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Najprzewielebniejsi Księża Biskupi,  
Przewielebni i Wielebni Księża i Diakoni  
Kościoła E-A w RP 
 

Projekt Diakonii Polskiej "Okna": pomoc charytatywna – wyprawki szkolne dla dzieci z rodzin słabych 
socjalnie – Rok Reformacji 
 
Najprzewielebniejsi Księża Biskupi, 
Przewielebni i Wielebni Duchowni! 
  
W trwającym w Kościele Roku Reformacji z jednej strony przywołujemy osiągnięcia i dokonania XVI-wiecznych 
reformatorów, z drugiej mamy możliwość przyjrzenia się rzeczywistości Kościoła dziś. Perspektywa ta obejmuje także 
kwestie związane z realizacją w codziennym życiu chrześcijanina Chrystusowego przykazania miłości.  
  
W tym kontekście Diakonia Polska, która od wielu już lat tworzy i wpiera projekty pomocy dla dzieci i młodzieży 
w trudnej sytuacji życiowej, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 planuje uruchomienie projektu 
"Okna". Pamiętając o wpływie reformacyjnych idei na rozwój szkolnictwa i mając na uwadze, że czas nauki szkolnej to 
niezwykle istotny etap dla rozwoju człowieka, pragnie wesprzeć dzieci i młodzież z rodzin słabych socjalnie, bez 
względu na przynależność wyznaniową, potrzebujących pomocy w zakupie wyprawki szkolnej na rok szkolny 
2017/2018. Sfinansowany zostanie zakup niezbędnych dla każdego ucznia materiałów, zarówno wyposażenia tornistra 
- zeszytów, kredek, flamastrów, bloków rysunkowych i innych materiałów papierniczych, jak i podręczników, 
niezbędnej odzieży szkolnej czy biletów okresowych, umożliwiających dojazd do szkoły. 
  
W rezultacie rozeznania, dokonanego przez dyrektorów diakonii diecezjalnych, którzy pozostają w kontakcie m.in. 
ze szkołami i lokalnymi centrami pomocy, do projektu zgłoszonych zostało 200 rodzin potrzebujących wsparcia. Na 
realizację działań projektowych potrzebna jest kwota 50 000,00 PLN. W związku z powyższym Diakonia Polska 
zwraca się z prośbą o włączenie się w tę inicjatywę i składanie ofiar na ten cel.  
 

Wsparcie projektu – wpłaty dowolnych ofiar na konto Diakonii Polskiej: 
78 1240 1037 1111 0000 0693 1384 (PLN) 

 
i wpisanie w tytule przelewu "Projekt Okna" 

 
Szczegóły projektu znajdują się na przygotowanych plakatach oraz ulotkach. Ich wersję elektroniczną przesyłamy 
w załączniku, wersja drukowana zostanie rozesłana do parafii w najbliższym czasie, uprzejmie prosimy o ich 
rozpropagowanie.  
  
Dziękujemy za każdy dar serca, niech przekazane ofiary staną się wyrazem naszej solidarności i chrześcijańskiej 
miłości bliźniego! 
  
Z chrześcijańskim pozdrowieniem 
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