĆ, FORMĘ WSPARCIA LUB RZECZ CZY PRODUKTY, KTÓRE PRZEKAZAŁEŚ

FORMULARZ - ZBIÓRKA DLA PANI HANI
Pani Hanna nie ma czym ogrzać mieszkania. Na całą zimę potrzebuje około jednej tony węgla. Kwota jaką chcemy uzbierać,
żeby zakupić jej opał, to 700 zł. Jeśli ktoś chciałby przeznaczyć dowolną kwotę ten celi zapraszamy do pokoju 230 na II
pietrze budynku przy ul. Malczewskiego. Za zebrane pieniądze zostanie zakupiony węgiel na fakturę i przekazany
potrzebującej.
Każda Wasza pomoc i każda kwota jest bezcenna i bardzo prosimy Was o zaangażowanie.

Całość zbiórki koordynuje Joanna Szulc z WDŚ KRP Warszawa II, tel. 314 -57. W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt.
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