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L. Dz. D 7/WF/7                                           Warszawa, 14.01.2021 roku 
 

Najprzewielebniejsi        
Biskupi diecezjalni KEA w RP    
Prezesi diakonii diecezjalnych 
 

Przewielebni Księża Proboszczowie, Wielebni Księża i Diakoni  
 

W imieniu Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego serdecznie dziękujemy za propagowanie idei 
przekazywania 1% podatku na rzecz działalności diakonijnej. Dzięki odzewowi darczyńców możliwe jest docieranie 
z pomocą do coraz większej grupy osób potrzebujących. 
 

Rok 2020 ze względu na epidemię wirusa SARS-CoV-2 był szczególny. Zmieniło się nasze codzienne 
funkcjonowanie, musieliśmy dostosować się do ograniczeń w różnych sferach naszego życia. Dzięki przekazanym 
wpłatom z 1% i poprzez prowadzone projekty Diakonia Polska mogła odpowiedzieć na potrzeby osób bezpośrednio 
dotkniętych skutkami pandemii, w tym m.in. zakupić tablety dla uczniów, którzy w sytuacji obowiązkowej nauki 
zdalnej nie mieli dostępu do narzędzi elektronicznych umożliwiających komunikację ze szkołą; zakupić środki 
ochrony osobistej dla podopiecznych i pracowników domów opieki; udzielić pomocy rzeczowej (żywność, leki 
i opał) osobom starszym i chorym czy dofinansować leczenie i rehabilitację osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej. 
 

Także w 2021 roku zwracamy się z prośbą do podatników o przekazanie 1 procentu podatku za rok 2020 na 
działalność Diakonii Polskiej. 1 procent, choć pozornie niewielki, jest darem serca, dzięki któremu bliźni 
w potrzebie nie pozostają sami ze swoimi trudnościami. Staje się impulsem do zmian i widoczną pomocą dla 
konkretnych osób i rodzin, przykładem odpowiedzialności obywatelskiej i świadectwem dzielenia się miłością.   
 

Zebrane fundusze przeznaczone zostaną m.in. na:   
 

• programy pomocy w sytuacji epidemii; 
• wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; 
• programy na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnością, zakup leków i rehabilitację osób chorych; 
• działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych; 
• pomoc w sytuacjach katastrof naturalnych; 
• projekty, które łączą pokolenia; 
• programy na rzecz przeciwdziałania przemocy. 
 

Jesteśmy wdzięczni również za bieżące przekazywanie informacji o potrzebach i wyzwaniach, aktualnych 
w poszczególnych diecezjach. Te informacje pomagają w rozeznawaniu zapotrzebowania na konkretne wsparcie 
oraz adresowaniu programów i aktywności do poszczególnych grup potrzebujących.  

 

Wszystkim ofiarodawcom przekazującym jeden procent na rzecz Diakonii Polskiej  
składamy serdeczne podziękowanie. Dziękujemy za każdy dar serca! 

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że drogą pocztową przesłane zostaną aktualne ulotki i plakaty kampanii 
1 procent za rok podatkowy 2020 z prośbą o rozpropagowanie ich na terenie diecezji i parafii. 
 

Z serdecznymi pozdrowieniami 
 
 
 
Wanda Falk 
Dyrektor Generalny Diakonii Kościoła EA w RP 
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