
1% podatku

  

  

Drogie Siostry i Bracia w Panu Jezusie Chrystusie!

  

Diakonia to wspieranie innych ludzi w ich ciężkich sytuacjach, to aktywna służba na rzecz
innych i   wszelkie działania koncentrujące się na pomocy drugiemu człowiekowi . Jak podaje
strona internetowa Diakonii Kościoła: Diakonia to słowo, które łączy w sobie nabożeństwo i
troska o ludzi będących w potrzebie. W Diakonii,  życie duchowe łączy się z czynieniem dobra i
miłosierdzia.

  

Diakonia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koszalinie obchodziła w grudniu jubileusz 10-lecia
swojego funkcjonowania. Była to okazja do podsumowań, oceny i podziękowań dla tych, którzy
koszalińską Diakonię wspierają. Dokonania  i doświadczenia z tych 10 lat pracy diakonijnej są
bardzo ważne, jednak Diakonia Koszalin nie chce „stać w miejscu", pragniemy  rozwijać  swoją
działalność i myśleć o przyszłości.  Dalej chcemy wspierać, działać, pomagać w różnych
sytuacjach, na różnych szczeblach i w różnych formach. Naszym celem w roku 2012 jest
poszerzenie oferty wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego  Dzięki doświadczeniu
ostatnich lat zdajemy sobie sprawę, że potrzeba funkcjonowania wypożyczalni jest bardzo
duża, sprzęt medyczny jest drogi,  komercyjne wypożyczanie jest niejednokrotnie również poza
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naszymi możliwościami finansowymi. Dlatego chcemy poszerzyć naszą ofertę,  tak aby mogli z
niej korzystać nie tylko podopieczni z Koszalina, ale również współwyznawcy całej Diecezji
Pomorsko-Wielkopolskiej.

  

Dlatego chcemy prosić  Was, abyście sami zdecydowali gdzie przekażecie swój podatek i aby
Wasz wybór padł na Diakonie w Koszalinie, która jest częścią Diakonii Kościoła EA w RP.  Aby
przekazać 1% podatku za rok 2011 wystarczy tylko wypełnić odpowiednią rubrykę w zeznaniu
podatkowym (PIT), a Urząd Skarbowy prześle wpisaną przez Państwa kwotę za pośrednictwem
Diakonii Polska na wybrany cel szczegółowy czyli Diakonię w Koszalinie.

  

Prosimy zabierzcie Państwo  naszą ulotkę do domu i sami zdecydujcie. W celu uzyskania

  

dodatkowych informacji pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem tel. 505 41 83
04   lub

  

e-mail: diakoniakoszalin@op.pl

  

Dziękujemy z wsparcie naszej kampanii.
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