
www.prezent.cme.org.pl

. dołącz do ogólnopolskiej akcji charytatywnej 

. zatroszcz się o innych i zrób prezent  
  dla ubogich dzieci z: Ukrainy, Białorusi i Rumunii 
. pomóż nam spakować miłość

Więcej szczęścia jest  
w dawaniu niż w braniu.  
Dzieje Apostolskie 20,35

Od początku trwania akcji prezenty z Polski trafiły do ponad 65 000 ubogich dzieci.  Dziękujemy!

prezent pod choinke,



5 KROKÓW – JAK PRZYGOTOWAĆ PREZENT?
1. Weź pudełko po butach o wymiarach około 30/20/10 cm, 
pomaluj je lub oklej kolorowym papierem.
2. Zdecyduj, dla kogo przeznaczysz prezent. Masz do wyboru 
dzieci w wieku: 2–5, 6–8, 9–11, 12–15 lat. Naklej wybraną 
etykietę na pudełko. 
3. Zapełnij pudełko. Jeżeli chcesz, możesz włożyć do środka 
swoje zdjęcie, rysunek, adres.
4. Pudełko zwiąż gumką lub sznureczkiem – NIE ZAKLEJAJ! 
5. Przygotuj 10 zł, które zostanie przeznaczone na koszty  
organizacji akcji i transport.
 
UWAGA!  
Paczka powinna zawierać tylko nowe rzeczy oraz oryginal-
nie zapakowane słodycze z datą ważności od  1 kwietnia 
2017 roku.  

Paczkę + 10 zł dostarcz do najbliższego koordynatora (lista  
z adresami na www.prezent.cme.org.pl). 

Można także te pieniądze przelać bezpośrednio na konto 
CME: ING Bank Śląski SA o. Cieszyn 81 1050 1083 1000 0022 
8838 0138, Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego w RP, ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów 
z dopiskiem „Prezent pod choinkę”.

TERMIN DOSTARCZANIA PACZEK DO LOKALNYCH 
KOORDYNATORÓW UPŁYWA 13 LISTOPADA 2016 R.  

Termin ten jest podyktowany czasem, który jest potrzeb-
ny  na zwiezienie paczek z całej Polski do bazy akcji, czyli 
Dzięgielowa, przygotowanie ich do transportu za granicę, tj. 
m.in.: zapakowanie  do kartonów zbiorczych, zważenie, po-
dzielenie na kraje itd.

WSZYSTKIE PREZENTY TRAFIĄ DO UBOGICH DZIE-
CI W SZKOŁACH, DOMACH DZIECKA, ŚWIETLICACH, 
SZPITALACH I KOŚCIOŁACH NA UKRAINIE, BIAŁO-
RUSI I W RUMUNII.

CO MOŻE BYĆ PREZENTEM?
artykuły higieniczne: pasta do zębów, szczoteczka do zę-
bów, szampon, dezodorant, chusteczki higieniczne, krem do 
rąk, podpaski (fabrycznie foliowane) itp.; artykuły szkolne: 
kredki, długopisy, ołówki i gumki, książeczki do kolorowa-
nia, książeczki z obrazkami dla najmłodszych itp.; zabaw-
ki: maskotki, klocki, puzzle, ozdoby do włosów, układanki 
dydaktyczne, baloniki itp.; odzież: czapki, szaliki, koszulki,  
skarpety, rękawiczki itp.; słodycze: cukierki, czekolady,  
ciastka, batoniki itp. w fabrycznie zamkniętych opakowa-
niach, z wyraźnie oznaczonym terminem ważności (patrz 
obok „Uwaga!”)

CO NIE MOŻE BYĆ PREZENTEM?
artykuły intensywnie pachnące, artykuły łatwo psujące się, 
wrażliwe na ciepło, artykuły spożywcze inne niż słodycze 
(cukier, mąka, makaron, konserwy itp.), leki i witaminy, za-
bawki i publikacje o charakterze militarnym



WIRTUALNA PACZKA

Nie możesz sam przygotować paczki? Nie masz czasu? My zrobimy to za Ciebie – przygotujemy prezent dla nastolatki(-a) w wieku 
12–15 lat. Twój prezent zawierać będzie: przybory szkolne, słodycze, artykuły higieniczne oraz gadżet o charakterze chrześcijańskim.  
Do 13.11.2016 r. możesz wpłacić na konto CME 60 zł, a w tytule wpisz: „wirtualna paczka”. 
Wartość prezentu to 50 zł, a 10 zł to opłata przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji akcji oraz transportu.

WYTNIJ ODPOWIEDNIĄ ETYKIETĘ, ZAKREŚL WIEK DZIECKA I NAKLEJ NA PUDEŁKO.  
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Szczegółowych informacji udziela 
ORGANIZATOR AKCJI 
i KOORDYNATOR LOKALNY:

ORGANIZATOR:
Centrum Misji i Ewangelizacji 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów
+ 48 33 852 97 81, +48 693 419 494
e-mail: cme@cme.org.pl, www.cme.org.pl

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa, tel./faks 22 88 70 216
e-mail: diakonia-kosciola@diakonia.org.pl, www.diakonia.org.pl

Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy Oddział Śląski
ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów, tel. 33 852 97 81
e-mail: slask@joannici.org.pl, www.slask.joannici.org.pl

Od 2005 roku akcja prowadzona jest w ramach 
działalności pożytku publicznego Centrum 
Misji i Ewangelizacji KRS 0000225011
Więcej na: www.1procent.cme.org.pl

Poprzez akcję chcemy: 
• nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują 
• pokazać, że mając niewiele, też można się dzielić 
• uczyć empatii i wrażliwości  
• dać sposobność do charytatywnej aktywności

WSPÓŁORGANIZATORZY:

ULOTKĘ WYDRUKOWANO 
DZIĘKI WSPARCIU DRUKARNI
www.augustana.com.pl


