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Aby fundacja mogła kontynuować 
swoją pracę potrzebna jest Twoja 
pomoc! 
 

“Ołówki dla wszystkich”—biuletyn 

Numer 5—Październik 2016 
 

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. 
Islandia – W maju tego roku fundacja 
przesłała zapas artykułów papierniczo – 
piśmienniczych placówce oświatowej 
prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr 
Misjonarek Miłości. 
Polska – W czerwcu tego roku fundacja 
ufundowała kilkanaście nagród na 
tegoroczny Jarmark Dominikański, z 
którego dochód wspiera najmłodszych 
Warszawiaków z najbiedniejszych 
rodzin. 

  
  

Pencils for All w Oceanii i Ameryce Północnej. 
Placówka wychowawcza Misjonarek Miłości w Papui 
– Nowej Gwinei otrzymała książki i materiały do 
nauczania w listopadzie 2015 roku. 
Szpital pediatryczny w Port-au-Prince na Haiti 
otrzymał filtr wodny w sierpniu 2016 roku. 
 

Fundacja Pencils for All jest małą organizacją 
dobroczynną, która powstała pięć  lat temu. Celem 
fundacji jest wyposażenie placówek opiekuńczo – 
wychowawczych  w Krajach Trzeciego Świata w 
przedmioty do nauczania.  

 

Pencils for All w Afryce. 
W grudniu 2015 roku nasza fundacja wybudowała 
toalety w szkole podstawowej im. Św. Michała w 
Etiopii. W luty tego roku Iwona je „wypróbowała”. 
Około 200 uczniów korzysta z nowych latryn. 
W sierpniu 2016 roku szkoła otrzymała zbiorniki 
wodne, agregat prądotwórczy oraz dwa muły. 

Pencils for All w Azji. 
Szkoła podstawowa im. Św. Jana Bosko 
oraz salezjańskie oratorium w 
Bangladeszu otrzymały zapas 
artykułów papierniczo – piśmienniczych 
oraz zabawek podwórkowych. Fundacja 
ufundowała także nagrody na 
tegoroczny „Shishu Mela” – Dzień 
Dziecka—kwiecień 2016. 

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:  
Utrzymanie świetlicy środowiskowej „Dom Babci” w 
Tbilisi stolicy Gruzji prowadzonej przez zakon 
Kamilianów. Więcej informacji na www.ProSpe.org 

http://www.prospe.org/

