
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zasady współpracy ze Stowarzyszeniem ODRA-NIEMEN przy akcji 
   "RODACY-BOHATEROM" 

Paczka dla polskiego Kombatanta na Kresach  

 
 
Zasady akcji: 

 
 Akcja Rodacy Bohaterom jest stworzona przez Stowarzyszenie Odra-Niemen i trwa 

od 2010 roku. Jest najstarszą inicjatywą tego typu w Polsce. Stowarzyszenie jest 

pomysłodawcą, głównym podmiotem i koordynatorem wszystkich działań, 
 Akcja wspiera głównie polskich kombatantów w kraju i na Kresach, ale też polskie 

szkoły i organizacje na Kresach, środowiska seniorskie, rodziny wielodzietne, 

 Akcja rozwija się przy wsparciu  różnorodnych środowisk w całej Polsce i wśród 
Polonii na Zachodzie Europy, w oparciu o życzliwą współpracę i wzajemne zaufanie 

 Akcja jest apolityczna i ponad podziałami, wspiera polskie środowiska na Kresach, 

buduje lokalną aktywność w Polsce, 
 Akcja od 2020 roku ma nowego partnera, którym jest Federacja Patriotyczna 
 Wszystkie osoby pracujące przy zadaniu pracują wolontaryjnie, 

 Po otrzymaniu informacji o chęci zbiórki finansowej, wysyłamy na podany 
adres oznakowane puszki, 

 Fundusze są zbierane także na konto akcji, 

 Na każdych materiałach, informacjach prosimy nie zapominać 
o zamieszczaniu logo Stowarzyszenia Odra-Niemen oraz logo akcji Rodacy-
Bohaterom.  

 
 
ZADANIA KOORDYNATORA: 

 koordynator zbiera dary na swoim terenie, 
 reklamuje poprzez plakaty czy inne formy nasze wspólne zadanie , 
 organizuje przestrzeń magazynową na zebrane dary, 

 może zwozić dary ze swojego terenu, jeśli jest taka potrzeba pokrywamy koszty  
paliwa na dojazdy, po przedstawieniu faktur paliwowych na nasze Stowarzyszenie,  

 pakuje dary do dowolnych kartonów lub innych pakunków, mogą to być paczki 

zbiorcze, 
 środowisko, które chce mieć swoje symbole na paczkach proszone są o nie 

naklejanie wlepek na kartony, tylko dostarczenie osobno symboli, 

 podaje adres zbiórki i dane koordynatora i wyraża zgodę na ich publikacje,  
 w czasie prowadzenia zbiórki jest zobowiązany do posiadania otrzymanych 

dokumentów na prowadzenie zbiórki, 

 otrzymany plakat akcji w formie elektronicznej do rozsyłania czy wydruku – może 
być własna modyfikacja, ważne aby wszędzie była nazwa zadania i logo naszej 

organizacji jako pomysłodawcę i koordynatora zadania.  
 



 

UWAGA – PONIEWAŻ PACZKI SĄ DŁUGO SKŁADOWANE, PRZENOSZONE Z DANEJ 
MIEJSCOWOŚCI DO PUNKTÓW ZBIORCZÓW INFORMUJEMY, ŻE STOWARZYSZENIE ODRA-

NIEMEN BIERZE NA SIEBIE OSTATECZNE PAKOWANIE DARÓW DO JEDNAKOWYCH 
KARTONÓW PRZED  PRZEKAZANIEM PACZEK POLAKOM NA WSCHODZIE. DAJE TO NAM 
GWARANCJĘ SOLIDNEJ I NIE USZKODZONEJ PACZKI DOSTARCZONEJ DO RĄK 

WŁASNYCH.  
JEDNOCZEŚNIE KAŻDA WLEPKA, KTÓRĄ OTRZYMAMY OD ŚRODOWISKA ZOSTANIIE 
UMIESZCZONA NA KARTONACH, A POPRZEZ FOTOREPORTAŻ Z AKCJI OTRZYMAJĄ 

PAŃSTWO POTWIERDZENIE WYKONANIE TEGO ZADANIA. 
 

 

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, 
 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 reklamowych, urzędowych 

i informacyjnych,  

 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, transportami i organizacją wypraw,  
 pokrywamy koszty paliwa związane z dowozem darów na danym terenie. 

 
 
 


