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Czcigodny Księże Proboszczu !

Nasza firma Green Office Ecologic od kilku lat zajmuje się zbiórką i utylizacją zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odzysk surowców pochodzących z demontażu zebranego

sprzętu, pozwala na gromadzenie środków finansowych, dzięki którym możemy wspierać projekty

katolickie – głównie misyjne. Dzięki dobremu wykorzystaniu bezwartościowego i bezużytecznego

złomu, można pomóc i uszczęśliwić wielu ludzi.

W ubiegłych  latach,  we  współpracy  z  Papieskim  Stowarzyszeniem  Pomoc  Kościołowi

w Potrzebie,  przeprowadziliśmy akcję  zbiórki  elektroodpadów w parafiach  37 diecezji.  Relacja

ta pozwoliła pozyskać środki finansowe, dzięki którym dotarliśmy do najbardziej potrzebujących

ludzi (lista sfinansowanych projektów na odwrocie). 

W tym  roku  pragniemy zwrócić  się  do  proboszczów   Diecezji  Warszawskiej  z  prośbą

o przyłączenie się do naszej akcji. W materiałach przesyłamy zgodę wydaną przez Kurię Diecezji

Warszawskiej, instrukcję pomocną w organizacji zbiórki oraz plakat i ulotki.

 Przychody  z  akcji  wspomogą  zakup  nowoczesnych  inkubatorów  do  szpitala

na Wybrzeżu  Kości  Słoniowej  w  Afryce.  Do  wglądu  przesyłamy  pismo,  w  którym   Siostry

Orionistki Misjonarki zwróciły się do naszej firmy z prośbą o wsparcie finansowe.    

TERMIN ZBIÓRKI :

 DZIEŃ................................   GODZINA ..........................*

* wyznaczona godzina jest godziną zakończenia zbiórki i  odbioru zebranego przez parafię sprzętu przez

Green Office Ecologic.

Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia otrzymania materiałów oraz terminu

zbiórki.

            Biuro Akcji: 83 341 75 94 wew. 10 ; Telefon dyżurny w dniu zbiórki: 502 171 293           
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Projekty sfinansowane z dotychczas pozyskanych funduszy ze zbiórki elektrośmieci:

 Dofinansowanie  Żłobka  dla  Dzieci  do  lat  3,  prowadzonego  przez  Siostry Benedyktynki

Misjonarki w Ekwadorze;

 Objęcie  patronatem  Misjonarza  Księdza  Tomasza  Grzyba  za  pośrednictwem  Komisji

Episkopatu Polski ds. Misji, który przebywa na misjach w Boliwii;

 Dofinansowanie projektu „Tank na wodę” w Laare w Kenii;

 Wsparcie sierocińca w Livingstone w Zambii;

 Wsparcie finansowe na dożywienie dzieci w Urugwaju;

 Zakup  żywności,  leków  i  odzieży  dla  Domu  Dziecka,  Schroniska  Młodzieżowego

i poprawczaka dla Dziewcząt w Wenezueli;

 Budowa studni dla szkoły w Makr w Nigerii;

 Wsparcie internatu dla dziewcząt im. Matki Bożej Copacabana w Bulo Bulo w Boliwii;

 Budowa szkoły – kaplicy w Nazakoun, Republika Środkowo Afrykańska.

Za pomoc i zebrany zużyty sprzęt z góry bardzo serdecznie dziękujemy. 


