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Instrukcja organizacji zbiórki podpisów w parafii
Jednym z najprostszych sposobów zebrania znacznej liczby podpisów jest organizacja zbiórki
w parafii.
W tym celu należy:
1. Uzyskać zgodę księdza proboszcza przedstawiając mu zwięźle cel projektu pokazując
wydrukowany projekt.
Ponadto w rozmowie należy pamiętać:
• staramy się umówić konkretny (nawet jeśli będzie odległy) termin zbiórki,
• nie przerzucamy żadnych obowiązków na księdza proboszcza,
• przekazujemy wzór ogłoszeń parafialnych (załącznik) – jeśli ksiądz proboszcz wyrazi
zgodę – ogłoszenie w dniu zbiórki może wygłosić organizator (takie ogłoszenie jest
skuteczniejsze).
2. Co najmniej tydzień przed: umówić odpowiednią liczbę wolontariuszy, które będą zbierać
podpisy po zakończeniu każdej Mszy Św. Wypełnione karty nie mogą zostać
pozostawione bez opieki ze względu na ochronę danych osobowych bądź próbę kradzieży.
3. Należy przygotować odpowiednią ilość kart mieszczących ok. 500 podpisów oraz 5-10
długopisów, które wystarczą do sprawnego przeprowadzenia zbiórki.. W średniej
wielkości parafii udaje się zebrać ok. 200 podpisów, w bardzo dużych (np. Kraków-Nowa
Huta) do 700 podpisów. Potrzebny jest również stolik (zazwyczaj można pożyczyć na
miejscu w parafii). W miejscu zbierania podpisów obowiązkowo musi być wystawiony do
wglądu projekt ustawy - jest to wymóg ustawowy.
4. Tydzień przed zbiórką, na ogłoszeniach parafialnych powinna zostać odczytana informacja
o zbiórce w przyszłym tygodniu i konieczności zabrania ze sobą numeru PESEL przez
osoby zainteresowane poparciem inicjatywy (jak w przykładowym wzorze ogłoszeń).
5. Po zebraniu podpisów pakujemy je do koperty i odsyłamy na adres komitetu – zgodnie z
danymi podanymi na kartach. Prosimy o nadawanie wysyłek listem poleconym
priorytetowym.
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Komunikat na ogłoszenia parafialne
Niedziela poprzedzająca niedzielę zbiórki:
W następną niedzielę wolontariusze komitetu „Stop aborcji” będą zbierać podpisy pod projektem
ustawy, która ma celu ochronę dzieci przed aborcją. W celu złożenia ważnego podpisu potrzebny jest
numer PESEL. Zachęcamy wszystkich do poparcia inicjatywy.

Niedziela zbiórki
Dzisiaj po mszach świętych wolontariusze komitetu „Stop aborcji” zbierają podpisy pod projektem
ustawy, zapewniającym ochronę nienarodzonym dzieciom. Aby zebrane podpisy były ważne potrzebny
jest numer PESEL. Zachęcamy do podpisania się w obronie dzieci.

