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EL CONGO ENS NECESSITA
El regal més gran que es pot donar,
és aconseguir que torne a mirar el futur amb illusió.
Dins els actes de commemoració dels 60 anys de la Declaració Universal
dels Drets Humans, al si de l’Escola d’Estiu Marina Safor va nàixer la ONG
Mestres que fan escola. Aquesta ONG té un projecte que pretén cercar
un poc d’esperança a persones que l’han perduda, abandonades pel
seu govern, pel seu estat, pels mitjans de comunicació, pels organismes
internacionals,…
És un projecte de llarg abast però que va a iniciar els seus passos
humilment, des de la iniciativa d’un reduït grup de persones a les que
uneix un objectiu comú: fer que s'acomplesquen els preceptes de la
Declaració Universal dels Drets Humans, declaració que ja té 60 anys,
però que conserva tota la seua vigència.
OBJECTIU DEL PROJECTE
Construir escoles gratuïtes i d’alta qualitat pedagògica en la RD del
Congo. Estem en contacte amb un grup de persones d’aquell país que
estan fent las gestions necessàries, mentre que ací cerquem els recursos.
Tota la informació està recollida a la web www.mestresquefanescola.org

NECESSITEM LA TEUA AJUDA
Pots participar en aquesta gran iniciativa de diverses maneres:
• Inscriu-te com a soci/a de la ONG “Mestres que fan escola” amb
el que aportaràs una quantitat simbòlica de 6 € al mes (o més).
Amb aquests diners pagarem el sou dels mestres. (Darrere està la
fitxa d’inscripció)
•

Realitza una aportació voluntària al projecte. Dels diners que tu
estimes convenients. Amb les aportacions puntuals anirem recollint
diners per pagar els terrenys i la construcció de l’escola. (Darrere
està el formulari per fer la teua aportació)

•

Ajuda’ns a difondre la idea. Necessitem molts socis i sòcies per fer
realitat el projecte. Pots presentar aquest projecte a altres
persones, empreses, entitats,... Demana’ns més informació

Pots enviar aquesta fitxa a l’adreça de la capçalera o envia les teues
dades per correu-e a l’adreça: info@mestresquefanescola.org
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Nom i cognoms: _____________________________________________
Adreça: _______________________________________________________
Correu-e: ________________________________________________________
VULL SER SOCI/A:
Associant-te a “Mestres que fan escola” et compromets a abonar la
quota de 6 euros mensuals, o la quantitat superior que tu desitges, amb
el que contribuiràs a pagar el sou dels professors que contractarem a
aquell país africà.
Número de compte corrent:
entitat
oficina
dc
número de compte

   
Sr director: Li pregue que atenga els rebuts mensuals de ___ € que al
meu nom girarà l’associació “Mestres que fan escola”
En ____________________, a ________ de _________________ de _______

Signat:____________________________

VULL FER UNA APORTACIÓ:
Realitzant una aportació a “Mestres que fan escola” ajudaràs a la
compra de terrenys i a la construcció de l’escola a uns tres kilòmetres de
Bukavu, ciutat a l’est d’aquell país africà
Número de compte corrent:
entitat
oficina

dc

número de compte

   
Sr director: Li pregue que atenga el rebut de ___________ € que al meu
nom girarà l’associació “Mestres que fan escola”
En ____________________, a ________ de _________________ de _______

Signat:____________________________
(També pots realitzar tu mateix l’aportació al compte 3159 0044 59 2145086829)

