SPRAWOZDANIE
Z DZIA£ALNOCI
GDAÑSKIEGO
ORODKA
RUCHU MAITRI
W ROKU 2009
Tradycyjnie, z korespondencj¹ wielkanocn¹ przekazujemy na Pañstwa rêce informacje na temat rozliczenia
dzia³alnoci gdañskiego orodka Ruchu MAITRI w roku 2009. Serdecznie witamy ofiarodawców, którzy przyst¹pili do programu Adopcji Serca w ostatnich miesi¹cach, pozdrawiamy naszych d³ugoletnich dobrodziejów.
Dziêki Pañstwa pomocy tysi¹ce dzieci mog³o prze¿yæ ostatni rok, nie g³oduj¹c, z nadziej¹ na lepsz¹ przysz³oæ.

REALIZACJA CELÓW
STATUTOWYCH

W 2009 roku sta³a wspó³praca obejmowa³a ju¿ 15 zgromadzeñ misyjnych dzia³aj¹cych
w 26 placówkach w 5 krajach Afryki Centralnej.
Obok Rwandy, Kongo i Burundi w minionym roku
wspó³praca rozwija³a siê dynamicznie w Kamerunie i Togo. Zasadniczo wysi³ki wi¹za³y siê
z rozwojem programu Adopcji Serca i wspieraniem orodków do¿ywiania. Zrealizowano tak¿e
znaczn¹ liczbê projektów pomocy jednorazowej.
Trwaj¹cy od 1996 roku program Adopcji Serca
znacz¹co rozwin¹³ siê w Kamerunie, zarówno jeli chodzi o szko³ê podstawowa, jak i szko³ê ¿ycia.
Program jest koordynowany przez gdañski orodek Ruchu. Na okolicznoæ weryfikacji danych
oraz w celu poznania miejscowych realiów w lutym 2009 roku wolontariusze £ukasz Sokó³ i Tadeusz Makulski odbyli podró¿ po Kamerunie.
W ci¹gu miesi¹ca odwiedzili wszystkie placówki
misyjne, do których dociera pomoc Ruchu Maitri.

¿ycia i 55 studentów. Roczny bud¿et gdañskiego
orodka na cele Adopcji Serca i sta³e wspieranie
orodków do¿ywiania w 2009 roku ukszta³towa³
siê na poziomie 1.976.753 z³otych. Oznacza
to wzrost wydatków prawie o 30% w porównaniu z rokiem ubieg³ym. Obok zwiêkszenia liczby
podopiecznych, istotnym przyczynkiem by³ utrzymuj¹cy siê na wysokim poziomie kurs Euro.
W roku 2009 gdañski orodek Maitri wspiera³
na dotychczasowych zasadach orodki do¿ywiania w Masaka, Ruhango, Gikondo w Rwandzie.
Z uwagi na potrzeby zg³aszane przez misjonarzy,
wielokrotnie przeznaczono pomoc dla orodków
do¿ywiania w Karama (Rwanda), Rutshuru, Ntamugenga (Kongo), Buraniro (Burundi). Finansowano tak¿e pojedyncze akcje do¿ywiania dzieci
w szko³ach, przedszkolach, parafiach w Atok, Doume, Dimako, Djouth, Mbegue, Ngelemendouka
(Kamerun), Sokode (Togo).
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ma³a pomoc na zmianê dachu i remont internatu
dla dziewcz¹t. Przekazana kwota: 2.000 EUR.
3. Orodek zdrowia w Nampoch (Togo) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr w. Katarzyny otrzyma³ pieni¹dze na remont i malowanie pomieszczeñ przychodni. Przekazana
4. Placówka misyjna w Sokode (Togo) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr w. Katarzyny
otrzyma³ rodki na edukacjê i do¿ywianie dzieci.
Przekazana kwota: 2.000 EUR.
5. Orodek zdrowia w Buraniro (Burundi) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek
Ducha wiêtego otrzyma³ pomoc finansow¹ na
zakup materacy, koców i przecierade³. Przekazana kwota: 4.500 EUR.
6. Placówka Bertoua  Enia (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Mêki Pana Naszego Jezusa Chrystusa otrzyma³a pieni¹dze na operacjê dziecka. Przekazana kwota: 200 EUR.

Pomimo wysokiego kursu Euro, dziêki ofiarnoci dobroczyñców, gdañska Wspólnota Ruchu Maitri mog³a w dalszym ci¹gu wspieraæ placówki miNa koniec roku 2009, z udzia³em gdañskiego syjne w realizacji projektów pomocowych. £¹czna
orodka, wspieranych by³o 2491 podopiecznych, kwota przekazana na ni¿ej wymienione cele wynioco oznacza przyrost o 127 dzieci w porównaniu s³a w roku sprawozdawczym 1.065.261 z³otych.
z rokiem 2008. Wzrost uwzglêdnia podopiecz- 1. Placówka misyjna Buraniro (Burundi) prowadzonych, którzy zakoñczyli udzia³ w Adopcji, tj. ok.
na przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha
150 osób. W poszczególnych programach udzia³
wiêtego otrzyma³a rodki na pensje dla nabra³o: 1310 dzieci ze szkó³ podstawowych i m³oduczycieli i wyprawki dla uczniów. Przekazana
szych, 1037  ze szkó³ rednich, 89  ze szko³y
kwota: 2.800 USD.
STA£E PROGRAMY POMOCY
Adopcja Serca

przez Zgromadzenie Sióstr w. Katarzyny otrzy-

kwota: 2.000 EUR.

Do¿ywianie

Jednorazowe projekty pomocowe

2. Placówka Guerin-Kouka (Togo) prowadzona

7. Szpital w Bujumbura  Kamenge (Burundi) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek
Ducha wiêtego otrzyma³ rodki na zakup leków. Przekazana kwota: 5.000 USD.
8. Orodek zdrowia w Betare-Oya (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr w. Micha³a
Archanio³a otrzyma³ pieni¹dze na zakup leków
i remont budynku. Przekazana kwota: 1.360 EUR.
9. Placówka Doume (Kamerun) prowadzona przez
Zgromadzenie Sióstr Pallotynek dosta³a pieni¹dze na
do¿ywianie dzieci. Przekazana kwota: 2.000 EUR.
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10. Orodek misyjny w Bertoua (Kamerun) prowa-

szy Chrystusa Pana otrzyma³a wsparcie finan-

otrzyma³a pieni¹dze na do¿ywianie. Przekazana

dzony przez Zgromadzenie Ojców Dominikanów

sowe na zorganizowanie wi¹t dla dzieci.

kwota: 2.500 EUR.

otrzyma³ pomoc na budowê sierociñca. Przeka-

Przekazana kwota: 4.000 EUR.

zana kwota: 20.000 EUR.

33. Orodek misyjny Mandama (Kamerun) prowa-

22. Pracownia krawiecka w Nyakinama (Rwan-

dzony przez Zgromadzenie Sióstr S³u¿ebniczek

11. Placówka Ntamugenga (Kongo) prowadzona

da) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr

Najwiêtszej Maryi Panny Niepokalanej otrzy-

przez Zgromadzenie Sióstr od Anio³ów otrzyma-

od Anio³ów otrzyma³a rodki na pomoc finan-

ma³ rodki na zakup materia³ów dla Szko³y

³a rodki na pomoc dla orodka do¿ywiania.

sow¹ dla pracowni haftu. Przekazana kwota:

¯ycia. Przekazana kwota: 300 EUR.

Przekazana kwota: 18.060 EUR.

1.500 EUR.

34. Placówka Buraniro (Burundi) prowadzona przez

12. Placówka Betare-Oya (Kamerun) prowadzo-

23. Orodek zdrowia w Nykainama w Rwandzie prowa-

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha wiêtego

na przez Zgromadzenie Sióstr w. Micha³a

dzony przez Zgromadzenie Sióstr od Anio³ów

otrzyma³a rodki na nagrody dla uczniów za do-

Archanio³a otrzyma³a pomoc finansow¹ na bu-

otrzyma³ pomoc na remont 4 pomieszczeñ.

bre wyniki w nauce. Przekazana kwota: 48 EUR.

dowê studni. Przekazana kwota: 4.000 EUR.

Przekazana kwota: 6.000 EUR.

35. Placówka Djouth (Kamerun) prowadzona przez

13. Placówka misyjna Buraniro (Burundi) prowa-

24. Placówka Abong  Mbang (Kamerun) prowa-

dzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek

Zgromadzenie Sióstr Najwiêtszej Duszy Chry-

dzona przez Zgromadzenie Sióstr Najwiêtszej

Ducha wiêtego otrzyma³a rodki na do¿ywia-

stusa Pana otrzyma³a pieni¹dze na pomoc dla

Duszy Chrystusa Pana otrzyma³a rodki na po-

nie w orodku. Przekazana kwota: 4.000 EUR.

centrum. Przekazana kwota: 4.300 EUR.

moc charytatywn¹. Przekazana kwota: 500 EUR.

14. Szko³a w Abong-Mbang (Kamerun) prowadzo-

25. Przedszkole w Nguelemendouka (Kamerun) pro-

na przez Zgromadzenie Sióstr Najwiêtszej Du-

dzony przez Zgromadzenie Sióstr Najwiêtszej

wadzone przez Zgromadzenie Sióstr w. Micha³a

Duszy Chrystusa Pana otrzyma³a rodki na za-

Archanio³a otrzyma³o pieni¹dze na do¿ywianie

kup ksi¹¿ek i zeszytów do szko³y. Przekazana

dzieci. Przekazana kwota: 2.000 EUR.

kwota: 5.450 EUR.

szy Chrystusa Pana otrzyma³a pieni¹dze na remont dachu. Przekazana kwota: 16.700 EUR.
15. Placówka Abong  Mbang (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najwiêtszej
Duszy Chrystusa Pana otrzyma³a wsparcie finansowe na pomoc ludziom biednym chorym na
AIDS. Przekazana kwota: 5.000 EUR.
16. Placówka Misyjna Nkol Avolo (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek
otrzyma³a rodki na do¿ywianie seminarzystów
w Yaunde. Przekazana kwota: 1.500 EUR.
17. Placówka misyjna w Atok (Kamerun) prowadzona przez ks. Marianów Diecezja otrzyma³a pomoc finansow¹ na do¿ywianie uczestników kongresu w Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego. Przekazana kwota: 2.050 EUR.
18. Przedszkole w Dimako (Kamerun) prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek
Dzieci¹tka Jezus otrzyma³o rodki na do¿ywianie dzieci. Przekazana kwota: 2.000 EUR.
19. Placówka Djouth (Kamerun) prowadzona przez
Zgromadzenie Sióstr Najwiêtszej Duszy Chrystusa Pana otrzyma³a pieni¹dze na do¿ywianie dzieci
CEB i Garderie. Przekazana kwota: 4.500 EUR.
20. Szko³a podstawowa w Djouth (Kamerun)

26. Sierociniec w Nguelemendouka (Kamerun) pro-

37. Placówka Nguelemendouka (Kamerun) prowa-

wadzony przez Zgromadzenie Sióstr w. Micha-

dzona przez Zgromadzenie Sióstr w. Micha³a

³a Archanio³a otrzyma³ pieni¹dze na do¿ywianie

Archanio³a otrzyma³a pomoc finansow¹ na do-

dzieci. Przekazana kwota: 6.000 EUR.

¿ywianie i leczenie dzieci. Przekazana kwota:

27. Placówka Nguelemendouka (Kamerun) prowa-

38. Orodek misyjny w Abong  Mbang (Kamerun)

Archanio³a otrzyma³a wsparcie finansowe na bu-

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Naj-

dowê kuchni i jadalni w orodku do¿ywiania.

wiêtszej Duszy Chrystusa Pana otrzyma³ pie-

Przekazana kwota: 5.300 EUR.

ni¹dze na do¿ywianie w trakcie spotkañ seme-

28. Placówka w Dimako (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek

stralnych dla m³odzie¿y. Przekazana kwota:
1.020 EUR.

Dzieci¹tka Jezus otrzyma³a rodki na funda-

39. Placówka Ndelele (Kamerun) prowadzona

menty pod salki wielofunkcyjnej. Przekazana

przez Zgromadzenie Sióstr Mêki Pana Naszego

kwota: 4.000 EUR.

Jezusa Chrystusa otrzyma³a rodki na pomoc

29. Placówka w Kibeho (Rwanda) prowadzona
przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzyma³a
pieni¹dze na budowê orodka zdrowia. Przekazana kwota: 15.000 EUR.

w zakupie pompy do wody. Przekazana kwota: 1.000 EUR.
40. Misja w Esseng (Kamerun) prowadzona przez
Zgromadzenie Sióstr od Anio³ów otrzyma³a po-

30. Orodek zdrowia w Doume (Kamerun) prowa-

moc na zakup mleka dla noworodków matek

dzony przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek

zara¿onych HIV. Przekazana kwota: 5.000 EUR.

otrzyma³ wsparcie finansowe na zakup leków .

41. Placówka Essiengbot (Kamerun) prowadzona

Przekazana kwota: 2.000 EUR.

przez Zgromadzenie Sióstr Opatrznoci Bo¿ej

31. Placówka Doume (Kamerun) prowadzona przez

wiêtszej Duszy Chrystusa Pana otrzyma³a

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzyma³a po-

pieni¹dze na do¿ywianie dzieci. Przekazana

moc finansow¹ na do¿ywianie dzieci i budowê

kwota: 4.900 EUR.

kuchni. Przekazana kwota: 9.000 EUR.

otrzyma³a pieni¹dze na zakup leków i do¿ywianie. Przekazana kwota: 5.000 EUR.
42. Przychodnia stomatologiczna w Kabuga (Rwanda)
prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr od Anio-

21. Placówka Djouth (Kamerun) prowadzona

32. Placówka w Essengbot (Kamerun) prowadzona

przez Zgromadzenie Sióstr Najwiêtszej Du-

przez Zgromadzenie Sióstr Opatrznoci Bo¿ej
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5.200 EUR.

dzona przez Zgromadzenie Sióstr w. Micha³a

prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Naj-
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36. Placówka Abong-Mbang (Kamerun) prowa-

³ów otrzyma³a rodki na zakup leków i materia³ów
opatrunkowych. Przekazana kwota: 4.000 EUR.
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43. Placówka Doume (Kamerun) prowadzona
przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzyma³a pieni¹dze na zakup komputera do potrzeb
Adopcji Serca. Przekazana kwota: 2.500 PLN
44. Placówka misyjna w Abong  Mbang (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr
Najwiêtszej Duszy Chrystusa Pana otrzyma³
wsparcie finansowe na pomoc chorym, zakup leków i do¿ywianie. Przekazana kwota: 4.060 EUR.
45. Misja Atok w Kamerunie prowadzona przez ksiê¿y Marianów otrzyma³a pomoc finansow¹ na do¿ywianie dzieci. Przekazana kwota: 2.250 EUR.
46. Misja Atok w Kamerunie prowadzona przez ksiê¿y Marianów otrzyma³a wsparcie finansowe na
zorganizowanie sesji edukacyjnych po³¹czonych
z programem rekreacyjnym i do¿ywianiem dzieci i m³odzie¿y. Przekazana kwota: 2.000 EUR.
47. Parafia Mbegue w Kamerunie prowadzona przez
ks. Dariusza Chalupczyñskiego otrzyma³a
wsparcie na projekt do¿ywiania dzieci i opieki
medycznej mieszkañców. Przekazana kwota:
5.200 EUR.

OFIARODAWCY

W 2009 r. odnotowalimy 509 deklaracji
przyst¹pienia do programu Adopcji Serca potwierdzonych wp³atami, oznacza to 12% przyrost liczby naszych dobroczyñców. Na koniec
roku liczba osób dokonuj¹cych wp³at w tym
programie na rzecz gdañskiego orodka Ruchu
Maitri wynosi³a 1936 (osoby fizyczne, ko³a ró¿añcowe, samorz¹dy szkolne, klasy, grupy
uczniów) przy ogólnej liczbie wspieraj¹cych
wszystkie dzie³a, wynosz¹cej 3031 osób.
Wród ofiarodawców kilkaset osób wspiera³o
wiêcej ni¿ jedno dziecko. Wykrelenia podopiecznych z Adopcji Serca po ich usamodzielnieniu skutkowa³y tak¿e rezygnacj¹ z udzia³u w
programie kilkudziesiêciu ofiarodawców. Wiele osób dokonywa³o wp³at na konkretne projekty pomocy jednorazowej, znacz¹ce kwoty zosta³y wp³acone przez ofiarodawców na zakup
rodków transportu dla misjonarzy. Ogó³em,
suma wp³at wszystkich ofiarodawców z
uwzglêdnieniem odsetek od lokat bankowych
wynios³a 2.981.333 z³ote. Niedobór w porównaniu z wydatkami zosta³ pokryty z nadwy¿ki
uzyskanej w latach poprzednich.
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PACOWNICY
I WOLONTARIUSZE

INFORMACJE
DLA WP£ACAJ¥CYCH

W 2009 roku w gdañskim orodku Ruchu
Maitri zatrudniano troje pe³noetatowych pracowników przeznaczonych do prac administracyjnych. Koszty naszej dzia³alnoci wynios³y
214.480,32 z³otych. Zosta³y one pokryte w ca³oci z wp³at na administracjê oraz z uzyskanych
odsetek od lokat bankowych. Ok. 1/3 wydatków
stanowi³y koszty poniesione jednorazowo zwi¹zane z zakupem oprogramowania komputerowego przeznaczonego do zarz¹dzania baz¹ danych
ofiarodawców i podopiecznych oraz nak³ady na
remont pomieszczenia biurowego. Na wynagrodzenia pracowników przeznaczylimy 85.377 z³otych. Pozosta³e wydatki to publikacja gazetki
i materia³ów informacyjnych, op³aty za media i telekomunikacyjne, op³aty pocztowe, ubezpieczenia, materia³y biurowe, wyposa¿enie.
Znaczn¹ iloæ prac wykonywali wolontariusze,
których pomoc jest niezbêdna w dzia³alnoci gdañskiego orodka Maitri. Jest wród nich coraz wiêksza rzesza osób pracuj¹cych regularnie, którzy
bior¹ na siebie odpowiedzialnoæ za konkretny
obszar dzia³alnoci. Liczn¹ grupê wolontariuszy
stanowi¹ t³umacze z ca³ej Polski, zajmuj¹cy siê
przek³adem korespondencji. Poród wspó³pracowników znajduj¹ siê tak¿e nauczyciele i uczniowie z zaprzyjanionych szkó³, których praca polega na kompletowaniu listów wysy³anych do
wszystkich ofiarodawców w okresach wi¹tecznych oraz na propagowaniu Adopcji Serca i innych form pomocy w rodowiskach szkolnych (wystawy, koncerty, loterie i inne akcje).
W omawianym okresie wzros³a tak¿e aktywnoæ naszych podopiecznych i ofiarodawców w obszarze korespondencji. W dzienniku
podawczym odnotowalimy w ubieg³ym roku
ponad 7.000 pozycji dotycz¹cych listów przychodz¹cych i wychodz¹cych od dzieci i ofiarodawców. Liczba ta nie zawiera korespondencji
wysy³anej w okresach wi¹tecznych, prenumeraty gazetki, na któr¹ sk³ada³o siê niespe³na
10.000 kolejnych przesy³ek. Wymiana tysiêcy
listów pomiêdzy ofiarodawcami i podopiecznymi nie by³aby mo¿liwa bez ofiarnej pracy ca³ej
rzeszy t³umaczy-wolontariuszy mieszkaj¹cych
zarówno w kraju, jak i za granic¹. Wszystkim
serdecznie dziêkujemy.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wp³at
na rachunek bankowy zgodnie z poni¿szym
opisem:
 nazwa konta: Ruch Maitri przy parafii NSJ,
ul. Zator Przytockiego 3, 80-245 Gdañsk
 nazwa banku: PeKaOS.A. III O/Gdañsk:
80124012551111000015234612
 w tytule przelewu prosimy podaæ nazwê programu, na który przeznaczona jest wp³ata np.: Adopcja Serca, Do¿ywienie, Projekt pomocy 
symbol oraz kod ofiarodawcy (o ile zosta³
przydzielony)
Przy wp³atach zagranicznych czêsto wymagany jest numer konta w odpowiednich standardach, poszczególne kwoty mo¿na przesy³aæ
w dewizach. Poni¿ej podajemy numer rachunku
bankowego do transferów miêdzynarodowych.
 Standard IBAN:
PL 80124012551111000015234612
 Standard BIG:
PKOPPLPW 80124012551111000015234612
WYSOKOÆ SK£ADKI
NA ADOPCJÊ SERCA
W 2009 ROKU

Miniony rok by³ okresem zmian wartoci
kursu z³otego wzglêdem Euro (EUR). Przez ca³y
okres z³oty umacnia³ siê, a wiêc wysokoæ sk³adek realnie zmniejsza³a siê, choæ rednio pozosta³a na podobnym poziomie ubieg³ego roku.
Wysokoæ sk³adek w programie Adopcji
Serca wed³ug redniorocznego kursu kszta³towa³a siê nastêpuj¹co:
Adopcja Serca Szko³a Podstawowa

(13 EUR miesiêcznie/156 EUR rok) 54 z³/
miesi¹c, tj.: 648 z³/rok.
Adopcja Serca Szko³a rednia

(17 EUR miesiêcznie/204 EUR rok) 70 z³/
miesi¹c, tj.: 840 z³/rok.
Adopcja Serca Szk³a ¯ycia

(15 EUR miesiêcznie/180 EUR rok) 62 z³/
miesi¹c, tj.: 744 z³/rok.
Ofiarodawców, którzy nie dokonali wp³at
w okrelonej wysokoci bardzo prosimy
o uzupe³nienie sk³adek.
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CZÊSTO ZADAWANE PYTANIA
Kiedy podopieczny koñczy udzia³
w programie Adopcji Serca?

Podopieczny jest wykrelany z listy Adopcji Serca po ukoñczeniu nauki. Od roku
2007 Rada gdañskiego orodka Ruchu Maitri
wraz z misjonarzami odpowiedzialnymi za
Adopcjê Serca w poszczególnych placówkach, cile monitoruje przypadki osób pe³noletnich objêtych pomoc¹ tak, aby nie zachodzi³a obawa, i¿ jej otrzymywanie staje
siê sposobem na ¿ycie.
W przypadku wykrelenia podopiecznego z programu, wysy³amy ofiarodawcy oficjalne zawiadomienie z zapytaniem, czy chce
wspieraæ kolejne dziecko. Bez wiedzy i zgody ofiarodawcy nie przydzielamy pod opiekê
kolejnego dziecka. Wszystkich ofiarodawców, którzy oczekuj¹ na informacje o swoich
pe³noletnich dzieciach prosimy o napisanie
listu do dziecka z pytaniem o plany na przysz³oæ. Skierujemy go do misjonarzy.

przekraczaæ 100 gramów. Nie
nale¿y wysy³aæ do dzieci ¿adnych prezentów. Wynika to z faktu, ¿e przy odbiorze przesy³ek Siostry musz¹ ponosiæ du¿e op³aty.
Nie nale¿y umieszczaæ w listach
¿adnych kontaktów telefonicznych
ani adresów pocztowych lub elektronicznych. W listach nie nale¿y sk³adaæ ¿adnych obietnic
dotycz¹cych np. przyjazdu do
Polski, czy odwiedzenia dziecka w Afryce.
Niezgodne z zasadami jest
podejmowanie bezporednich
kontaktów, gdy¿ z uwagi na
ogromne ró¿nice w postrzeganiu rzeczywistoci i rozbudzane w ten sposób oczekiwania dzieci, nie
jestemy w stanie kontynuowaæ programu Adopcji w stosunku do podopiecznego. Bardzo
po¿¹dane s¹ przez dzieci zdjêcia ofiarodawców i ich rodzin.
Sk¹d wynikaj¹ ró¿nice
w kosztach czesnego
w szko³ach rednich
w Rwandzie?

Je¿eli ofiarodawca nie podejmie opieki
nad kolejnym dzieckiem koñczy siê jego udzia³
w programie Adopcji Serca. Je¿eli po zakoñczeniu opieki nad konkretnym dzieckiem zoDzieci bêd¹ce pod opiek¹ Maitri ucz¹ siê
stan¹ na koncie ofiarodawcy rodki  ofiaro- w szko³ach rednich, pañstwowych lub prydawca sam decyduje jak je zagospodarowaæ. watnych.
W przypadku braku decyzji s¹ one przeznaCzesne w szko³ach prywatnych jest 3-4 
czane na fundusz ogólny Adopcji Serca.
krotnie wy¿sze ni¿ op³ata z szko³ê pañstwow¹. Niemniej jednak, w tych drugich liczOfiarodawca mo¿e w ka¿dej chwili po- ba miejsc jest ograniczona i wymagane jest
nownie przyst¹piæ do tego programu. W ta- przed³o¿enie dokumentu potwierdzaj¹cego
kim przypadku wystarczy zg³oszenie telefo- zdanie egzaminu koñcowego ze szko³y podniczne, mailowe lub zwyk³¹ poczt¹. Nie ma stawowej. Ci, którzy go nie zdali lub mieli
potrzeby przysy³ania drugi raz deklaracji. Po nisk¹ redni¹, nie s¹ do nich przyjmowani i trazakoñczeniu udzia³u w Adopcji Serca mo¿na fiaj¹ do szkó³ prywatnych ogólnokszta³c¹wspomagaæ inne nasze programy np. do¿y- cych lub zawodowych, gdzie takich wymowianie lub projekty pomocowe realizowane gów nie ma. Wszyscy podopieczni otrzymuj¹
przez Ruch Maitri.
pomoc w jednakowej wysokoci. Mog¹ zatem pojawiaæ siê w listach od dzieci informaJaka powinna byæ
cje, ¿e nie wystarcza im pieniêdzy na szko³ê
forma listów do dzieci?
lub wrêcz, ¿e pomoc jest niewystarczaj¹ca.
Oczekujemy w takich przypadkach wiêkszeList do dziecka nie powinien przekraczaæ go zaanga¿owania opiekunów, z którymi
kartki formatu A4, a jego waga nie powinna mieszkaj¹ podopieczni.
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Czy mogê wspieraæ
mojego podopiecznego,
gdyby chcia³ studiowaæ?

Studenci s¹ traktowani indywidualnie. To
znaczy, ¿e koszt utrzymania studenta uzgadnia siê z misjonarzem w zale¿noci od potrzeb. Wed³ug dotychczasowych dowiadczeñ wynosi on od 25 EUR do 80 EUR na miesi¹c.
W eksperymentalnym programie adopcji dla studentów bierze obecnie udzia³ 55 studentów. Projekt trwa 3. rok. W trakcie wizyty przedstawicieli Maitri w Rwandzie i Kongo w lutym 2010
przyjêto ustalenie, ¿e nie bêd¹ przyjmowani do
niego nowi podopieczni. Wynika to z du¿ych
trudnoci z utrzymywaniem kontaktów z podopiecznymi mieszkaj¹cymi czêsto w bardzo
odleg³ych miejscach w trakcie nauki w szko³ach wy¿szych. Misjonarze w tej sytuacji nie
widz¹ mo¿liwoci ponoszenia odpowiedzialnoci za przebieg studiów i po¿ytkowanie rodków. W jednostkowych przypadkach istnieje
mo¿liwoæ zorganizowania bezporedniego
kontaktu z podopiecznym. Wtedy ofiarodawca mo¿e podj¹æ pomoc bez udzia³u Ruchu
Maitri i misjonarzy.

2002-01-01, 06:13

Opracowa

³

Tadeusz Makulski
Orodek Ruchu Maitri w Gdañsku

Gdañsk 24.03.2010 r.

