
Chcemy utworzyć przy klasztorze i parafii bazę braci i sióstr gotowych czynić dobro. 
Szukamy ludzi otwartych na zaangażowanie się w doraźną pomoc osobom, które znajdują się w
potrzebie. Bracie i Siostro zapraszamy Cię do współpracy, prosimy przeczytaj naszą propozycję i jeśli
chcesz pomóc, przynieś wypełniony formularz na furtę klasztorną lub zeskanuj, wypełnij i wyślij
interaktywny formularz na nasz adres e-mail.

Inne (zaproponuj poniżej)

Formularz dobroczyńcy

podpis

Mamy wielkie pragnienie

Imię

Nazwisko

E-Mail Telefon

Mogę zawieźć kogoś do lekarza lub urzędu

Mogę komuś zrobić i przynieść zakupy

Mogę spędzić czas z osobą samotną 
(np. wspólny spacer)

Mogę komuś pomóc w przedświątecznych
przygotowaniach

Mogę komuś usunąć drobne awarie 
(np. cieknący kran, zapchany odpływ itd.)

Mam samochód dostawczy,
mogę przewieźć większe sprzęty
(np. mebel, lodówkę itd.)

Mogę udzielić wsparcia finansowego
(np. zakup opału na zimę, dofinansowanie
świetlicy dla dzieci, dofinansowanie leków,
zakup farb)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Więcej informacji:
Franciszkanie z Panewnik
Zespół charytatywny 
tel. 784 380 660
charytatyw.panewniki@gmail.com

:

:

: :

DOBROCZYŃCAłe życie

Jak możesz pomóc?

Po prostu jestem do dyspozycji
 (skontaktujcie się ze mną)

Wypisaliśmy kilka możliwości, w których widzimy zapotrzebowanie na DORAŹNĄ pomoc. 
Jeżeli Bracie/Siostro chcesz się zaangażować, ale nie wiesz jak, zaznacz kwadracik przy propozycjach, 
w których czujesz się na siłach, aby z nami współpracować.

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie przez
Zespół charytatywny przy klasztorze i parafii Św. Ludwika Króla w Katowicach-Panewnikach, w  celu przesyłania
propozycji doraźnej pomocy charytatywnej.
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez informację telefoniczną lub
wysłanie wiadomości e-mail na adres Zespołu charytatywnego, którego zgoda dotyczy.

Mogę upiec ciasto 
(np. na wigilię dla bezdomnych)

Mogę pomóc w akcjach charytatywnych 
(np. przedświąteczna zbiórka żywności w sklepach)

Znam kogoś kto potrzebuje konkretnej
pomocy(skontaktujcie się ze mną)

mailto:charytatyw.panewniki@gmail.com
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