
Zostań koordynatorem akcji

dla maluszka



Akcja

Paczuszka dla maluszka
to przedświąteczna zbiórka artykułów kosmetycznych 

dla dzieci z:    
 

Domów Samotnej Matki
Domów Małego Dziecka

Hospicjów dla dzieci
Rodzinnych Domów Dziecka

Ośrodków opieki nad osobami z niepełnosprawnością
Podopiecznych Fundacji Małych Stópek

W 2020 r., w ramach tej akcji, zebrano artykuły o wartości 

ok. 2 000 000 zł!



szkole kościele zakładzie
pracy

gronie bliskich

Możesz ją zorganizować w:

Możesz być koordynatorem akcji w kilku miejscach.
Akcja trwa od pierwszej niedzieli adwentu do 21 grudnia,

a polega na tym, że...



... zgłaszasz chęć zostania koordynatorem akcji, uzupełniając 
formularz na stronie: www.paczuszkadlamaluszka.pl 

lub zadzwoń pod nr tel. 513 847 890

Pamiętaj, aby wcześniej otrzymać zgodę 
na zbiórkę od gospodarza miejsca.

W odpowiedzi otrzymasz informację zwrotną 
ze szczegółową instrukcją. Drogą pocztową wyślemy 

symboliczne, tekturowe bombki i plakaty akcji.



Niewielką choinkę, do 1,5 m., najlepiej w donicy (nie trzeba 
stojaka), kupujesz za gotówkę, na fakturę, podając dane fundacji.

Pieniądze zwrócimy na Twoje konto.



Stawiasz choinkę w miejscu zbiórki 
i wieszasz na niej symboliczne bombki.



Ludzie o dobrym sercu zabierają bombki i wspierają akcję 
w jeden z zaproponowanych sposobów (informacje na bombce).



Przyniesione paczki sukcesywnie zabierasz 
spod choinki i spisujesz ich liczbę.



Na zakończenie akcji, po kontakcie z fundacją, 
przekazujesz paczki do ustalonego z fundacją miejsca, 

w którym mieszkają potrzebujące dzieci.



Przekazanie zebranych darów odbywa się, 
w miarę możliwości, transportem własnym, albo 

po kontakcie z nami, kurierem opłaconym przez fundację.



Zanim przekażesz paczki w miejsce docelowe, 
robisz zdjęcie zebranych darów.



Fundacja Małych Stópek jest organizacją pozarządową, 
utworzoną w 2012 roku, której misją jest budowanie postaw 
społecznych oraz ochrona każdego poczętego dziecka  
niezależnie od warunków i okoliczności w jakich się poczęło. 
Swoje działania realizujemy na skalę ogólnopolską oraz 
międzynarodową. Skutecznie edukujemy o wartości 
ludzkiego życia oraz ratujemy dzieci zagrożone aborcją. 
Czynimy to wyłącznie dzięki hojności o�arodawców. 
Najważniejszym drogowskazem w naszej działalności 
jest treść encykliki św. Jana Pawła II  Evangelium Vitae 
(łac. Ewangelia życia).

www.fundacjamalychstopek.plkontakt@fundacjamalychstopek.pl+48 791 138 902
ul. Świętego Ducha 9

70-205 Szczecin


