
Kontakt: 

99 Guinness Trust Buildings 

Fulham Palace Road 

London W6 8BG 

iwona@pencilsforall.org 

www.pencilsforall.org 

Aby fundacja mogła kontynuować 
swoją pracę potrzebna jest Twoja 
pomoc! 
 

“Ołówki dla wszystkich”—biuletyn 

Numer 2—Październik 2013 

Jeśli Państwo chcieliby wesprzeć finansowo naszą 
działalność można to zrobić w następujący sposób: 
 

Czekiem wystawionym dla Pencils for All i wysłać 
na adres:  
99 Guinness Trust Buildings, Fulham Palace Road, 
London W6 8BG  
 
Transferem elektronicznym w Wielkiej Brytanii:  
Nazwa konta: Pencils for All  
Nazwa banku: HSBC  
Sort Code: 40-03-21  
Numer konta: 62049287 
 
Transferem elektronicznym poza granicą 
Wielkiej Brytanii:  
Nazwa konta: Pencils for All 
Adres Banku: HSBC Bank, 21 King’s Mall, King 
Street, Hammersmith, London W6 OQF, UK 
Numer konta: 
IBACS: GB94MIDL40032162049287  
Swift code :MIDLGB2106P 
 

Serdecznie dziękujemy! 
 
 

 

 

Pencils for All w Europie. 
W grudniu 2012 – przybory szkolne 
wraz ze świątecznymi życzeniami 
trafiły do placówki Caritas Diecezji 
Zielonogórsko –Gorzowskiej.  

  
 

Salezjańscy księża oraz chłopcy z internatu im. Jana Bosko w Bangladeszu. 

Fundacja Pencils for All jest małą organizacją 
dobroczynną, która powstała dwa lata temu. Celem 
fundacji jest wyposażenie placówek opiekuńczo – 
wychowawczych  w Krajach Trzeciego Świata w 
przedmioty do nauczania. Fundacja powstała po to, 
aby nieść pomoc dzieciom na całym świecie bez 
względu na pochodzenie etniczne, poglądy i 
wyznanie.  

 

Pencils for All w Azji. 
W grudniu ubiegłego roku Iwona odbyła kolejną 
podróż do Bangladeszu. Podczas jej pobytu wioska 
Lokhikul świętowała „Shishu Mela” (Dzień Dziecka). 
Fundacja sponsorowała to święto ofiarując paczki 
świąteczne ponad 300 dzieciom z Salezjańskiego 
Oratorium. Natomiast Salezjański internat otrzymał 
upragniony komputer. 
W styczniu 2013 roku dzieci z domu dziecka „Shishu 
Bavan” w Kalkucie w Indiach otrzymały paczkę z 
przyborami szkolnymi.  

Pencils for All w Afryce. 
W styczniu 2013 roku wysłałyśmy 
dwie przesyłki zawierające artykuły 
papierniczo – piśmiennicze do dwóch 
placówek: Fresh Start Academy z 
Eldoret w Kenii oraz Ośrodka 
Społecznego w Ghanie.  

Zarząd fundacji składa się z trzech osób: 
Iwona Macałka – prezes, Victoria Fernandes – 
sekretarz oraz Monika Dowejko – skarbnik.  

 

Ofiarujemy swój czas i zdolności aby fundacja 
działała sprawnie, dzięki czemu koszty 
administracyjne nie istnieją.  

Obecnie zbieramy fundusze na:  

utrzymanie istniejącego i prężnie działającego 
Salezjańskiego Oratorium do którego 
uczęszcza około 400 dzieci. Oratorium 
zapewnia dzieciom mieszkającym w wiosce 
Lokhikul i jej okolicach uczestnictwo w różnego 
rodzaju zabawach i imprezach sportowo – 
kulturalnych oraz religijnych.  


