Oferta współpracy
dla Szkół i Katechetów
z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatti.pl
na rok szkolny 2017/2018

Zapraszam do współpracy!
Jako Prezes Fundacji Salvatti.pl
gorąco zachęcam do podejmowania
inicjatyw promujących misje
katolickie w polskich szkołach.
Liczymy na to, że inicjatywy naszej
Fundacji na stałe wpiszą się w
kalendarzach Waszych placówek
szkolno-wychowawczych.

Z życzeniami owocnej współpracy,
Ks. Jerzy Limanówka SAC

Fundacja Salvatti.pl
- o nas Fundacja powstała w 2008 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Apostolstwa
Katolickiego Prowincji Chrystusa Króla.
Głównym celem Fundacji jest:
• wspieranie dzieła misyjnego na świecie,

• angażowanie ludzi świeckich w działalność misyjną Kościoła,
• promocja dzieła misji w Polsce,
• prezentacja dorobku pracy polskich misjonarzy.

Fundacja Salvatti.pl
- Komu pomagamy Fundacja prowadzi akcje fundraisingowe, z których fundusze przeznacza na
dożywianie dzieci w Rwandzie, Kolumbii, Indiach, Demokratycznej Republice
Konga i Kamerunie. Wspomaga funkcjonowanie ośrodków zdrowia,
zdobywając fundusze na leki i sprzęt medyczny.
Wspomaga finansowanie edukacji pallotyńskich kleryków w Afryce.

Angażuje się w budowę nowych obiektów duszpasterskich, edukacyjnych
i medycznych. Wspomaga m. in. budowę oddziału położniczego w Kigali Gikondo w Rwandzie.

W jaki sposób z nami
współpracować?
Na kolejnych stronach
przedstawiliśmy nasze
pomysły na współpracę
z Wami.
Jeśli macie swoje
propozycje – chętnie się
z nimi zapoznamy,
czekamy na Wasze maile
pod adresem:
salvatti@salvatti.pl

Stare telefony komórkowe
na rzecz misji
Akcja polega na tym, że z komórek wysyłanych do
Fundacji odzyskiwane są cenne surowce.

W porozumieniu z firmą, która zajmuje się
recyklingiem i pozyskiwaniem szlachetnych
kruszców oraz przywracaniem do życia starych
telefonów - prowadzimy akcję zbiórki starych
telefonów komórkowych.
Dochód uzyskany ze sprzedaży starych telefonów
przeznaczamy na pomoc mieszkańcom Wybrzeża
Kości Słoniowej.

Prześlij nam swój telefon
- co należy zrobić 1.

Zadeklaruj swój udział w akcji wysyłając maila na adres:
salvatti@salvatti.pl

2.

Zorganizuj akcję w klasach lub w całej szkole, zachęcaj
uczniów, by poinformowali o akcji swoich rodziców.

3.

Zbierzcie telefony do kartonu i opiszcie, podając liczbę
zebranych telefonów, nazwę szkoły, ilość zaangażowanych
uczniów w akcji. Nadruk na kartony oraz plakaty promujące
akcję prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia.

4.

Karton przyślij nam na adres: Pallotyńska Fundacja Misyjna
Salvatti.pl, ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki

Przyślij nam ostemplowane
znaczki pocztowe

Zbieramy ostemplowane znaczki, wycięte z koperty lub kartki pocztowej
z półcentymetrowym marginesem (nie mogą to być znaczki odklejone, jak do
klasera).
Znaczki przesyłane na nasz adres, sprzedajemy jako tzw. makulaturę
filatelistyczną. Pieniądze uzyskane w ten sposób przeznaczane są na animację
misyjną.
Każdego roku dzięki dobrej woli szkół i osób prywatnych z całej Polski docierają
do nas dziesiątki, a nawet setki kilogramów znaczków.
Znaczki przyślij nam na adres: Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl, ul.
Wilcza 8, 05-091 Ząbki

„HOBE” - projekt walki
z analfabetyzmem w Rwandzie
HOBE to tytuł rwandyjskiego czasopisma katolickiego, które od blisko 60 lat
ukazuje się w Rwandzie, towarzyszy katechezie i edukacji wielu pokoleń
Rwandyjczyków.
Fundacja Salvatti postanowiła zorganizować w Polsce zbiórkę na prenumeraty
czasopisma HOBE dla rwandyjskich dzieci po to, by miały one niepowtarzalną
szansę edukacji i kontaktu ze słowem pisanym.
O wadze akcji świadczy fakt, że koszt rocznej prenumeraty miesięcznika HOBE to
tylko 2 złote. Pismo wydawane jest w językach: kiniarwanda, francuskim i
angielskim. Za koszt jednego batonika w Polsce, z którego dziecko zrezygnuje,
rwandyjskie dzieci otrzymają niepowtarzalną szansę edukacji przez cały rok.
Zachęcamy Nauczycieli i Katechetów do jednorazowych zbiórek pieniędzy z okazji
Dnia Dziecka, Mikołajek, imprez klasowych czy uroczystości szkolnych.

Gazetka „HOBE”
- jak to zrobić w Twojej szkole?
1.

Prześlij maila na adres salvatti@salvatti.pl z informacją, że Wasza szkoła chce
włączyć się do akcji, zgłoś zapotrzebowanie na materiały promocyjne.

2.

Poprowadź w szkole lekcję na temat problemu analfabetyzmu w Rwandzie
(konspekt prześlemy na maila), przekaż dzieciom materiały na temat
projektu, by poinformowały o zbiórce rodziców.

3.

Po kweście zbierz środki i przelej na konto Fundacji Salvatti.pl. W tytule
przelewu wpisz słowo-klucz HOBE i jak najwięcej informacji identyfikujących
wpłatę (np. nazwę szkoły, swoje nazwisko).

4.

Dane do przelewu: Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl, ul. Wilcza 8,
05-091 Ząbki, Bank Pekao SA 44 1240 1095 1111 0010 3468 8020.

5.

Wyślemy pisemne podziękowanie do Szkoły.

Festyny i kiermasze misyjne
Uczestniczymy w wielu festynach promując misje, zachęcamy
Was do organizacji tego rodzaju imprez. Podczas tych akcji
można zorganizować zbiórki i loterie.
Szkolne kiermasze misyjne mogą być organizowane np. z okazji
światowego dnia misyjnego (przedostatnia niedziela
października. Można zorganizować w szkole sprzedaż ciast,
loterię czy konkursy.
W okresie świątecznym możecie zorganizować sprzedaż
wyrobów Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych wykonanych
przez Uczniów, a środki z kwesty przekazać Fundacji na realizację
celów misyjnych.

Patronage - stypednia dla dzieci
z Indii i Rwandy
Program stypendialny Fundacji Salvatti.pl to pomoc dzieciom, które z powodu
biedy nie mogą uczęszczać do szkoły.
Misjonarze wybierają: sieroty, półsieroty, dzieci niepełnosprawne, z rodzin
wielodzietnych i niepełnych.
Polega na comiesięcznych wpłatach na konto Fundacji Salvatti.pl kwoty
równowartości w złotówkach 25 EURO.
Program stypendialny Fundacji Salvatti.pl nie jest anonimowy. Umożliwiamy
kontakt z dzieckiem poprzez korespondencję listowną.

Patronage - jak się włączyć?
Dwa razy do roku Fundacja Salvatti.pl przekazuje pieniądze do organu
prowadzącego szkołę, który konkretnemu dziecku opłaca szkołę, finansuje
zakup mundurka, stroju sportowego, podręczników, materiałów szkolnych,
zapewnia jeden posiłek dziennie oraz dojazd do szkoły.
Zgłoszenie do programu stypendialnego polega na przesyłaniu na adres
Fundacji wypełnionej deklaracji wpłaty pierwszej raty, czyli równowartości w
złotówkach 25 euro.
Patron może zrezygnować z finansowania programu stypendialnego z
trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

Program stypendialny kończy się z chwilą ukończenia przez dziecko szkoły,
która jest objęta programem stypendialnym.
Zainteresowani proszeni są o wysłanie maila na adres: salvatti@salvatti.pl,
z którego zwrotnie przyślemy niezbędne dokumenty.

Patronat duchowy - modlitwa
za misje i misjonarzy
Uczniowie mogą pomóc misjonarzom obejmując
jednego z nich duchową opieką. Patronat polega na
codziennej modlitwie w intencji misjonarza, którego
imię i nazwisko można otrzymać pisząc na maila:
salvatti@salvatti.pl.
Modlitwa różańcowa jest potrzebna misjonarzom na
wszystkich kontynentach. W miarę możliwości
uczniowie mogą zobowiązać się do modlitwy w
intencjach misyjnych podawanych na każdy miesiąc.

Koła misyjne
Fundacja przygotowała Zeszyty Konspektów Katechez Misyjnych,
by zainteresować zagadnieniami tematyki misyjnej grono
pedagogiczne szkół.
Zachęcamy wszystkich nauczycieli do zakładania kół misyjnych w
szkołach.

Z Fundacji Salvatti.pl można otrzymać gotowe konspekty do
prowadzenia zajęć podczas spotkań koła misyjnego.
Czekamy pod adresem: salvatti@salvatti.pl

Misyjny Sklep Charytatywny

1 % podatku
Te dzieła i wiele innych, które organizujemy nie byłyby możliwe bez wsparcia
Darczyńców, dziękujemy za dotychczasową pomoc i prosimy o dalsze
wsparcie. Prosimy o przekazanie 1 procenta podatku.

Nasz numer KRS 000 309 499
Mamy misje do spełnienia
Dziękujemy!

