Kilka ważnych informacji od Qurierów z Fundacji Polki Mogą Wszystko:
1. Prosimy o dokładne przemyślenie kto powinien napisać listy do Św. Mikołaja, tak aby
nie zapomnieć o młodszym rodzeństwie, czy dzieciach, które z niezależnych od siebie
przyczyn nie mogą stale uczęszczać do placówki. Chcemy uniknąć sytuacji, kiedy nagle
liczba dzieci zwiększa się znacznie
2. Proszę tak rozplanować czas na pisanie listów, aby każde dziecko mogło to zrobić
spokojnie i bez pośpiechu. Prosimy, aby listy pisane były w świetlicy pod czujnym okiem
wychowawców. Jeśli natomiast listy pisane będą w domu to dobrą praktyką jest
spotkanie informacyjne dla rodziców, którzy wówczas z pierwszej ręki dowiedzą się jak
ważny jest wybór prezentu mieszczącego się w wyznaczonej kwocie, oraz estetyka
i wykonanie samego listu.
3. Listy są bardzo często pamiątką dla naszych Qurierów i widzimy znaczne większe
zaangażowanie w realizację marzeń, jeśli list jest staranny i kolorowy.
4. Proszę pamiętać, że jeśli dzieci są za małe, albo nie lubią prac plastycznych można list
ozdobić wycinankami i świątecznymi naklejkami.
5. Jeśli listy będą niestaranne, pogięte i nieestetyczne będziemy je zwracać placówce
do poprawy, albo nie zostaną przyjęte do akcji (jeśli zabraknie nam czasu na
poprawki)
6. Bardzo ważne jest, aby wartość listów nie przekraczała ustalonej kwoty. Jeśli dziecko
nie może zdecydować się na konkretne prezenty trzeba pilnować, aby rzeczy
poprzedzielane były spójnikiem „albo” lub na końcu dodać dopisek „Wybierz Mikołaju
coś z tej listy” „Ucieszy mnie jedna/kilka rzeczy z tej listy” itd. To bardzo ważne, gdyż
Qurier, który dostaje bardzo długą listę życzeń dziecka w kolejnych latach nie chce
uczestniczyć w naszej akcji. Proszę pamiętać, że marzenia dzieci spełniają konkretne
osoby, które z własnego budżetu domowego chcą wesprzeć innych i jest im smutno
gdy marzenie przekracza ich możliwości!!! Dobrą praktyką placówek jest spotkanie
informacyjne dla rodziców, aby także oni dowiedzieli się o tych kilku ważnych
kwestiach.
7. Jeżeli zauważymy, że wartość listu przekracza ustaloną kwotę i czas na to pozwoli,
będziemy prosić o wymianę takich listów. Jeśli czasu będzie mało dzieci dostaną coś
zupełnie innego np. kosmetyki.
8. Prosimy pamiętać o NIE NUMEROWANIE listów. Numerki nadajemy my sami.
Nadawanie numerków przez placówki powoduje, że musimy je skreślać, a listy
wówczas wyglądają mniej starannie.
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9. Prosimy o nie wkładanie pojedynczych listów w koperty. Dużo czasu zajmuje nam
wówczas czytanie ich, katalogowanie i nadawanie numerków. Pamiętajcie, że co
roku musimy przeczytać ok 1500 listów.
10. Święty Mikołaj dobrze wie, gdzie każde dziecko mieszka i dlatego bardzo prosimy, aby
nie pisać adresów i numerów telefonu na listach.
11. Wiemy, że dzieci bardzo angażują się w szukanie odpowiedniego prezentu i zdarzają
się także listy z linkami do aukcji na Allegro. Niestety czas od momentu pisania listów
do momentu realizacji marzenia jest dość długi i często linki te są nieaktualne. Nie
warto więc ich umieszczać.
12. Listy przychodzą do nas kurierem, albo pocztą więc przyklejone gałązki i dekoracje 3D
czasami odpadają lepiej więc ich unikać.
13. Pamiętajcie także, że czas na zebranie wszystkich paczek, transport ich do placówki
i oczekiwanie na Imprezę Świąteczną powoduje, że świeże owoce nie mają szans
przetrwać!!!
14. Proszę zwrócić uwagę czy są rozmiary (jeśli dziecko chce coś z odzieży lub obuwia)
przydatne są wówczas także informacje czy dziecko jest szczupłe, czy grubsze, bo
qurierzy bardzo się martwią, że zakupione spodnie czy bluza mogą nie pasować.
15. Proszę pamiętać, że czasami buty, bluza czy spodnie także mogą kilkakrotnie
przekraczać ustaloną kwotę, więc unikajmy konkretnych marek, modeli. A jeśli jest
to dla dziecka bardzo istotne to sprawdzajmy średnie ceny.
16. Święta nie są dobrym momentem na przekazywanie rzeczy używanych, nawet jak są
w super stanie i świetnej jakości. Dlatego prosimy o nie zamieszczanie w listach prośby
używany sprzęt np. telefon komórkowy. Proszę pamiętać, że taki sprzęt nie ma
wówczas gwarancji i nigdy nie wiadomo, w jakim naprawdę stanie się znajduje.
17. Telefony komórkowe, tablety, komputery i laptopy są dopuszczalne tylko i wyłącznie
w wersji grająco śpiewającej dla dzieci. Będziemy odsyłać wszystkie listy, które
zawierają powyższe urządzenia, nawet jeśli dany konkretny model uda się kupić za 150
zł. Nie chcemy brać odpowiedzialności, za jakość urządzeń w takiej cenie.
18. Prosimy o układanie listów w kolejności (tak jak w tabelce zbiorczej). Listy muszą być
podpisane imieniem, nazwiskiem i wiekiem dziecka.
19. Kartki z podziękowaniem (staranne, indywidualnie przygotowane przez dzieci) prosimy
wysłać w wyznaczonym terminie, ułożone wg. listy exelowej.
Życzymy miłej zabawy i czekamy z niecierpliwością na listy 
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