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1% podatku dla Watoto – Dzieci Afryki
· na leczenie
(akcja „Bilet do stacji Życie”)
dzieci w Afryce z choroby głodowej i innych chorób wynikłych ze skrajnego ubóstwa,
dzieci i młodzieży w Syrii – ofiar wojny

· na pomoc

(akcja „Aleppo – przywrócić godność”)

dla konkretnych osób i rodzin w zrujnowanym wojną mieście Aleppo w Syrii –
w utworzeniu miejsca pracy , przekwalifikowaniu się bądź wynajęciu lokalu na

działalność

By przekazać 1% Twojego podatku fundacji Watoto – Dzieci Afryki (zamiast fiskusowi)
wpisz na formularzu podatkowym PIT w części „Wniosek o przekazanie 1% podatku…”:

· Numer KRS: 0000 227 006
· Wnioskowana kwota: 1 % czyli 1 / 100 kwoty należnego podatku – po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
Niniejsza ulotka nie została sfinansowana ze środków z 1% podatku
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Akcja „Bilet do stacji Życie”
www.DzieciAfryki.org / bilet
Od rozpoczęcia akcji „Bilet do stacji Życie” w 2008 roku do końca 2018 roku wyleczonych
zostało 1639 dzieci z Rwandy, Tanzanii i Konga Dem.
Od marca 2018 roku finansujemy również leczenie/operacje/rehabilitację dzieci i młodzieży
w Aleppo w Syrii. Do końca roku 2018 sfinansowaliśmy leczenie 51 dzieci/młodzieży.
___________________________

Akcja „Aleppo – przywrócić godność”
www.DzieciAfryki.org / aleppo
W roku 2018 przekazaliśmy środki dla 33 rodzin na utworzenie miejsca pracy,
rozpoczęcie działalności gospodarczej – to tak zwane „Mini-Projekty”, między innymi: piekarnia
(2 projekty), zakład naprawy lodówek i pralek (1 projekt), zakład fotograficzny (1 projekt),
warsztat stolarski (1 projekt), warsztat ślusarski (4 projekty), zakład fryzjerski (2 projekty),
warsztat naprawy samochodów (1 projekt), zakład szewski (1 projekt) i inne...

................................................................................................................................................................

Akcja „Bilet do stacji Życie”
www.DzieciAfryki.org / bilet
Od rozpoczęcia akcji „Bilet do stacji Życie” w 2008 roku do końca 2018 roku wyleczonych
zostało 1639 dzieci z Rwandy, Tanzanii i Konga Dem.
Od marca 2018 roku finansujemy również leczenie/operacje/rehabilitację dzieci i młodzieży
w Aleppo w Syrii. Do końca roku 2018 sfinansowaliśmy leczenie 51 dzieci/młodzieży.
___________________________

Akcja „Aleppo – przywrócić godność”
www.DzieciAfryki.org / aleppo
W roku 2018 przekazaliśmy środki dla 33 rodzin na utworzenie miejsca pracy,
rozpoczęcie działalności gospodarczej – to tak zwane „Mini-Projekty”, między innymi: piekarnia
(2 projekty), zakład naprawy lodówek i pralek (1 projekt), zakład fotograficzny (1 projekt),
warsztat stolarski (1 projekt), warsztat ślusarski (4 projekty), zakład fryzjerski (2 projekty),
warsztat naprawy samochodów (1 projekt), zakład szewski (1 projekt) i inne...

