
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 4—Październik 2015 

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 lipcu 2015 roku Iwona odwiedziła 
stolicę i po raz kolejny spotkała się z 
„Charytatywnymi z Freta”, włączając się 
w projekt - „Plecak” mający na celu 
zapewnienie wyprawek szkolnych 
najbardziej potrzebującym 
Warszawiakom.  

  

  

„Shishu Mela” czyli Dzień Dziecka – Maj 2015 w Lokhikul. 

Fundacja Pencils for All jest małą organizacją 
dobroczynną, która powstała cztery 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 lutym 2015 roku za pośrednictwem Iwony dzieci z 
przedszkola oraz szkoły podstawowej w Kalkucie w 
Indiach otrzymały puzzle, ołówki, kredki, książki i 
zeszyty. Tamtejszy Dom Dziecka „Shishu Bavan” 
otrzymał nowe zabawki. Powyższe placówki są 
prowadzone przez Siostry ze Zgromadzenia 
Misjonarek Miłości (MC). Wiejskie Salezjańskie 
Oratorium w Lokhikul w Bangladeszu dzięki naszej 
pomocy otwarło nową filię w pobliskim miasteczku 
Khonjonpur. Łącznie 600 dzieci korzysta z zajęć 
obydwu placówek.  

Pencils for All w Afryce. 
W czerwcu 2015 roku wsparłyśmy 
szkołę elementarną prowadzona przez 
Żeńskie Zgromadzenie – Marianitas 
Sisters w Etiopii.  

Zarząd fundacji składa się z trzech osób: 
Iwona Macałka – prezes, Agnieszka Pluta – 
sekretarz oraz Anna Krupka – skarbnik.  

 

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

Obecnie zbieramy fundusze na:  
Bangladesz— zabawki i wyposażenie 
nowo powstałego przedszkola w parafii św. 
Jana Bosko. 
Etiopia – budowę nowych toalet szkolnych, 
które zostały zniszczone przez ulewne 
deszcze.  


