WITAJ!
w imieniu Fundacji Kapucyni i Misje oraz braci kapucynów, misjonarzy pracujących
w Republice Środkowoafrykańskiej i Republice Czadu
- zapraszam Cię do udziału w akcji

WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI 2020
Jest to akcja społeczna. Organizatorem jest Fundacja Kapucyni i Misje z Krakowa.
Zbieramy fundusze na realizację projektów,
które prowadzą bracia misjonarze w Afryce.
Projekty, które bracia chcą realizować znajdziesz na oficjalnej stronie akcji

WWW.PACZEK.KAPUCYNI.PL
Łączny ich koszt to ponad 450 000 zł.
NA CZYM POLEGA AKCJA?
W Tłusty Czwartek -- pączkujemy! Zamiast zajadać się pączkami,
możesz podzielić się nimi z głodnymi dziećmi w Republice Środkowoafrykańskiej.
Kwotę, którą wydalibyśmy na pączki - wysyłamy do Afryki przez stronę

WWW.PACZEK.KAPUCYNI.PL
Jest to tak zwany e-pączek.
Pieniądze zostaną przeznaczone na projekty pomocowe,
edukacyjne i charytatywne.
Rezultat: mniejszy brzuszek po Tłustym Czwartku,
większe serce -- i pomoc dla tych, którzy jej potrzebują.
Koszt jednego pączka to ok. 2 zł.
Może się wydawać, że taka kwota nikomu nie uratuje życia.
Ale jeśli będzie nas... 200 tysięcy? Perspektywa się zmienia!
Dlatego dołącz do nas!
Twój pączek może bardzo dużo zmienić.
Naszą siłą jest to, że będzie nas wielu.
W zeszłym roku do akcji dołączyło prawie 400 szkół,
100 parafii i cukierni i 5000 osób z całej Polski.
W sumie uzbieraliśmy ponad 540 000 zł!

W tym roku, aby zrealizować projekty dożywiania dzieci, edukacyjne, budowę
studni, boiska sportowego, rozbudowę kaplic, remont szpitala
potrzebujemy -- 450 000 zł.
Czy nam się uda? Jeśli dołączysz do nas -- uda się!

Poniżej znajdziesz kilka wskazówek i pomysłów jak przyłączyć się do akcji:
1. Pączkuj z Nami
Podziel się tym co lubisz
Chcesz pomóc? Dołącz do nas! Specjalnie na Tłusty Czwartek usmażmy pączki.
Zabierzmy je do pracy, przygotujmy spotkanie w domu.
Zaprośmy znajomych, rodzinę i częstujemy tymi pączkami.
Jednocześnie poprośmy o datki za te pączki.
Później pieniądze przelejmy na specjalne konto Fundacji Kapucyni i Misje:
Fundacja Kapucyni i Misje
ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków
PKO S.A. o/Kraków 26 1240 4533 1111 0010 5274 9794
Z dopiskiem: Pączek dla Afryki
W ten sposób w ubiegłym roku prawie 5000 osób zebrało prawie 200 000 zł!

2. Strona internetowa www.paczek.kapucyni.pl
Najważniejszym elementem akcji jest strona www.paczek.kapucyni.pl
Znajdziesz tam dokładne opisy projektów.
Możesz pomóc właśnie poprzez tę stronę! Każdy kto ją odwiedzi, będzie mógł
wysłać do Afryki - pączka internetowego.
Poprzez specjalny „moduł wpłat” każdy będzie mógł zrobić darowiznę na rzecz
akcji. Można również przelać darowiznę bezpośrednio na konto:
Fundacja Kapucyni i Misje
ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków
PKO S.A. o/Kraków 26 1240 4533 1111 0010 5274 9794
Z dopiskiem: Pączek dla Afryki

Kupno internetowego pączka może być Twoim najlepszym wydatkiem w tym roku!
Nie utyjesz od pączkowych kalorii, za to rozkwitnie Twoje serce
dzięki pomocy drugiemu człowiekowi. A wydane przez Ciebie pieniądze
- przez ręce misjonarzy -- bezpośrednio trafią do potrzebujących.

Szkoły
Akcja odbędzie się również w szkołach.
Nauczyciele i uczniowie, którzy chcą wziąć udział w akcji
muszą uzyskać zgodę dyrekcji. Później przygotowują kiermasz.
Ponieważ w różnych regionach Polski tłusty czwartek wypada podczas ferii
zimowych, szkoły organizują akcję wtedy, kiedy im najbardziej odpowiada.
Nauczeni doświadczeniem z lat ubiegłych w tym roku będziemy
„wysyłać pączki do Afryki”
w karnawale, w Tłusty Czwartek, w Wielkim Poście aż do Wielkanocy.
Hasło tegorocznej akcji: ”Podaruj dzieciom zdrowie”.
Do szkoły trafiają nasze plakaty, skarbonki i koszulki dla wolontariuszy
Nauczyciele wraz z uczniami organizują akcję informacyjną „1 pączek = dwa obiady dla dziecka w Afryce”.
Dzień przed Tłustym Czwartkiem smażą pączki, ciasta,
które później sprzedają w szkole. Ich cena jest do ustalenia np. 2,00 zł,
co równa się posiłkom dla dwójki afrykańskich dzieci.
W ubiegłym roku niektórzy nauczyciele z uczniami udali się do zaprzyjaźnionych
cukierni i poprosili o pączki na cele charytatywne.
W podziękowaniu - jeszcze przed akcją -- zamieszczamy logotyp cukierni oraz
informację o niej na naszej stronie internetowej www.paczek.kapucyni.pl
Po zakończonej akcji cukiernie otrzymują podziękowania.
Uzbierane pieniądze koordynator akcji w szkole przelewa na konto:
Fundacja Kapucyni i Misje
Ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków
PKO S.A. o/Kraków 26 1240 4533 1111 0010 5274 9794
Z dopiskiem: Pączek dla Afryki

Jesteś uczniem?
Dołącz i pomóż swoim rówieśnikom w Afryce!
Zbierz kolegów i koleżanki, poproście nauczycieli i dyrekcję Waszej szkoły
o pozwolenie na zrobienie akcji. Prześlemy Wam plakaty, koszulki i puszki.
W okolicy Tłustego Czwartku przeprowadzicie akcję w swojej szkole, a po jej
zakończeniu przelejecie zebrane pieniądze na podane wyżej konto.

Jesteś nauczycielem?
Zbierz kilku uczniów - wolontariuszy i zrealizujcie akcję u siebie w szkole!
Możesz pomóc w naprawdę prosty sposób. Wystarczy Twoje zaangażowanie oraz
10 uczniów. Każdy niech usmaży pozyska 20 pączków.
W Tłusty Czwartek sprzedajcie je na terenie szkoły jako specjalne pączki
afrykańskie. Nic trudnego! Wystarczą dobre chęci!
W zeszłym roku do akcji włączyło się 400 szkół. W sumie uczniowie uzbierali ponad
200 000 zł! Wystarczy Twój drobny gest, który dla innych znaczy bardzo wiele.
Dołącz do nas! Zrób akcję w swojej szkole!

Zgłoszenie wyślij (Podaj nazwę i adres) na adres
paczek@misje.kapucyni.pl
Po wszelkie instrukcje oraz informacje piszcie do nas.

Jak Ty możesz pomóc?
Ważne jest to, by informacja o Akcji
„wyślij paczka do Afryki”
I strona
www. Pączek.kapucyni.pl
dotarła do jak największej liczby osób.
Zaproś znajomych, opublikuj informację na Facebooku,
wyślij e-maila
opowiadaj o akcji!

