SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GDAŃSKIEGO OŚRODKA RUCHU MAITRI
W ROKU 2008
Tradycyjnie korespondencją wielkanocną przekazujemy na Państwa ręce informacje na temat
działalności gdańskiego ośrodka Ruchu MAITRI w roku 2008, Z radością witamy przy tej okazji
nowych ofiarodawców a szczególne słowa wdzięczności kierujemy do tych, którzy od wielu lat
wspierają dzieła pomocy ubogim i głodującym za naszym pośrednictwem. Dzięki Państwa pomocy
tysiące dzieci mogło przeżyć ostatni rok odzyskując uśmiech i nadzieję na przyszłość.
OFIARODAWCY
W 2008 odnotowaliśmy 378 deklaracji przystąpienia do programu Adopcji Serca potwierdzonych
wpłatami. Na koniec roku liczba osób dokonujących wpłat w tym programie na rzecz gdańskiego
ośrodka Ruchu Maitri wynosiła 2616 przy ogólnej liczbie wspierających wszystkie dzieła
wynoszącej 3036 osób (osoby fizyczne, koła różańcowe, samorządy szkolne, klasy, grupy
uczniów). Wśród ofiarodawców kilkadziesiąt osób wspierało więcej niż jedno dziecko, część
ofiarodawców dokonywała wpłat bez podpisania deklaracji o przystąpieniu do programu adopcji.
Wykreślenia podopiecznych z Adopcji Serca po ich usamodzielnieniu, skutkowały także rezygnacją
z udziału w programie kilkudziesięciu ofiarodawców. Wiele osób dokonywało wpłat na konkretne
projekty pomocy jednorazowej, znaczące kwoty zostały wpłacone przez ofiarodawców na zakup
środków transportu dla misjonarzy.
WARZNIEJSZE WYDARZENIA Z UDZIAŁEM GDAŃSKIEJ WSPOLNOTY
19.01.Spotkanie opłatkowe z rodzicami adopcyjnymi i wolontariuszami- parafia Najśw. Serca
Jezusowego Gdańsk-Wrzeszcz. Spotkanie rozpoczęła Msza Św. odprawiona przez Ks.
Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego.
21.02. Prelekcja dla uczniów LO w Bielsku-Białej.
3.03. Otwarcie wystawy fotografii w Mielcu. Spotkanie z mieszkańcami i władzami miasta.
10.04 . Spotkanie na plebanii przy kolegiacie Najśw. Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu
Prelekcja na temat "Dzieło Adopcji Serca Ruchu Maitri'. W trakcie spotkania pokazany został
film przedstawiający sytuację dzieci w Afryce Centralnej oraz zdjęcia z podróży prelegenta
do Rwandy, Kongo i Burundi.
11.04. Przedstawiciel gdańskiego ośrodka Ruchu Maitri został zaproszony na spotkanie z młodzieżą
w Gimnazjum nr 27 z Gdańsk-Morena W trakcie spotkania pokazywane były materiały
filmowe na temat dzieła Adopcji Serca i sytuacji dzieci w Afryce Centralnej.
8.05. W gdańskim ośrodku Ruchu Maitri, gościła Siostra Alicja Śpiewak pracująca na codzień w
misji Pagouda w Togo. Z początkiem 2008 roku w Gdańsku została podpisana ramowa
umowa o współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Katarzyny prowadzącymi między innymi
placówkę misyjna w Togo. Po kilku miesiącach przygotowań do gdańskiego ośrodka Ruchu
Maitri dotarła pierwsza lista zawierająca dane sierot, które zostaną objęte programem Adopcji
Serca. Siostra przekazała dane siedmiorga sierot, które od września zostały objęte programem
Adopcji Serca. Jest to pierwszy krok zmierzający do rozwoju programu w tym kraju. W
trakcie spotkania z S. Alicja zostały omówione także wszystkie kwestie związane ze
zgłoszonymi przez Zgromadzenie projektami pomocy jednorazowej. Wśród projektów
znajduje się preliminarz kosztów wyposażenia szkoły szycia w misji, gdzie zawodu przez 4
lata będzie uczyć się 30 dziewcząt.
9.05. Tydzień solidarności z Afryką w Toruńskim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7,
Akademia z udziałem przedstawiciela gdańskiej wspólnoty.
10.05. Odbyło się spotkanie pracowników i wolontariuszy gdańskiego ośrodka z Siostrą Nazariuszą
Żuczek pracującą w misji Abong-Mbang w Kamerunie. Siostry ze Zgromadzenia
Najświętszej Duszy Chrystusa Pana prowadzą placówki misyjne w Kamerunie (Djouth,
Abong-Mbang). W ramach współpracy z gdańskim ośrodkiem Ruchu Maitri organizują
programy Adopcji Serca oraz dożywiania głodujących dzieci z rejonów wiejskich. Dzięki
hojności ofiarodawców wspierane są także ośrodki zdrowia prowadzone przez Zgromadzenie,
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dokonywane są remonty infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę, leczeniem
miejscowej ludności.
30.05 Gościem gdańskiego ośrodka Ruchu była Siostra Dolores - przełożona placówki misyjnej
Sióstr Kanoniczek Ducha Św. w Bujumbura. Placówka prowadzi program Adopcji Serca.
Gdańska wspólnota wspiera prowadzony przez Siostry ośrodek zdrowia.
Lipiec-październik w kościołach Trójmiasta prezentacja wystawy fotografii „Dzieło Adopcji
Serca”. Honorowy Patronat nad wystawą objął JE Arcybiskup Sławoj Leszek Głodź.
Fotografie można było zobaczyć w kilku kościołach archidiecezji gdańskiej:
28.06-4.07.- Parafia p.w. Najśw. Serca Jezusowego, Gdańsk – Wrzeszcz,
5.07-1.08.- Archikatedra w Gdańsku – Oliwie,
2-8.08 - Parafia p.w. św. Ojca Pio, Gdańsk - Ujeścisko, W trakcie wszystkich mszy św. swoje
świadectwo z pracy na rzecz ubogich w Kongu prezentowała s. Barbara Pustułka ze
Zgromadzenia Sióstr od Aniołów.
9-22.08 - Bazylika Mariacka w Gdańsku,
29.08-6.09 - Kośćiół p.w. Św. Michała w Sopocie. Podczs Mszy Świętych siostra Gizela
Spórna ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana dawała świadectwo
swojej pracy na misji w Kamerunie.
12-26.09 - Kościół p.w. Św. Kazimierza, Gdańsk – Zaspa, msza z udziałem siostry Dominiki
Laskowskiej SAC
27.09-2.10 - Kościół p.w. Niepokalanego Serca Maryi, Gdynia – Karwiny
Wystawa fotografii była prezentowana na korytarzach szkoły IX LO w Gdyni w dniach 1517.10.2008 r. W dniu 21 października dzieło Adopcji Serca przedstawił w trakcie prelekcji dla
uczniów p. Tadeusz Makulski z gdańskiego ośrodka Ruchu Maitri.
19.06. W gdańskim ośrodku Ruchu Maitri gościł ks. Franciszek Filipiec MIC - misjonarz pracujący
na co dzień w parafii Atok w Kamerunie.
20.06 W gdańskim biurze Ruchu Maitri miało miejsce spotkanie z Siostrą Gracjaną Leszko
pracującą na placówce misyjnej w Ayos. Siostry Opatrzności Bożej prowadzą od kilku lat
Centrum Formacji dla dziewcząt, w którym organizowane są dwuletnie kursy krawiectwa dla
ubogich dziewcząt z miasta i okolicznych wsi. Obecnie naukę rozpoczyna 35 uczennic.
Dzięki objęciu dziewcząt programem Adopcji Serca, uzyskane zostały środki na pokrycie
kosztów nauki zawodu oraz zakup narzędzi pracy. Placówka w Ayos od 2006 roku była
wspierana przez ofiarodawców z Ruchu Maitri. Dzięki temu możliwy był remont
zdewastowanego budynku na cele Centrum Formacji dziewcząt im. Św. Marcina.
4.07. Przedstawicie wspólnot gdańskiej i warszawskiej odbyli spotkanie z Biskupem Janem Ozgą w
Warszawie. Ks. Biskup Jan jest ordynariuszem diecezji Doume - Abong Mbang na wschodzie
Kamerunu.
7.07. Gościem gdańskiej wspólnoty Ruchu Maitri była siostra Tomasza Sadowska ze Zgromadzenia
Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa (pasjonistki), przebywająca na co dzień w misji
Bertoua-Enia w Kamerunie. Siostry Pasjonistki są zaangażowane w program Adopcji Serca,w
trzech kameruńskich placówkach misyjnych. Obecnie sprawują opiekę nad ok. 300 sierotami
i dziećmi ze skrajnie ubogich rodzin.
10-13.07. Wolontariusze z gdańskiej i wrocławskiej wspólnoty Ruchu Maitri prezentowali program
Adopcji Serca w trakcie zakończonego festiwalu "SLOT Art" w Lubiążu k/Wrocławia.
15.07. Odbyło się spotkanie z S. Marzeną Prusaczyk, przełożoną Sióstr Pallotynek w Rwndzie i
Kongo. Siostry Pallotynki od 1996 roku prowadzą z Ruchem Maitri program Adopcji Serca.
Ruch wspiera także ośrodki dożywiania.
24-29.07. Członkowie gdańskiej wspólnoty uczestniczyli w rekolekcjach dla uczestników Ruchu w
Lubiniu k. Poznania
18-19.10.2008 r. Spotkanie krajowe uczestników Ruchu w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie.
Listopad. Współpraca z białostocką wspólnotą Maitri przy prezentacji wystawy w tamtejszych
parafiach.
Grudzień. Wystawa Racibórz, pomoc w organizacji, spotkanie z rodzicami adopcyjnymi.
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27.11. Spotkanie współpracowników, wolontariuszy i uczestników gdańskiej wspólnoty Ruchu.
Rozpoczęło się ono o godz. 17.30 Mszą św. w kaplicy domu parafialnego przy kościele NSJ
w Gdańsku-Wrzeszczu. Następnie w świetlicy Ruchu przy kawie, herbacie i cieście została
omówiona działalność ośrodka w 2008 r.
12-24.12. Akcja w Centrum Handlowym Sarni Stok w Bielsku-Białej. Umowa z fundacją Drachma.
Szkolenie wolontariuszy.
PRACOWNICY I WOLONTARIUSZE
W 2008 roku w gdańskim ośrodku Ruchu Maitri zatrudniano troje pracowników przeznaczonych
do prac administracyjnych (2 etaty+ umowa zlecenie). Koszty działalności wyniosły 141.473,30
złotych co stanowi ok. 5,3% środków wydanych ogółem. Koszty w całości pokryto z uzyskanych
wpłat na administrację oraz w niewielkiej części z uzyskanych odsetek od lokat bankowych.
Znaczną ilość prac wykonywali wolontariusze, których pomoc jest niezbędna w działalności
gdańskiego ośrodka Maitri. Wśród nich kilka osób pracuje regularnie biorąc na siebie
odpowiedzialność za konkretny obszar działalności, a około 35 wykonuje powierzone czynności w
miarę potrzeb. Stałą grupę wolontariuszy stanowi kilkunastu tłumaczy z całej Polski, zajmujących
się przekładem korespondencji. Pośród współpracowników znajdują się także nauczyciele i
uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół, których praca polega na kompletowaniu listów wysyłanych do
wszystkich ofiarodawców w okresach świątecznych oraz na propagowaniu Adopcji Serca i innych
form pomocy w środowiskach szkolnych (wystawy, koncerty, loterie i inne akcje).
W omawianym okresie wzrosła także aktywność naszych podopiecznych i ofiarodawców w
obszarze korespondencji. W dzienniku podawczym odnotowaliśmy w ubiegłym roku ponad 5.000
pozycji dotyczących listów przychodzących i wychodzących od dzieci i ofiarodawców. Liczba ta
nie zawiera korespondencji wysyłanej w okresach świątecznych, prenumeraty gazetki na którą
składało się kolejnych ok. 10.000 listów. Przekazanie kilkunastu tysięcy listów pomiędzy
ofiarodawcami i podopiecznymi nie byłoby możliwe bez ofiarnej pracy całej rzeszy tłumaczywolontariuszy mieszkających w kraju jak i za granicą. Wszystkim pięknie dziękujemy.

REALIZACJA CELOW STATUTOWYCH
W 2008 roku stała współpraca obejmowała już 15 zgromadzeń misyjnych działających w 5 krajach
Afryki Centralnej w 24 placówkach. Obok Rwandy, Kongo i Burundi w minionym roku współpraca
rozwijała się dynamicznie w Kamerunie i Togo. Zasadnicze wysiłki wiązały się z rozwojem
programu Adopcji Serca i wspieraniem ośrodków dożywiania. Zrealizowano także znaczną liczbę
projektów pomocy jednorazowej. Trwający od 1996 roku program Adopcji Serca znacząco
rozwinął się w Kamerunie zarówno jeśli chodzi o szkołę podstawowa, jak i szkołę życia.

STAŁE PROGRAMY POMOCY
Adopcja Serca
Na koniec roku 2008 z udziałem gdańskiego ośrodka wspieranych było 2364 podopiecznych, co
oznacza przyrost o 250 dzieci w porównaniu z rokiem 2007. W poszczególnych programach udział
brało:1293 dzieci ze szkół podstawowych i młodszych, 917 ze szkół średnich, 102 ze szkoły życia i
52 studentów. W zestawieniu ze stanem na koniec ubiegłego roku nieco zwiększyła się liczba
podopiecznych objętych programem Adopcja Serca Szkoła Podstawowa (+73) ,zwiększyła się też
liczba objętych programem Szkoła Średnia (+110) i Szkoła Życia (+40), Studentów (+33). Roczny
budżet gdańskiego ośrodka na cele Adopcji Serca i stałe wspieranie ośrodków dożywiania w 2008
roku kształtował się na poziomie 1.423.729,28 złotych..
Dożywianie
W roku 2007 gdański ośrodek Maitri wspierał na dotychczasowych zasadach ośrodki dożywiania w
Masaka, Ruhango, Gikondo w Rwandzie. Z uwagi na potrzeby zgłaszane przez misjonarzy
wielokrotnie przeznaczono pomoc dla ośrodków dożywiania w Karama (Rwanda), Goma (akcja
wrocławska), Rutshuru, Ntamugenga (Kongo), Buraniro (Burundi). Finansowano także pojedyncze
akcje dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w Doume, Dimako, Ngelemendouka
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(Kamerun).

JEDNORAZOWE PROJEKTY POMOCOWE
Ważną częścią działalności gdańskiego ośrodka Ruchu Maitri stało się pozyskiwanie środków na
wspieranie jednorazowych projektów pomocowych zgłaszanych przez misjonarzy. Ogółem ze
środków pozyskanych od ofiarodawców sfinansowanych zostało 60 projektów pomocy w takich
krajach jak: Rwanda, Kongo, Burundi, Kamerun, Togo, na łączną kwotę 1.119.961,64 zł.
1. Placówka Buraniro (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha
Świętego otrzymała środki na dożywianie w ośrodku dożywiania . Przekazana kwota 4 000 €.
2. Ośrodek zdrowia w Lomie (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny
Dziewicy i Męczennicy otrzymał wsparcie na zakup leków. Przekazana kwota 4 000 €.
3. Ośrodek misyjny w Doume (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek
otrzymał dofinansowanie na budowę przedszkola, cysterny i wieży ciśnień. Przekazana kwota
18 500 €.
4. Placówka Esseng (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymała
pomoc na dofinansowanie opłat szkolnych dla dzieci i młodzieży. Przekazana kwota 1 000 €.
5. Ośrodek zdrowia i Centrum Dożywiania w Bujumbura (Buraniro) prowadzone przez
Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymały pieniądze na zakup leków
i materacy oraz na dożywianie. Przekazana kwota 6 000 €.
6. Szkoła Życia w Buraniro (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha
Świętego otrzymała środki na pensje dla nauczycieli. Przekazana kwota 1 623 €.
7. Placówka Abong-Mbang (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej
Duszy Chrystusa Pana otrzymała środki na pomoc ludziom biednym, zakup leków
i dożywianie. Przekazana kwota 4 000 €.
8. Pracownia haftu i szycia w Ruhengeri (Rwanda) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr od
Aniołów otrzymała pomoc na zakup materiałów. Przekazana kwota 5 000 €.
9. Placówka misyjna Pagouda (Togo) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny
Dziewicy i Męczennicy otrzymała wsparcie na edukację i dożywianie sierot. Przekazana kwota
3 000 €.
10. Placówka misyjna Pagouda (Togo) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny
Dziewicy i Męczennicy otrzymała dofinansowanie na budowę studni głębinowej. Przekazana
kwota 8 000 €.
11. Placówka misyjna Pagouda (Togo) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny
Dziewicy i Męczennicy otrzymała pomoc na zakup leków dla biednych i budowę sali
operacyjnej. Przekazana kwota 4 000 €.
12. Przedszkole w Pagouda (Togo) prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny
Dziewicy i Męczennicy otrzymało pieniądze na dożywianie dzieci. Przekazana kwota 2 000 €.
13. Szkoła szycia w Pagouda (Togo) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny
Dziewicy i Męczennicy otrzymała środki na zakup maszyn i materiałów do szycia. Przekazana
kwota 3 000 €.
14. Placówka Bertoua-Tigaza (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Męki Pana
Naszego Jezusa Chrystusa otrzymała dofinansowanie na wymianę dachu na budynkach misji.
Przekazana kwota 4 300 €.
15. Ośrodek zdrowia w Essiengbot (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności
Bożej otrzymał wsparcie na zakup leków. Przekazana kwota 5 000 €.
16. Placówka Djouth (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy
Chrystusa Pana otrzymała pieniądze na dożywianie i zorganizowanie święta z okazji Świąt
Bożego Narodzenia i Dnia Dziecka. Przekazana kwota 4 700 €.
17. Ośrodek misyjny Doume (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów
otrzymał pomoc na opiekę zdrowotną dla kobiet ciężarnych chorych na AIDS. Przekazana
kwota 7 000 €.
18. Placówka Esseng (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymała
pieniądze na budowę klas dla szkoły podstawowej. Przekazana kwota 10 000 €.
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19. Ośrodek zdrowia w Doume (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek
Pallotynek otrzymał dofinansowanie na budowę kuchni dla chorych. Przekazana kwota 6 000 €.
20. Przedszkole w Dimako (Kamerun) prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek
Dzieciątka Jezus otrzymało wsparcie na dożywianie dzieci i wyposażenie sal. Przekazana kwota
2 000 €.
21. Szpital w Buraniro (Burundi) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha
Świętego otrzymał środki na zakup leków. Przekazana kwota 4 000 €.
22. Szkoła w Nkoum (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymała
pomoc w zorganizowaniu szkolnej świetlicy i biblioteki. Przekazana kwota 3 500 €.
23. Ośrodek Zdrowia w Ntamugenga (Kongo) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów
otrzymał pieniądze na zakup leków do transfuzji krwi oraz na dożywianie. Przekazana kwota
12 340 $.
24. Placówka misyjna w Abong-Mbang (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr
Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała wsparcie na budowę studni głębinowej.
Przekazana kwota 22 000 €.
25. Szkoła Św. Ludwika w Essiegbot (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr
Opatrzności Bożej otrzymała pieniądze na dożywianie dzieci oraz zakup książek. Przekazana
kwota 4 580 €.
26. Placówka misyjna w Abong-Mbang (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr
Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała środki na pomoc ludziom biednym, chorym a
AIDS oraz na dożywianie. Przekazana kwota 5 000 €.
27. Ośrodek misyjny Buraniro (Burundi) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek
Ducha Świętego otrzymał pomoc na budowę domu dla narzeczonych. Przekazana kwota 575 €.
28. Placówka misyjna w Abong-Mbang (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr
Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała dofinansowanie na dożywianie, zakup książek i
pomoc charytatywną dla młodzieży uczącej się. Przekazana kwota 3 660 €.
29. Szkoły krawiectwa i stolarstwa w Buraniro (Burundi) prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr
Kanoniczek Ducha Świętego otrzymały pomoc na zakup materiałów do nauki. Przekazana
kwota 3 200 €.
30. Ośrodek zdrowia Bujumbura (Burundi) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek
Ducha Świętego otrzymał pieniądze na zakup sprzętu komputerowego. Przekazana kwota 5 000
€.
31. Placówka Djouth (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy
Chrystusa Pana otrzymała dofinansowanie na dożywianie i zorganizowanie świąt Bożego
Narodzenia i Dnia Dziecka Afrykańskiego. Przekazana kwota 10 000 €.
32. Ośrodek misyjny Bertoua-Enia (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek
otrzymał wsparcie na pomoc w dożywianiu sierot i chorych. Przekazana kwota 4 000 €.
33. Placówka Bertoua-Enia (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek
otrzymała dofinansowanie na budowę ogrodzenia domu formacyjnego. Przekazana kwota 8 664
€.
34. Zgromadzenie Księży Pallotynów w Kigali (Rwanda) oraz Pallotyński Sekretariat Misyjny
otrzymały środki na zorganizowanie letniej akcji opieki nad dziećmi i dożywianie w parafiach
w Rwandzie i Rutshuru. Przekazana kwota 8 500 €.
35. Placówka misyjna Bujumbura (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek
Ducha Świętego otrzymała dofinansowanie na pomoc w doprowadzeniu wody i przygotowaniu
pralni w szpitalu. Przekazana kwota 3 517 €.
36. Szkoła Życia w Ayos (Kamerun) prowadzona prze Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej
otrzymała pomoc na kontynuację remontu budynków. Przekazana kwota 4 000 €.
37. Placówka Rutshuru (Kongo) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymała
pieniądze na wyposażenie sali wielofunkcyjnej. Przekazana kwota 7 000 €.

5

38. Ośrodek misyjny Djouth (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej
Duszy Chrystusa Pana otrzymał wsparcie na zakup materiałów pedagogicznych i lekarstw do
szkół. Przekazana kwota 3 000 €.
39. Ośrodek misyjny Djouth (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej
Duszy Chrystusa Pana otrzymał środki na pomoc w zorganizowaniu spotkań semestralnych.
Przekazana kwota 2 000 €.
40. Ośrodek misyjny Djouth (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej
Duszy Chrystusa Pana otrzymał pieniądze na zakup zamrażarki. Przekazana kwota 1 600 €.
41. Przychodnia w Djouth (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy
Chrystusa Pana otrzymał pomoc w zakupie środka lokomocji. Przekazana kwota 2 000 €.
42. Ośrodek misyjny Djouth (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej
Duszy Chrystusa Pana otrzymał środki na utrzymanie samochodu. Przekazana kwota 1 500 €.
43. Ośrodek misyjny Djouth (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej
Duszy Chrystusa Pana otrzymał pieniądze na zakup agregatu. Przekazana kwota 2 000 €.
44. Zgromadzenie Księży Pallotynów z Kabuga w Rwandzie otrzymało środki na zakup aparatu dla
kaleki. Przekazana kwota 710 $.
45. Ośrodek dożywiania w Ntamugenga (Kongo) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od
Aniołów otrzymał pomoc na zakup żywności dla dzieci. Przekazana kwota 5 200 $.
46. Misja katolicka w Doume (Kamerun) otrzymała dofinansowanie na doprowadzenie wody pitnej
dla ludności. Przekazana kwota 30 000 €.
47. Placówka Dimako (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka
Jezus otrzymała wsparcie na budowę cysterny na wodę. Przekazana kwota 4 500 €.
48. Ośrodek Zdrowia w Dimako (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek
Dzieciątka Jezus otrzymał pieniądze na zakup leków. Przekazana kwota 4 000 €.
49. Szpital w Buraniro (Burundi) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha
Świętego otrzymał środki na zakup żywności. Przekazana kwota 4 000 €.
50. Ośrodek misyjny Djouth (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej
Duszy Chrystusa Pana otrzymał dofinansowanie na potrzeby Centrum Solaris. Przekazana
kwota 5 000 €.
51. Placówka Buraniro (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha
Świętego otrzymała pieniądze na nagrody dla dobrych uczniów. Przekazana kwota 82 €.
52. Ośrodek misyjny Bertoua-Enia (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek
otrzymał wsparcie na budowę toalet dla przedszkola. Przekazana kwota 8 000 €.
53. Placówka Buraniro (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha
Świętego otrzymała pomoc na zakup komputera. Przekazana kwota 3 000 €.
54. Zgromadzenie Księży Marianów otrzymało środki na dożywianie i zorganizowanie sesji
formacyjnych dla dzieci i młodzieży w Atok (Kamerun). Przekazana kwota 3 120 €.
55. Placówka Doume (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymała
pieniądze na operację oczu dla podopiecznego. Przekazana kwota 500 €.
56. Ośrodek zdrowia w Betare-Oya (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr
Św. Michała Archanioła otrzymał wsparcie na zakup leków. Przekazana kwota 2 000 €.
57. Ośrodek zdrowia w Betare-Oya (Kamerune) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr
Św. Michała Archanioła otrzymał dofinansowanie na remont budynku. Przekazana kwota
3 000 €.
58. Placówka Betare-Oya (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała
Archanioła otrzymała pomoc na dożywianie dzieci z Oratorium i przedszkola. Przekazana
kwota 2 000 €.
59. Sierociniec w Haut Nyon (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała
Archanioła otrzymał pieniądze na dożywianie i zakup leków. Przekazana kwota 4 000 €.
60. Ośrodek misyjny Essiegbot (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności
Bożej otrzymał środki na zakup leków i dożywianie. Przekazana kwota 7 000 €.
6

INFORMACJE DLA WPŁACAJĄCYCH
Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy zgodnie z poniższym opisem:
-nazwa konta: Ruch Maitri przy parafii NSJ, ul. Zator Przytockiego3, 80-245 Gdańsk
-nazwa banku: PeKaOS.A. III O/Gdańsk: 80124012551111000015234612
-w tytule przelewu prosimy podać nazwę programu, na który przeznaczona jest wpłata np.: Adopcja
Serca, Dożywienie, Projekt pomocy –symbol oraz kod ofiarodawcy (o ile został przydzielony)
Przy wpłatach zagranicznych często wymagany jest numer konta w odpowiednich standardach,
poszczególne kwoty można przesyłać w dewizach.Poniżej podajemy numer rachunku bankowego
do transferów międzynarodowych.
- Standard IBAN: PL 80124012551111000015234612
- Standard BIG: PKOPPLPW 80124012551111000015234612
WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA ADOPCJĘ SERCA W 2008 ROKU
Miniony rok był okresem znacznych zmian wartości kursu złotego względem Euro (€).Pomimo
gwałtownego wzrostu kursu w ostatnich czterech miesiącach składka na poszczególne programy
pomocowe uległa wzrostowi w niewielkim stopniu w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wysokość
składek według średniorocznego kursu kształtowała się następująco:
Adopcja Serca Szkoła Podstawowa (13€/miesięcznie) 47 zł/miesiąc, tj.: 564 zł/rok
Adopcja Serca Szkoła Średnia (17€/miesięcznie) 62 zł/miesiąc, tj.: 744 zł/rok
Adopcja Serca Szkła Życia (15€/miesięcznie) 55 zł/miesiąc, tj.: 660 zł/rok
Ofiarodawców, którzy nie zakończyli wpłat przed końcem roku bardzo prosimy o uzupełnienie
składek.
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Kto jest obejmowany programem Adopcji Serca?
W pierwszych latach istnienia program Adopcji Serca obejmował głownie sieroty, które straciły
obojga rodziców w wyniku ludobójczych wojen domowych, w Rwandzie i Burundi. Z czasem do
programu włączone zostały ofiary klęski wybuchu wulkanu w Goma -D.R. Kongo. Dzieci
znajdowały się w obozach uchodźców, były przygarniane prze obcych, żyły razem w lepiankach.
Dziś wiele z nich osiąga 21 rok życia – kończą naukę, usamodzielniają się. Obecnie wielkim
problemem w Afryce Centralnej, wręcz plagą, stały się umieralność dorosłych i dzieci w wyniku
powikłań związanych z AIDS oraz tragiczne ubóstwo i głód. Do Adopcji Serca są, więc zgłaszane
sieroty i zabiedzone półsieroty a także dzieci z rodzin żyjących w katastrofalnej nędzy, dla których
Adopcja jest jedyną drogą do godnego, choć ubogiego życia i nauki w szkole.
Do kiedy dziecko jest objęte programem Adopcji Serca?
Podopieczny jest wykreślany z listy Adopcji Serca najczęściej wraz z ukończeniem 18 roku życia
po usamodzielnieniu. Jeśli mimo tego wieku kontynuuje naukę, pozostaje objęty programem
Adopcji do czasu ukończenia szkoły. Od roku 2007 roku Rada gdańskiego ośrodka Ruchu Maitri
wraz z misjonarzami odpowiedzialnymi w poszczególnych placówkach za Adopcję Serca, ściśle
monitoruje przypadki osób pełnoletnich objętych pomocą tak, aby nie zachodziła obawa, iż jej
otrzymywanie staje się sposobem na życie.
W przypadku wykreślenia podopiecznego z programu, wysyłamy ofiarodawcy oficjalne
zawiadomienie z zapytaniem, czy chce wspierać kolejne dziecko. Nigdy nie doszło do sytuacji,
przeznaczania pieniędzy ofiarodawcy na nieuzgodniony cel. Bez wiedzy i zgody ofiarodawcy nie
przydzielamy też pod opiekę kolejnego dziecka. Dlatego wszystkich, którzy oczekują na informacje
o swoich pełnoletnich dzieciach prosimy o cierpliwość i kontynuowanie wpłat w dotychczasowej
wysokości. Proponujemy też napisać do dziecka list na tę okoliczność z pytaniem o plany na
przyszłość.
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Jak długo trzeba oczekiwać na przydzielenie dziecka?
Procedura przystąpienia do programu Adopcja Serca, kończąca się przypisaniem dziecka do
ofiarodawcy obejmuje kilka kroków. Warunkami koniecznymi są: przesłanie do ośrodka Ruchu
Maitri podpisanej deklaracji z zaznaczeniem programu, do którego ofiarodawca chce przystąpić
(np.: Szkoła Podstawowa, Szkoła Średnia, Szkoła Życia) oraz podjęcie regularnych wpłat, w
wysokości wynikającej z danego programu. Fakty te są przez nas odnotowywane i weryfikowane,
co miesiąc. Sprawdzamy czy suma wpłat wystarcza na utrzymanie dziecka, przez minimum 3
miesiące. Jest to konieczne gdyż znaczna część otrzymanych deklaracji nie jest poparta wpłatami,
często wpłaty są nieregularne lub w niepełnej wysokości. O ile warunki są spełnione przypisujemy
podopiecznego bez zwłoki. Staramy się, aby ta procedura nie przeciągała się w czasie. Jednocześnie
przepraszamy wszystkich, którym dłużyło się oczekiwanie na przypisanie dziecka i prosimy o
wyrozumiałość.
Opracował
Tadeusz Makulski-Odpowiedzialny
gdańskiego ośrodka Ruchu Maitri
Gdańsk 20.03.2009
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