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 2021
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 680 000 zł.
NA CZYM POLEGA AKCJA?
pączkujemy! Zamiast zajadać się pączkami (zwłaszcza W Tłusty Czwartek)
możesz podzielić się nimi z głodnymi dziećmi w Republice Środkowoafrykańskiej

Nie musisz wychodzić z domu!
Kwotę, którą wydalibyśmy na pączki, słodycze - 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 a większe serce
i pomoc dla tych, którzy jej potrzebują.
Może się wydawać, że drobna kwota za pączka czy batonik
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.
Oczywiście kwota wpłaty jest dowolna, jeśli Cię stać, możesz „wysłać do Afryki”
(czyli wpłacić darowiznę) nawet cały kontener pączków!

W tym roku, aby zrealizować projekty dożywiania dzieci, edukacyjne, budowę
świetlicy, studni, boiska sportowego, rozbudowę kaplic, remont szpitala
potrzebujemy -- 680 000 zł.
Czy nam się uda? Jeśli dołączysz do nas -- na pewno Tak!

1. Pączkuj z Nami - Podziel się tym co lubisz
Najważniejszym elementem akcji w tym roku jest strona
www.paczek.kapucyni.pl
Znajdziesz tam dokładne opisy projektów
i Możesz pomóc właśnie przez tę stronę!
Każdy kto ją odwiedzi, będzie mógł
wysłać do Afryki - pączka internetowego
Poprzez specjalny „moduł wpłat” u dołu strony
każdy może 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 (lub darowizna)
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.

2. Szkoły
Akcja, która wcześniej odbywała się w szkołach
Musi W tym roku ze względów bezpieczeństwa epidemicznego
Przenieść się do internetu
Nauczycieli i uczniów, którzy chcą wziąć udział w akcji
zachęcamy do przeprowadzenia lekcji o Misjach w Afryce.
Można do tego wykorzystać Nasze materiały
dostępne w zakładce „do pobrania”
Są tam filmiki i zdjęcia, Które przybliżą problemy z jakimi borykają się
na co dzień nasi misjonarze i ludzie, którym pomagają.
Nie ma tam żadnych drastycznych scen,
a poważne problemy głodu czy braku wody
Podane są w formie, którą można przedstawić dzieciom
Dołącz do nas! Zrób lekcję w swojej szkole!
Zgłoszenie wyślij na adres
paczek@misje.kapucyni.pl
Podaj nazwę szkoły, klasę, adres szkoły
I nazwisko nauczyciela zgłaszającego.
Informację o szkołach, klasach, które się przyłączyły - umieścimy na naszej
stronie W zakładce -- „gdzie pączkujemy”
Każda klasa dostanie po akcji Honorowy dyplom!
Jak jeszcze możesz pomóc?
Ważne jest to, by informacja o Akcji
„wyślij pączka do Afryki”
I strona www. Pączek.kapucyni.pl
dotarła do jak największej liczby osób.
opublikuj informację na Facebooku, wyślij e-maila
opowiadaj o akcji!

