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Piotr Werwiński 

Dziękujemy, że jest Pan z nami od 5 lat. Z roku na rok rozwijamy naszą działalność zapewniamy szczęśliwe 
dzieciństwo kolejnym opuszczonym i osieroconym dzieciom. 

Czy wie Pan, że obecnie pod naszą opieką jest już 1270 potrzebujących dzieci, w tym 426 dzieci, które mają swój 
dom i rodzinę w SOS Wiosce Dziecięcej? 

Wioska SOS jest dla 426 dzieci ich miejscem na ziemi. Mieszkają tutaj razem z rodzicami i rodzeństwem. Rano 
mama robi śniadanie do szkoły. Po lekcjach maluchy odrabiają pracę domową. Chodzą na zajęcia wyrównawcze 
i uprawiają sport. Codziennie potrzebują opieki, troski i miłości. Kogoś kto będzie cieszył się z ich sukcesów 
i mocno przytuli, kiedy w oczach pojawią się łzy. Jak każde dziecko chcą kochać i być kochane. Jedynie rodzice, którzy 
są z dziećmi dzień po dniu, rok po roku mogą zbudować takie poczucie miłości, zaufania i bezpieczeństwa. Właśnie

taką opiekę zapewniamy naszym maluchom w Wioskach SOS. 

Za każdym razem kiedy nasz podopieczny rozpoczyna dorosłe życie i zakłada własną rodzinę, czujemy radość i dumę. 
Przez wiele lat dbaliśmy o jego zdrowie, edukację i rozwój, a przede wszystkim zapewniliśmy dziecku opiekę i troskę 
rodzicielską. 

Czy chciałby Pan razem z nami dzielić tę radość i dumę? 

Dzięki systematycznym darowiznom Pan także może pomagać naszym podopiecznym przez 365 dni w roku. 
Przekazując 30 zł miesięcznie, przeznacza Pan złotówkę dziennie na lepszą przyszłość dla osieroconych dzieci. 
Wystarczy wypełnić formularz. Liczy się każda nawet najmniejsza wpłata przekazywana co miesiąc. 

Gorąco liczę na to, że pozostanie Pan z nami, ponieważ tylko dzięki wsparciu darczyńców, będziemy mogli zapewnić 
szczęśliwe dzieciństwo kolejnym osieroconym dzieciom. · 

Z poważaniem, 

Barbara Rajkowska: 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce 
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PS. Załączam do listu nas.ionka rzeżuchy. Za każdym razem kiedy będzie je Pan podlewał, proszę pamiętać, że Pana 
stałe wsparcie jest dla naszych maluchów, tym czym.dla tych roślin woda. 
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