ZESPÓŁ POMOCY RODZINIE
GŁÓWNE ZADANIA ZESPOŁU:
- Utrzymanie kontaktów z rodzinami ■o■nierzyuczestnicz■cych w misjach;
- Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom ■o■nierzy przebywaj■cych na misjach na wniosek
zainteresowanych;
- Wyst■powanie z propozycjami udzielenia pomocy psychologicznej i prawnej;
- Wspó■praca ze stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami anga■uj■cymi si■ w pomoc uczestnikom
misji;
- Utrzymywanie kontaktów z Centrami Pomocy Rodzinie w innych garnizonach.

KONTAKT Z ZESPO■EM MO■NA NAWI■ZA■ OSOBI■CIE
LUB KORESPONDENCYJNIE POD ADRESEM:
5 batalion dowodzeniaim. gen. broni Stanis■awa HALLERA
Rz■ska, ul. Krakowska 230-901 Kraków

ZESPÓ■ ds. POMOCY RODZINIE w sk■adzie:
Dowódca Zespo■u:
kpt. Wojciech Garbacz
tel. 261 135 430
Cz■onkowie:
Szef sekcji wychowawczej:
ppor. Zbigniew Czapik
tel. 261 135 420
Szef sekcji personalnej:
kpt. Monika Kwiatkowska-Bal tel. 261 135 114
Psycholog:
p. Maria Gadowska
tel. 261 135 016
Referent finansowy:
p. El■bieta Wawrze■
tel. 261 135 133
Kapelan wojskowy:
ks. por. Pawe■ Antkiewicz
tel. 600 644 330

W razie wyst■pienia zdarze■ losowych lub innych sytuacji wymagaj■cych naszej pomocy prosimy
o kontakt.
ZESPÓ■ ZAJMUJE SI■:
- Spotkaniami z rodzinami;
- Pomoc■ w ekspedycji paczek ■wi■tecznych;
- Udzielaniem ró■nego rodzaju pomocy na wniosek zainteresowanych w zale■no■ci od ich potrzeb;
- Przekazywaniem zaprosze■ na uroczysto■ci organizowane przez Jednostk■ Wojskow■.

ZASADY WYSY■ANIA PACZEK DO ■O■NIERZY KONTYNGENTU WOJSKOWEGO ISAF
Do ka■dego ■o■nierza mo■e by■ wys■ana jedna paczka o gabarytach:
- waga do 3 kg;
- karton pocztowy typu 2 (320x245x115) dost■pny w placówkach Poczty Polskiej.
Adresowanie:
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Adres nadawcy jest wymagany.

Paczki MOG■ zawierać: przedmioty do higieny osobistej, rzeczy osobistego u■ycia, ksi■■ki, zdj■cia itp.
Zabrania si■ przesyłania:
- Przedmiotów niebezpiecznych ze wzgl■du na swoje w■a■ciwo■ci fizyczne i chemiczne (alkoholu,
narkotyków,
broni, amunicji, materia■ów wybuchowych i ■atwopalnych, przedmiotów ostrych, leków,
substancji ■r■cych);
- Produktów szybko psuj■cych si■;
- Produktów w szklanych i ■atwo t■uk■cych si■ opakowaniach;- Waluty i kosztowno■ci;- Dokumentów i
materia■ów niejawnych;
- Dóbr kultury prawnie chronionych.
Ka■da paczka przed wysy■k■ poddawana jest kontroli celnej.Paczki nie spe■niaj■ce powy■szych
warunków s■ odsy■ane nadawcom.
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