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Pallotyñska Fundacja Misyjna Salvatti.pl
Fundacja powsta³a w 2008 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Prowincji Chrystusa Króla. G³ównym celem Fundacji jest wspieranie dzie³a
misyjnego na œwiecie, anga¿owanie ludzi œwieckich w dzia³alnoœæ misyjn¹ Koœcio³a,
promocja dzie³a misji w Polsce oraz prezentacja dorobku pracy polskich misjonarzy.
Dotychczas Fundacja przekaza³a pomoc finansow¹ na adaptacjê by³ego klasztoru
w Bi³ohirii (Ukraina) na dom dziecka, wsparcie domu dzieci ulicy Casa Hogar (Kolumbia) oraz rozbudowê szko³y w Kabuga (Rwanda) i inne cele m.in. na pomoc
ofiarom huraganu na Haiti, uchodŸcom z powodu wojny domowej na Wybrze¿u
Koœci S³oniowej czy te¿ polskim powodzianom.
Jednym z istotnych zadañ Fundacji jest promocja dzia³alnoœci misyjnej Koœcio³a.
Przez liczne katechezy, festyny misyjne, prelekcje, debaty, formacjê wolontariatu
misyjnego oraz pos³ugê w wielu krajach œwiata (S³owacja, Rosja, Kolumbia, Ukraina, Albania), docieramy daleko zgodnie ze s³owami Chrystusa – IdŸcie i nauczajcie
wszystkie narody.

Fundacja dzia³a
w duchu œw. Wincentego Pallottiego – za³o¿yciela pallotynów

Fundacja prowadzi szerok¹ wspó³pracê ze szko³ami. Do w³¹czenia siê do tej wspó³pracy pragniemy Was zachêciæ. Z myœl¹ o katechezie w szko³ach i promocjê dzie³a misyjnego co roku opracowaliœmy konspekty katechetyczne dotycz¹ce misji w Afryce, Ameryce Po³udniowej i Azji. Zale¿y
nam na tym, by docieraæ do dzieci i m³odzie¿y i zapalaæ w ich sercach postawê pomocy i zaanga¿owania w ¿ycie misyjne Koœcio³a.
Obecnie wspó³pracujemy z ponad 100 szko³ami w ca³ej Polsce. Otrzymujemy od katechetów i nauczycieli znacz¹c¹ pomoc w postaci znaczków,
darowizn pieniê¿nych czy w³¹czenia siê w adopcjê serca.
Jesteœmy wdziêczni za tak szerok¹ odpowiedŸ na apel o wsparcie misji. Pragniemy rozwijaæ tê wspó³pracê i dbaæ o promocjê misji w szko³ach.
Dedykujemy nauczycielom tê broszurkê, by zainteresowaæ Was ró¿nymi inicjatywami Fundacji Salvatti.pl skierowanymi do szkó³.
Jako Prezes Fundacji gor¹co zachêcam do podejmowania inicjatyw promuj¹cych misje katolickie w polskich szko³ach. Liczymy na to, ¿e inicjatywy naszej Fundacji na sta³e wpisz¹ siê w kalendarzach waszych placówek szkolno-wychowawczych.
Z ¿yczeniami owocnej wspó³pracy,
Ks. Jerzy Limanówka
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JAK MO¯ESZ ZAANGA¯OWAÆ SZKO£Ê W POMOC MISJOM
ZBIÓRKA STARYCH TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
WSPIERAMY MISJE I EKOLOGIÊ
Akcja STARE TELEFONY KOMÓRKOWE NA RZECZ MISJI polega na tym, ¿e ze starych komórek
wys³anych do Fundacji odzyskiwane s¹ cenne surowce. Zatem w porozumieniu z firm¹,
która zajmuje siê recyklingiem i pozyskiwaniem szlachetnych kruszców oraz przywracaniem
do ¿ycia starych telefonów rozpoczêliœmy akcje zbiórki starych telefonów komórkowych.
Dochód uzyskany ze sprzeda¿y starych telefonów przeznaczamy na pomoc mieszkañcom Wybrze¿a Koœci S³oniowej.
Niedawno zakoñczy³a siê wojna domowa. Wielu ludzi potrzebuje pomocy odbudowy domu, lekarstw, ¿ywnoœci.

PAMIÊTAJ:
– KA¯DA KOMÓRKA TO KONKRETNA POMOC DLA MISJI I LUDZI UBOGICH
NA WYBRZE¯U KOŒCI S£ONIOWEJ, PRZEŒLIJ NAM SWÓJ TELEFON...
Zachêcamy szko³y do w³¹czenia siê w akcjê.
Co nale¿y zrobiæ?
1. Zadeklaruj swój udzia³ w akcji wysy³aj¹c maila na adres: salvatti@salvatti.pl
2. Zorganizuj akcjê w klasach lub w ca³ej szkole, zachêæ uczniów, by poinformowali o akcji swoich rodziców.
3. Zbierzcie telefony do kartonu i opiszcie, podaj¹c liczbê zebranych telefonów, nazwê szko³y, iloœæ
zaanga¿owanych uczniów w akcji. (nadruk na kartony oraz plakaty promuj¹ce akcjê przeœlemy
po otrzymaniu zg³oszenia).

ZNACZKI
Zbieramy ostemplowane znaczki, wyciête z koperty lub kartki pocztowej z pó³centymetrowym marginesem (nie
mog¹ to byæ znaczki odklejone jak do klasera). Przesy³ane na nasz adres, sprzedajemy je jako tzw. makulaturê
filatelistyczn¹. Pieni¹dze uzyskane w ten sposób przeznaczone s¹ na animacjê misyjn¹. Ka¿dego oku dziêki dobrej
woli szkó³ i osób prywatnych z ca³ej Polski docieraj¹ do nas dziesi¹tki a nawet setki kilogramów znaczków.
Gor¹co zachêcamy do akcji i dziêkujemy za widzialne zaanga¿owanie szkó³ w zbiórkê znaczków.
Telefony i znaczki przes³aæ na adres:

Pallotyñska Fundacja Misyjna Salvatti.pl, ul. Wilcza 8; 05-091 Z¹bki
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JAK MO¯ESZ ZAANGA¯OWAÆ SZKO£Ê W POMOC MISJOM
KWESTY MISYJNE NA RZECZ DZIECI ULICY W KOLUMBII
Pallotyñska Fundacja Misyjna Salvatti.pl prowadzi zbiórkê publiczn¹ zaakceptowan¹ przez Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych i Administracji na rzecz domu dla dzieci ulicy im. Jana Paw³a II w Bello, Kolumbia.
Dom powsta³ z inicjatywy polskiego darczyñcy, prowadz¹ go polscy misjonarze, wychowuj¹c i edukuj¹c dzieci
z rodzin ubogich lub patologicznych w aglomeracji miejskiej znajduj¹cej siê w okolicach Medellin (miasta znanego
w historii handlarza narkotyków Pablo Escobara).
Dom Casa Hogar (ognisko domowe) utrzymuje siê z datków darczyñców. Wasza szko³a mo¿e zorganizowaæ kwestê
na rzecz kolumbijskich dzieci.

JAK J¥ ZORGANIZOWAÆ?
1. Napisz do nas na adres salvatti@salvatti.pl, o tym, ¿e twoja szko³a chce zaanga¿owaæ siê w kwestê.
2. Drog¹ mailow¹ przeœlemy skan pozwolenia na zbiórkê publiczn¹ na dom im. Jana Paw³a II prowadzony na rzecz Dzieci Ulicy w Kolumbii.
3. Zdecyduj siê na miejsce, w którym chcesz zorganizowaæ zbiórkê (pozwolenie MSWiA uprawnia do kwestowania na terenie ca³ej Polski),
powinno siê jednak uprzedziæ o zbiórkach stra¿ miejsk¹ i policjê, jeœli kwesta odbywa siê na terenie publicznym. Kwesty na terenie szkó³
mog¹ byæ przeprowadzone po uzgodnieniu tego z dyrektorem, na terenie galerii i centrów handlowych po uzgodnieniu z dyrekcj¹ galerii
lub hipermarketu.
4. Zorganizuj s³oiki, lub profesjonalne puszki do zbiórki i oklej je plomb¹, np. nalepk¹ z piecz¹tk¹ szko³y.
5. Na kwestê zabierz ze sob¹ ksero pozwolenia na zbiórkê publiczn¹ i wyposa¿ uczniów w identyfikatory.
6. Po kweœcie zbierz œrodki i przelej na konto Fundacji Salvatti.pl. W tytule przelewu wpisz s³owo-klucz KWESTA oraz jak najwiêcej informacji
identyfikuj¹ce wp³atê (np. nazwê szko³y, miejsce zbiórki, swoje nazwisko).

Wyœlemy pisemne podziêkowanie dla szko³y,
która w³¹czy³a siê do akcji.

Dane do dokonania przelewu po akcji: Pallotynska Fundacja Misyjna SALVATTI.PL
ul. Wilcza 8; 05-091 Zabki
Bank PKO BP SA
nr 65 1020 1042 0000 8602 0187 3256
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JAK MO¯ESZ ZAANGA¯OWAÆ SZKO£Ê W POMOC MISJOM
HOBE ZNACZY WITAJ !!!
– PROJEKT WALKI Z ANALFABETYZMEM W RWANDZIE
Szczególnie szko³y pragniemy zachêciæ projektem HOBE. Jako nauczyciele znacie wartoœæ przekazywanej dzieciom wiedzy. HOBE to tytu³ rwandyjskiego czasopisma katolickiego, które od 50 lat ukazuje siê w Rwandzie, towarzysz¹c katechezie i edukacji wielu pokoleñ Rwandyjczyków.
Fundacja Salvatti postanowi³a zorganizowaæ w Polsce zbiórkê na prenumeraty czasopisma HOBE dla Rwandyjskich dzieci po to, by mia³y one
niepowtarzaln¹ szansê edukacji i kontaktu ze s³owem pisanym.
Bardzo wa¿ny jest wymiar solidarnoœci, jaki polskie dzieci mog¹ pokazaæ swoim kolegom z Rwandy. Pragniemy w tym roku nawi¹zaæ kontakt
miêdzy szko³ami z Rwandy i Polski po to by polscy uczniowie widzialnie doœwiadczyli pomocy, jakiej udzielili Rwandyjczykom. Projekt HOBE
to piêkna inicjatywa Fundacji, dziêki której w zesz³ym roku uda³o siê zebraæ pieni¹dze na prawie 8 tysiêcy prenumerat.
O wadze akcji œwiadczy fakt, ¿e koszt rocznej prenumeraty miesiêcznika HOBE to tylko 2 z³ote. Pismo wydawane jest w jêzykach kiniarwanda,
francuskim i angielskim. Za koszt jednego batonika w Polsce, z którego dziecko zrezygnuje, rwandyjskie dzieci otrzymaj¹ niepowtarzaln¹ szansê
edukacji przez ca³y rok. Bardzo wa¿ne jest, by w projekt HOBE zaanga¿owa³o siê jak najwiêcej ludzi dobrej woli i szkó³, poniewa¿ dzie³o ewangelizacyjne i edukacyjne tego dzieciêcego czasopisma by³o dotychczas bardzo znacz¹ce. Zachêcamy katechetów do jednorazowych zbiórek
pieniêdzy z okazji Dnia Dziecka, Miko³ajek, imprez klasowych czy uroczystoœci szkolnych na ten szczytny cel po to by wesprzeæ edukacjê Rwandyjczyków i walczyæ z analfabetyzmem.
Na proœbê przeœlemy do szkó³ materia³y dla dzieci i rodziców promuj¹ce akcjê. Gor¹co wierzymy w to, ¿e wiele szkó³ zaanga¿uje siê w projekt
i odpowie na apel pomocy, która nauczy umiejêtnoœci czytania i pisania bardzo potrzebnej w doros³ym ¿yciu.

CO TRZEBA ZROBIÆ ¯EBY W£¥CZYÆ SIÊ DO AKCJI?
1. Przeœlij maila na adres salvatti@salvatti.pl z informacj¹, ¿e wasza szko³a chce w³¹czyæ siê do akcji, zg³oœ zapotrzebowanie na materia³y
promuj¹ce akcjê.
2. PoprowadŸ lekcjê w szkole na temat problemu analfabetyzmu w Rwandzie (konspekt do pobrania z naszej strony lub przeœlemy na maila),
przeka¿ dzieciom materia³y na temat projektu, by poinformowa³y o zbiórce rodziców.
3. Po kweœcie zbierz œrodki i przelej na konto Fundacji Salvatti.pl. W tytule przelewu wpisz s³owo-klucz HOBE i jak najwiêcej informacji identyfikuj¹ce wp³atê (np. nazwê szko³y, swoje nazwisko)
Wyœlemy pisemne podziêkowanie dla szko³y,
która w³¹czy³a siê do akcji.

Dane do dokonania przelewu po akcji: Pallotynska Fundacja Misyjna SALVATTI.PL
ul. Wilcza 8; 05-091 Zabki
Bank PKO BP SA
nr 65 1020 1042 0000 8602 0187 3256
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JAK MO¯ESZ ZAANGA¯OWAÆ SZKO£Ê W POMOC MISJOM
FESTYNY I KIERMASZE MISYJNE
Ka¿dego roku poprzez organizacjê festynów misyjnych promujemy kulturê Afryki i Ameryki Po³udniowej oraz dzie³o misyjne polskich braci
i sióstr którzy ewangelizuj¹ Afrykê. Tylko w tym i zesz³ym roku Fundacja uczestniczy³a lub zorganizowa³a oko³o 20 festynów, m. in. w Zielonce,
Warszawie, Kutnie, Tczewie, £om¿y.

Festyn Misyjny w Zielonce – gry i zabawy edukacyjne dla dzieci

Sydney w Warszawie – warsztat African Storie

Zachêcamy za przyk³adem naszej Fundacji do organizacji imprez, w których byæ mo¿e bêdziemy w stanie pomóc wysy³aj¹c schemat imprezy lub
wypo¿yczaj¹c stroje afrykañskie i materia³y edukacyjne potrzebne do promocji misji. Zachêcamy podczas tych akcji do organizowania zbiórek
i loterii, z których dochód przeznaczony bêdzie na misje.
Zachêcamy do organizacji szkolnych kiermaszy misyjnych na przyk³ad z okazji œwiatowego dnia misyjnego (przedostatnia niedziela paŸdziernika),
podczas których zorganizowaæ mo¿na w szkole sprzeda¿ ciast, loteriê i inne konkursy, z których dochód przeznaczony zostanie na misyjne dzie³o
Koœcio³a.
Zachêcamy do przesy³ania do Fundacji Salvatti.pl wyrobów bo¿onarodzeniowych i wielkanocnych wykonanych przez uczniów.
W terminach od 1.11.2011r. do 5.12.2011r. mo¿na przysy³aæ wyroby bo¿onarodzeniowe do Fundacji Salvatti w Z¹bkach a my zajmiemy siê ich
dystrybucj¹ i przeka¿emy œrodki z ich sprzeda¿y na cele misyjne.
W okresie 1.03.2012r. do 5.04.2012r. zbieramy wyroby wielkanocne, zachêcamy wszystkie szko³y do w³¹czenia siê w akcjê !!!
Mo¿ecie równie¿ sami zorganizowaæ sprzeda¿ wyrobów Bo¿onarodzeniowych i Wielkanocnych
wykonanych przez uczniów a œrodki z kwesty przekazaæ Fundacji na realizacje celi misyjnych.
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INNE PROPOZYCJE
ZAANGA¯OWANIA W POMOC MISJOM
MODLITWA ZA MISJE I MISJONARZY
Patronat Duchowy – uczniowie mog¹ pomóc misjonarzom obejmuj¹c jednego z nich duchow¹ opiek¹.
Patronat polega na codziennej modlitwie w intencji misjonarza, którego imiê i nazwisko mo¿na wybraæ z dzia³u "Modlitwa za misjonarzy"
na stronie www.salvatti.pl/modlitwa/modlitwa_za_misjonarzy.html
Modlitwa ró¿añcowa – jest potrzebna misjonarzom na wszystkich kontynentach. W miarê mo¿liwoœci uczniowie mog¹ zobowi¹zaæ siê
do modlitwy w intencjach misyjnych podawanych na ka¿dy miesi¹c.

MASZ NASZ¥ KLASÊ LUB FACEBOOKA, PROMUJ Z NAMI
DZIE£O CHARYTATYWNE, WSTAW GRAFIKÊ POPIERAJ¥C¥
PROJEKT NA SWOIM PROFILU
W zwi¹zku z rozwojem spo³ecznoœci internetowych pragniemy zachêciæ nauczycieli oraz uczniów
do promowania dobrych postaw w internecie i wklejenia na swoim profilu Nasza Klasa, Facebook
i innych portali spo³ecznoœciowych linka lub grafiki dotycz¹cej projektów dobroczynnych realizowanych przez nasz¹ Fundacjê. Linki oraz grafiki do promowania dzie³a charytatywnego Fundacji
na facebooku s¹ dostêpne w zak³adce nasze projekty na stronie Fundacji www.salvatti.pl.
Byæ mo¿e tym nie mo¿esz pomóc, ale twój przyjaciel tak,
zainteresuj problemami krajów ubogich spo³ecznoœæ
internetow¹.
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INNE PROPOZYCJE
ZAANGA¯OWANIA W POMOC MISJOM
KO£A MISYJNE
Fundacja przygotowa³a Zeszyty Konspektów Katechez Misyjnych, by zainteresowaæ zagadnieniami tematyki misyjnej grono pedagogiczne szkó³.
W zwi¹zku z wprowadzeniem dwóch dodatkowych godzin pozalekcyjnych w ramach karty nauczyciela, zachêcamy wszystkich nauczycieli do zak³adania kó³ misyjnych w szko³ach. Z fundacji Salvatti.pl mo¿na otrzymaæ gotowe konspekty do prowadzenia zajêæ podczas spotkañ ko³a misyjnego lub pobraæ je ze strony:
http://salvatti.pl/wspolpraca_ze_szkolami_/szkolne_kola_misyjne.html
W ten sposób wype³niaj¹c swoje nauczycielskie obowi¹zki anga¿ujemy m³odzie¿ w Misyjne Dzie³o Koœcio³a.

ADOPCJA SERCA
Jest to konkretna odpowiedŸ na potrzeby materialne, duchowe i religijne dzieci w krajach misyjnych. Adopcj¹ serca s¹ objête
dzieci osierocone, pozbawione podstawowych œrodków do ¿ycia i pieniêdzy na op³acenie szko³y. W akcjê anga¿uj¹ siê osoby
samotne, ma³¿eñstwa, rodziny, grupy parafialne, klasy szkolne a nawet ca³e szko³y.
Pallotyñska Adopcja Serca polega na comiesiêcznych wp³atach na konto Sekretariatu Misyjnego Ksiê¿y Pallotynów
w Warszawie kwoty 16 EURO (w tym 1 euro na obs³ugê administracyjn¹). Ka¿dego miesi¹ca Sekretariat Misyjny
przekazuje tê kwotê misjonarzom w krajach misyjnych,którzy pomagaj¹ konkretnemu dziecku w zakupie ¿ywnoœci,
op³aceniu szko³y, przyborów szkolnych lub te¿ zakup niezbêdnych lekarstw dla chorego dziecka.
T¹ piêkn¹ opiek¹ serca objêtych jest dzisiaj 4500 dzieci w Afryce i Ameryce Po³udniowej.
Serdecznie dziêkujemy za pomoc dzieciom i zachêcamy do zainteresowania siê akcj¹
i podjêcie Adopcji Serca afrykañskiego dziecka, z którym mog¹ byæ w korespondencyjnym
kontakcie. Zachêcamy do zapoznania siê ze szczegó³ami akcji na stronie internetowej Pallotyñskiego
Sekretariatu Misyjnego: www.sekretariat-misyjny.pl ub telefonicznie pod numerem: +48 22 771 51 61.
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Na cele misyjne w tym roku przekazaliœmy dotychczas ponad 200 tysiêcy z³otych
a dziêki waszej pomocy zrobimy jeszcze wiêcej.
Pieni¹dze z jednego procenta podatkowego pozwalaj¹ nam realizowaæ wymienione powy¿ej akcje.
Przeznacz swój 1% na nasz¹ Fundacjê, byœmy mogli zrobiæ na rzecz misji jeszcze wiêcej.

pozwoli nam
uczyniæ œwiat lepszym
Pallotyñska Fundacja Misyjna Salvatti.pl
ul. Wilcza 8, 05-091 Z¹bki
www.salvatti.pl , e-mail: salvatti@salvatti.pl
tel: +48 22/771 51 65, 771 51 19, 771 151 65
kom: 0 602 336 106 (ks. Jerzy Limanówka SAC)
fax: 22/ 781 67 59
NIP: 125 – 15 – 01 – 220
PKO BP SA: 65 1020 1042 0000 8602 0187 3256
KRS: 0000309499

