
Wraz z korespondencj¹ wielkanocn¹ prze-
kazujemy krótkie sprawozdanie z dzia³alno-
œci gdañskiego oœrodka Ruchu Maitri w roku
2006. Z wdziêcznoœci¹ witamy w naszym gro-
nie nowych ofiarodawców, a szczególnie dziê-
kujemy tym, którzy od wielu lat wspieraj¹ za
naszym poœrednictwem dzie³a pomocy ubo-
gim i g³oduj¹cym. Dziêki Pañstwa pomocy
tysi¹ce dzieci mog³o prze¿yæ ostatni rok, od-
zyskuj¹c uœmiech i nadziejê na przysz³oœæ.

LiczbaLiczbaLiczbaLiczbaLiczba ofiarodawcówofiarodawcówofiarodawcówofiarodawcówofiarodawców
W r. 2006 przyjêliœmy 132 deklaracje przy-

st¹pienia do programu Adopcji Serca, w wiê-
kszoœci potwierdzone wp³atami. Na koniec
roku liczba osób wspieraj¹cych to dzie³o wy-
nosi³a 1762, czêœæ z nich wspiera³a wiêcej ni¿
jedno dziecko. Czêœæ ofiarodawców dokony-
wa³a wp³at bez podpisania deklaracji. Prócz
tego 514 osób wp³aca³o na program do¿y-
wiania zag³odzonych dzieci, a 317 osób prze-
s³a³o wp³aty na ogólny fundusz pomocy ubo-
gim lub na konkretny projekt zg³oszony przez
misjonarzy. £¹czna liczba osób wspieraj¹-
cych wszystkie formy pomocy wynios³a 2593.

W r. 2006 sta³a wspó³praca obejmowa³a
14 oœrodków misyjnych, dzia³aj¹cych w czte-
rech krajach Afryki Centralnej. Poni¿ej przed-
stawiamy placówki misyjne, w których reali-
zowane s¹ sta³e formy pomocy, finansowane
ze œrodków pozyskanych przez gdañski oœro-
dek Ruchu Maitri:

RWANDA

l Siostry Pallotynki
Masaka - Adopcja Serca, do¿ywianie,

Szko³a ̄ ycia;
Gikondo - Adopcja Serca, do¿ywianie;
Ruhango - Adopcja Serca, do¿ywianie;
Ruhuha (Siostry Pallotynki/Siostry Szpi-

talne) - Adopcja Serca;
Butare (Siostry Pallotynki/Siostry Ma-

rystki) - Adopcja Serca
Kabuga (Siostry Pallotynki/Ksiê¿a Pal-

lotyni) - Adopcja Serca.
l Siostry S³u¿ki N.M.P.

Karama - Adopcja Serca, do¿ywianie.

DEM. REP. KONGO

l Siostry Pallotynki
Goma-Keshero - Adopcja Serca;
Rutshuru - Adopcja Serca, do¿ywianie.

l Siostry od Anio³ów
Ntamugenga - Adopcja Serca, do¿ywia-

nie.

BURUNDI

l Siostry Kanoniczki Ducha Œwiêtego
Gatara oraz Buraniro - Adopcja Serca,

do¿ywianie, leczenie, Szko³a ̄ ycia.

KAMERUN

l Siostry Najœw. Duszy Chrystusa Pana
Abong-Mbang - Adopcja Serca, do¿y-

wianie.
l Siostry S³u¿ebniczki N.M.P.

Tcholliré - Adopcja Serca.

AdopcjaAdopcjaAdopcjaAdopcjaAdopcja SercaSercaSercaSercaSerca

Program Adopcja Serca organizowany
przez Ruch Maitri dzia³a ju¿ 11 rok. Dziêki
wytrwa³ej ofiarnoœci wielkiej rzeszy ofiaro-
dawców kilka tysiêcy sierot przesta³o g³o-
dowaæ, mog³o podj¹æ naukê, a czêœæ z nich
usamodzielniæ siê. Wed³ug zebranych œwia-
dectw, dla wielu adopcja na odleg³oœæ jest
nie tylko jedyn¹ nadziej¹ na uzyskanie œrod-
ków do ¿ycia, ale jest te¿ dowodem, ¿e ktoœ
w dalekim œwiecie o nich myœli z trosk¹. We-
d³ug danych zweryfikowanych przez przed-
stawiciela gdañskiego oœrodka Ruchu w tra-
kcie pobytu w Afryce Centralnej, z pocz¹t-
kiem r. 2007 programem objêtych jest 1797
dzieci i m³odzie¿y, w tym:
l 1426 w szkole podstawowej;
l 346 w szkole œredniej;
l 25 w Szkole ̄ ycia.

Obecnie powiadamiamy stopniowo ro-
dziców adopcyjnych o usamodzielnieniu siê
ich podopiecznych (w roku 2006 ponad 200
osób), jednoczeœnie proponowane jest ob-
jêcie pomoc¹ kolejnego dziecka. Przesy³amy
tak¿e zawiadomienia o przejœciu do szko³y
œredniej oraz o aktualnej sytuacji podopiecz-
nych. Otrzymujemy od misjonarzy kolejne
listy dzieci i m³odzie¿y potrzebuj¹cych po-
mocy zarówno z placówek prowadz¹cych od
d³u¿szego czasu Adopcjê Serca, jak i z no-
wych oœrodków w Kamerunie.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wp³at
na rachunek bankowy zgodnie z poni¿szym
opisem:
l nazwa konta: Ruch Maitri przy parafii
NSJ, ul. Zator Przytockiego3, 80-245 Gdañsk

l nazwa banku: PeKaOS.A. III O/Gdañsk
l nr konta: 80124012551111000015234612
l w tytule przelewu prosimy podaæ nazwê
programu, na który przeznaczona jest wp³ata
np.: Adopcja Serca, do¿ywienie, projekt po-
mocy [nazwa] oraz symbol i kod ofiarodaw-
cy, o ile zosta³ przydzielony.

Numer konta od kilku lat jest ten sam,
zmian nie przewidujemy.

Przy wp³atach zagranicznych czêsto wy-
magany jest numer konta w odpowiednich
standardach. Ofiary mo¿na przesy³aæ w de-
wizach, bank dokona przeliczenia na z³otów-
ki. Oto numer naszego rachunku bankowe-
go do przelewów miêdzynarodowych w obo-
wi¹zuj¹cych formatach:
l IBAN
PL 80124012551111000015234612
l BIG
PKOPPLPW 80124012551111000015234612

Poni¿ej przedstawiamy miesiêczne kwo-
ty sk³adek na ró¿ne formy pomocy (w tym 3 z³
miesiêcznie na cele administracyjne) w zale¿-
noœci od uœrednionego kursu sprzeda¿y do-
lara, wed³ug którego w ubieg³ym roku roz-
liczaliœmy p³atnoœci z misjonarzami.
l Szko³a podst. (kolumna lewa)

15 dolarów + 3 z³
l Szko³a ̄ ycia (kolumna œrodkowa)

17 dolarów + 3 z³
l Szko³a œrednia (kolumna prawa)

21 dolarów + 3 z³

Styczeñ 51 z³ 57 z³ 70 z³

Luty 51 z³ 58 z³ 70 z³

Marzec 52 z³ 58 z³ 71 z³

Kwiecieñ 52 z³ 58 z³ 71 z³

Maj 49 z³ 55 z³ 68 z³

Czerwiec 51 z³ 57 z³ 70 z³

Lipiec 51 z³ 57 z³ 70 z³

Sierpieñ 49 z³ 55 z³ 68 z³

Wrzesieñ 50 z³ 56 z³ 69 z³

PaŸdziernik 50 z³ 56 z³ 69 z³

Listopad 48 z³ 54 z³ 66 z³

Grudzieñ 47 z³ 53 z³ 64 z³

Razem 616 z³ 693 z³ 847 z³
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W przypadku nieop³acenia wszystkich
sk³adek miesiêcznych lub wp³at w niepe³nej
wysokoœci prosimy o przes³anie brakuj¹cych
sum. Ofiarodawcom, którzy dokonali wszyst-
kich wp³at, serdecznie dziêkujemy.

Dla sierot ucz¹cych siê w szkole podsta-
wowej kwota 15 dolarów wystarcza zwykle
na utrzymanie i naukê. Z wdziêcznoœci¹ przyj-
mujemy wiêksze kwoty. Nadwy¿kê przezna-
czamy s¹ na ogólny fundusz szkolny. Jest on
tworzony z myœl¹ o dzieciach, które potrze-
buj¹ dodatkowej pomocy w edukacji, a tak¿e
na remonty i wyposa¿enie szkó³. Termin do-
datkowej wp³aty zale¿y wy³¹cznie od Pañstwa
woli. W przypadku, gdy potrzebne jest zwiêk-
szenie wp³at na naukê konkretnego dziecka,
wysy³amy oficjaln¹ proœbê do rodziców ado-
pcyjnych. Dopóki takiej proœby nie kieru-
jemy, oznacza to, ¿e dotychczasowa sk³adka
jest wystarczaj¹ca, nawet jeœli z listu od pod-
opiecznego b¹dŸ z innego Ÿród³a wynika, ¿e
dziecko przesz³o do szko³y œredniej.

InneInneInneInneInne projektyprojektyprojektyprojektyprojekty
Istotn¹ czêœci¹ dzia³alnoœci gdañskiego

oœrodka Ruchu Maitri staje siê pozyskiwanie
œrodków na wspieranie jednorazowych pro-
jektów pomocowych, zg³aszanych przez mi-
sjonarzy. Listê wspartych w r. 2006 przedsiê-
wziêæ przedstawiliœmy w naszej gazetce „My
a Trzeci Œwiat”, wys³anej do wszystkich
ofiarodawców w okresie œwi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia. Ogó³em ze œrodków pozyskanych
od ofiarodawców sfinansowaliœmy 27 pro-
jektów w Rwandzie, D.R. Kongo, Burundi,
Kamerunie, Brazylii i Kolumbii na ³¹czn¹ kwo-
tê 460.444 z³. Pomoc otrzyma³o 11 zgromadzeñ
zakonnych. Œrodki przeznaczane by³y g³ów-
nie na zakupy ¿ywnoœci, leków, wyposa¿enia
i remontów oœrodków zdrowia oraz budowê
infrastruktury. Zakupiono tak¿e motocykl
oraz samochód. Œrodki na samochód prze-
kaza³ nam jeden ofiarodawca, na motocykl
z³o¿y³o siê kilka osób, przeznaczaj¹c swoje
darowizny na ten konkretny cel.

Wszystkim, którzy przyczynili siê do
wsparcia tych inicjatyw, serdecznie dziêku-
jemy. Chcemy powtórzyæ za misjonarzami, ¿e
s¹ to wzruszaj¹ce œwiadectwa dzia³ania Du-
cha Œwiêtego.

lllll Kto mo¿e byæ objêty programem Adop-
cji Serca?

W pierwszych latach istnienia program
Adopcji Serca obejmowa³ g³ównie sieroty,
które straci³y oboje rodziców w wyniku wojen
w Rwandzie, D.R. Kongo i Burundi. Z czasem
do programu w³¹czone zosta³y ofiary wybu-
chu wulkanu w Gomie (D.R. Kongo). Dzieci
przebywa³y siê w obozach uchodŸców, by³y
przygarniane przez obcych, ¿y³y bez opieki
w swych mizernych domkach czy sza³asach.
Dziœ wiele z nich osi¹ga 21 rok ¿ycia - koñcz¹

naukê, usamodzielniaj¹ siê. Obecnie wielkim
problemem w Afryce Centralnej jest nie tylko
tragiczne ubóstwo i g³ód, ale tak¿e umieral-
noœæ doros³ych i dzieci w wyniku powik³añ
zwi¹zanych z AIDS. Do Adopcji Serca s¹
wiêc zg³aszane sieroty i zabiedzone pó³sie-
roty, a tak¿e dzieci z rodzin ¿yj¹cych w ka-
tastrofalnej nêdzy, dla których Adopcja jest
jedyn¹ drog¹ do godnego, choæ ubogiego
¿ycia i nauki w szkole.
lllll Do kiedy dziecko jest objête programem
Adopcji Serca?

Podopieczny jest wykreœlany z listy Ado-
pcji Serca najczêœciej wraz z ukoñczeniem 18
roku ¿ycia po usamodzielnieniu siê. Jeœli dzie-
cko kontynuuje jeszcze naukê, otrzymuje po-
moc do czasu ukoñczenia szko³y. Do rodzi-
ców adopcyjnych pe³noletniej sieroty po-
winna trafiæ informacja od misjonarzy, dla-
czego ich podopieczny nadal korzysta z po-
mocy, i proœba o jej kontynuacjê. Niestety,
nie zawsze odbywa siê to bez zw³oki.

Od roku 2007 rada gdañskiego oœrodka
Ruchu Maitri wraz z misjonarzami odpowie-
dzialnymi w poszczególnych placówkach za
Adopcjê Serca, bêdzie œciœle monitorowaæ
przypadki osób pe³noletnich objêtych pomo-
c¹, aby nie zachodzi³a obawa, i¿ jej otrzymy-
wanie staje siê sposobem na ¿ycie.

Mo¿e siê te¿ zdarzyæ, ¿e podopieczny zo-
sta³ wykreœlony z Adopcji Serca, a Ofiarodaw-
ca nie zosta³ o tym powiadomiony. Informa-
cje o wykreœleniach lub o ewentualnej po-
trzebie zwiêkszenia sk³adki misjonarze prze-
sy³aj¹ nam okresowo. W przypadku wykreœ-
lenia wysy³amy Ofiarodawcy oficjalne zawia-
domienie z zapytaniem, czy chce wspieraæ
kolejne dziecko. Nigdy nie dosz³o do sytua-
cji przeznaczania pieniêdzy ofiarodawcy na
nieuzgodniony z nim cel. Bez wiedzy i zgody
ofiarodawcy nie przydzielamy te¿ pod opie-
kê kolejnego dziecka. Dlatego wszystkich,
którzy oczekuj¹ na informacje o swoich pe³-
noletnich dzieciach, prosimy o cierpliwoœæ
i kontynuowanie wp³at w dotychczasowej
wysokoœci.
lllll Dlaczego tak d³ugo czekaliœmy na przy-
dzielenie dziecka?

Procedura przyst¹pienia do programu
Adopcja Serca, koñcz¹ca siê przypisaniem
dziecka do Ofiarodawcy, obejmuje kilka kro-
ków. Warunkami koniecznymi s¹: przes³a-
nie do oœrodka Ruchu Maitri podpisanej de-
klaracji z zaznaczeniem programu, do które-
go ofiarodawca chce przyst¹piæ (np. Szko³a
Podstawowa, Szko³a Œrednia, Szko³a ̄ ycia)
oraz regularne wp³aty w okresie 3-6 miesiêcy,
w wysokoœci wynikaj¹cej z danego progra-
mu. Fakty te s¹ przez nas odnotowywane
i weryfikowane co kwarta³. Sprawdzamy wte-
dy, czy suma wp³at wystarcza na utrzymanie
dziecka przez minimum 3 miesi¹ce.

Jest to konieczne, gdy¿ sporo otrzyma-
nych przez nas deklaracji nie jest poparta
wp³atami, czêsto wp³aty s¹ nieregularne lub

w niepe³nej wysokoœci. O ile warunki s¹ spe³-
nione i dysponujemy w danym momencie
dokumentacj¹ dzieci oczekuj¹cych na pomoc,
nastêpuje przydzielenie Ofiarodawcy pod-
opiecznego. Staramy siê, aby ta procedura
nie przeci¹ga³a siê w czasie. Chcemy z jednej
strony unikaæ sytuacji zbyt d³ugiego oczeki-
wania przez ofiarodawcê na dziecko, z drugiej
zaœ - nie mo¿emy trzymaæ misjonarzy mie-
si¹cami w niepewnoœci, czy znajd¹ siê chêtni
do wspierania dzieci wpisanych przez nich
na listy.

Mamy nadziejê, ¿e podjête przez nas
zmiany organizacyjne oraz wizyta naszego
przedstawiciela w Afryce, która mia³a miejsce
w lutym 2007, spowoduj¹ rozwi¹zanie tej
sprawy. W wyj¹tkowych przypadkach pro-
simy o listowne powiadomienie o problemie
(poczt¹, faksem czy e-mailem). Jednoczeœ-
nie przepraszamy wszystkich, którym d³u¿y-
³o siê oczekiwanie na przypisanie dziecka
i prosimy o wyrozumia³oœæ.

W roku 2006 zaczêliœmy wprowadzaæ
w naszym biurze system komputerowy wraz
z now¹ bazê danych. Powodem by³a potrze-
ba dostosowania do aktualnie obowi¹zuj¹-
cych przepisów oraz zamiar polepszenia ja-
koœci wspó³pracy z naszymi ofiarodawcami.
Obecnie z jednej strony zauwa¿alny jest pe-
wien postêp w sprawnoœci dzia³ania, z dru-
giej zaœ - mo¿na odnotowaæ wiele zak³óceñ
i konsekwencji wczeœniejszych problemów.
Nie ma to oczywiœcie ¿adnego wp³ywu na
przekazywanie pomocy do Afryki, ale powo-
duje wyd³u¿enie czasu odpowiedzi na Pañ-
stwa korespondencjê i zapytania telefonicz-
ne. Obecnie rozwa¿amy mo¿liwoœæ zwiêk-
szenia zatrudnienia w naszym biurze, co jed-
nak odk³adamy z uwagi na zwiêkszenie kosz-
tów dzia³alnoœci, które w r. 2006 stanowi³y
zaledwie 3,3% bud¿etu. Staramy siê, aby jak
najwiêcej prac wykonywali wolontariusze.
Prosimy o zrozumienie naszych ograniczeñ.

Opracowa³ Tadeusz Makulski

Odpowiedzialny gdañskiego oœrodka

Ruchu Maitri

Dziêki naszej wspólnej pomocy oœrodki do-

¿ywiania ratuj¹ zdrowie i ¿ycie tysiêcy za-

g³odzonych dzieci w Afryce centralnej.


