SPRAWOZDANIE
Z DZIA£ALNOCI
GDAÑSKIEGO
ORODKA
RUCHU MAITRI
W ROKU 2010
Drodzy ofiarodawcy, rodzicie adopcyjni dobroczyñcy Ruchu Maitri
Mamy przyjemnoæ przekazaæ na Pañstwa rêce informacje na temat rozliczenia dzia³alnoci gdañskiego orodka
Ruchu MAITRI w roku 2010. Przy tej okazji pragniemy serdecznie przywitaæ ofiarodawców, którzy przyst¹pili do programu Adopcji Serca w ostatnich miesi¹cach, pozdrawiamy te¿ naszych d³ugoletnich dobrodziejów. Dziêki Pañstwa
pomocy tysi¹ce dzieci mog³o prze¿yæ ostatni rok nie g³oduj¹c z nadziej¹ na lepsz¹ przysz³oæ. Dziêki Wam pracuj¹cy na ich rzecz misjonarze zyskali wsparcie dla prowadzonych orodków do¿ywiania, szpitali i przychodni zdrowia,
mogli tak¿e wspieraæ lokalne spo³ecznoci w Afryce w budowie infrastruktury.
REALIZACJA
CELÓW STATUTOWYCH

Siostry w. Katarzyny, Dziewicy i Mêcz.
(Kamerun, Togo) .......................... 152 702,05 z³

W 2010 roku sta³a wspó³praca obejmowa³a
16 zgromadzeñ misyjnych dzia³aj¹cych w 31 placówkach w 6 krajach Afryki Centralnej. Wspó³pracuj¹ce z nami Zgromadzenia pracowa³y
w Rwandzie, D.R. Kongo, Burundi, Kamerunie i Togo oraz na Wybrze¿u Koci S³oniowej
(od 2010 r). Tradycyjnie najwiêkszy wysi³ek organizacyjny wi¹za³ siê z rozwojem programu
Adopcji Serca, wspieraniem orodków do¿ywiania oraz przychodni zdrowia i szpitali prowadzonych przez polskich zakonników. Zrealizowano
tak¿e znaczn¹ liczbê projektów pomocy jednorazowej. £¹cznie na wszystkie wymienione cele
wydatkowano 2.418.757 z³. Poni¿ej podajemy
kwoty przekazane na rachunki bankowe w kraju
i za granic¹ poszczególnym zgromadzeniom.
W ramach zawartych umów rodki s¹ rozliczane na podstawie przed³o¿onych rachunków i faktur (projekty pomocowe) oraz dokumentacji programu Adopcji Serca.

Siostry od Anio³ów

Siostry Pallotynki ......................... 792 135,40 z³
(Rwanda, Kongo, Kamerun)

Siostry Pasjonistki (Kamerun) ....... 292 662,08 z³
Siostry Duszy Chrystusa Pana ...... 214 392,36 z³
(Kamerun)

Siostry Kanoniczki Ducha w. ...... 181 103,84 z³
(Burundi)

Diecezja Doume Bp. Jan Ozga ..... 159 100,00 z³
(Kamerun)

......................

149 630,50 z³

(Rwanda, Kongo, Kamerun)

Ksiê¿a Pallotyni ........................... 109 135,39 z³

i Burundi. W jej trakcie nast¹pi³a weryfikacja
prowadzonej dokumentacji, dokonano rozliczenia przekazanych rodków, przy okazji
spotkañ z podopiecznymi sporz¹dzono dokumentacjê fotograficzn¹ dla ofiarodawców.

(Wybrze¿e Koci S³oniowej)

Siostry Franciszkanki ..................... 94 200,00 z³
S³u¿ebnice Krzy¿a (Rwanda)

STA£E PROGRAMY POMOCY

Siostry Opatrznoci Bo¿ej ............... 68 289,00 z³

Na koniec roku 2010 przy udziale gdañskiego orodka wspieranych by³o 2773 podopiecznych, co oznacza przyrost o 282 dzieci w porównaniu z rokiem ubieg³ym. W poszczególnych programach udzia³ bra³o: 1472 dzieci ze
szkó³ podstawowych i m³odszych, 1147 ze
szkó³ rednich, 79 ze szko³y ¿ycia i 75 studentów. Roczny bud¿et gdañskiego orodka na cele
Adopcji Serca w roku 2010 ukszta³towa³ siê na
poziomie 530.340 EURO.

(Kamerun)

Siostry Karmelitanki od Dziec. Jezus
(Kamerun, Burundi) .......................... 61 947,00 z³
Siostry w. Micha³a Archanio³a

.....

59 301,80 z³

(Kamerun)

Siostry w. Józefa (Kongo) ............. 35 088,91 z³
Siostry S³u¿ki NMPN (Rwanda) ....... 16 478,10 z³
Misjonarze Oblaci Maryi N. ........... 14 845,25 z³
(Kamerun)

Ksiê¿a Marianie (Kamerun) .............. 8 800,00 z³
Siostry S³u¿ebniczki NMP ................. 7 774,89 z³
(Kamerun)

Sto³ówka CARITAS (Gdañsk) ............. 1 200,00 z³

Program Adopcji w ramach ca³ego Ruchu
Maitri jest koordynowany przez gdañski orodek Ruchu. Praca ta wi¹¿e siê z koniecznoci¹
odwiedzin placówek misyjnych, do których dociera pomoc. Na prze³omie stycznia i lutego
2010 roku wolontariusze £ukasz Sokó³ i Tadeusz Makulski odbyli podró¿ do Rwandy, Kongo

Adopcja Serca

Do¿ywianie

W roku 2010 gdañski orodek Maitri
wspiera³ orodki do¿ywiania prowadzone
przez s. Pallotynki 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).

2

JEDNORAZOWE PROJEKTY
POMOCOWE

Dziêki ofiarnoci dobroczyñców gdañska
Wspólnota Ruchu Maitri mog³a w dalszym ci¹gu
wspieraæ placówki misyjne w realizacji projektów pomocowych. £¹czna kwota przekazana na
finansowanie 66 zg³oszonych projektów wynios³a w roku sprawozdawczym 1.008.258 z³otych.
1.

Placówka Bertoua  Enia (Kamerun) prowadzona
przez Zgromadzenie Sióstr Mêki Pana Naszego
Jezusa Chrystusa otrzyma³a pieni¹dze na wykonanie ogrodzenia. Przekazana kwota 3 538 EURO.

2.

Orodek zdrowia w Nyakinama (Rwanda) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Anio³ów

19. Placówka Doume (Kamerun) prowadzona przez

dzony przez Zgromadzenie Sióstr od Anio³ów

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzyma³a pie-

otrzyma³ pomoc na zakup nasion, myd³a, przyrz¹-

ni¹dze na budowê kuchni. Przekazana kwota

dów do pracy. Przekazana kwota 500 $.

5 000 EURO.

12. Orodek do¿ywiania Ntamugenga (Kongo) prowa-

20. Centrum Formacyjne w Doume (Kamerun) prowa-

dzony przez Zgromadzenie Sióstr od Anio³ów

dzone przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzy-

otrzyma³ pieni¹dze na wynagrodzenie dla pracow-

ma³o wsparcie finansowe na wyposa¿enie po-

ników. Przekazana kwota 1 200 $.

mieszczeñ. Przekazana kwota 3 000 EURO.

13. Szpital w Buraniro (Burundi) prowadzony przez

21. Placówka Essengbot (Kamerun) prowadzona

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha wiête-

przez Zgromadzenie Sióstr Opatrznoci Bo¿ej

go otrzyma³ rodki na zakup leków. Przekazana

otrzyma³a pieni¹dze na wymianê dachu w przy-

kwota 5 000 EURO.

chodni. Przekazana kwota 5 000 EURO.

Micha³a Archanio³a otrzyma³a dofinansowanie

ukoñczenie budowy salek wielofunkcyjnych.

na do¿ywianie osieroconych dzieci. Przekaza-

prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallo-

Przekazana kwota 4 500 EURO.

na kwota 3 000 EURO.

Orodek zdrowia w Buraniro (Burundi) prowa-

Ducha wiêtego otrzyma³ rodki na do¿ywianie.
Przekazana kwota 4 000 EURO.
Przedszkole katolickie w Doume (Kamerun) prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek
otrzyma³o pomoc na do¿ywianie. Przekazana

15. Przedszkole w Goma (Kongo) prowadzone

23. Misja w Dimako (Kamerun) prowadzona przez

przez ksiê¿y Pallotynów otrzyma³o pieni¹dze na

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek od Dzieci¹tka

do¿ywianie. Przekazana kwota 6 250 $.

Jezus otrzyma³a rodki na leki dla chorych na

16. Przedszkole w Goma (Kongo) prowadzone

AIDS. Przekazana kwota 4 000 EURO.

przez ksiê¿y Pallotynów otrzyma³o pomoc na

24. Placówka Ndelele (Kamerun) prowadzona przez

budowê sal edukacyjnych. Przekazana kwota

Zgromadzenie Sióstr Mêki Pana Naszego Jezusa

3 930 $.

Chrystusa otrzyma³a pomoc w zakupie instalacji

17. Misja Atok w Kamerunie prowadzona przez
ksiê¿y Marianów otrzyma³a wsparcie finanso-

systemu owietlenia za pomoc¹ s³oñca. Przekazana kwota 3 000 EURO.

we na zorganizowanie sesji edukacyjnych po-

25. Placówka Essengbot (Kamerun) prowadzona

³¹czonych z programem rekreacyjnym i do¿y-

przez Zgromadzenie Sióstr Opatrznoci Bo¿ej

Orodek zdrowia w Ntamugenga (Kongo) pro-

wianiem dzieci i m³odzie¿y. Przekazana kwota

otrzyma³a pieni¹dze na wyposa¿enie pracowni

wadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Anio³ów

2 200 EURO.

haftu i szycia. Przekazana 1 000 EURO.

kwota 2 000 EURO.

otrzyma³ rodki na zakup leków i materia³ów medycznych.

Przekazana

kwota

8 000 $.
Placówka Ntamugenga (Kongo) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr od Anio³ów
otrzyma³a dofinansowanie na
zakup mazutu do agregatu
pr¹dotwórczego do orodka
zdrowia. Przekazana kwota
1 000 $.
Orodek zdrowia w Ntamugenga (Kongo) prowadzony
przez Zgromadzenie Sióstr
od Anio³ów otrzyma³ pomoc
finansow¹ na premiê motywacyjn¹ dla pracowników.
Przekazana kwota 2 000 $.
9.

11. Orodek do¿ywiania Ntamugenga (Kongo) prowa-

Placówka misyjna Baphoussam w (Kamerun)

dzony przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek

8.

dla Pigmejów. Przekazana kwota 3 500 EURO.

prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr w.

1 000 EURO.

7.

wiêtego otrzyma³a rodki na budowê domów

rodków. Przekazana kwota 4 000 $.

ci¹tka Jezus otrzyma³a pomoc finansow¹ na

¿enie domu misjonarek. Przekazana kwota

6.

na przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha

Anio³ów otrzyma³ pieni¹dze na mleko dla nowo-

22. Placówka misyjna w Betare-Oya (Kamerun)

tynek otrzyma³a dofinansowanie na wyposa-

5.

18. Placówka misyjna Buraniro (Burundi) prowadzo-

przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzie-

opatrunkowych. Przekazana kwota 4 000 EURO.

4.

Orodek do¿ywiania Ntamugenga (Kongo)
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od

14. Placówka w Dimako (Kamerun) prowadzona

otrzyma³ pomoc finansow¹ na zakup rodków

3.

10.

Orodek do¿ywiania Ntamugenga (Kongo) prowadzony
przez Zgromadzenie Sióstr
od Anio³ów otrzyma³ rodki
na zakup ¿ywnoci. Przekazana kwota 8 000 $.
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26. Placówka Bertoua  Enia (Kamerun) prowadzo-

wiêtego otrzyma³a rodki na zakup komputera

sa Pana otrzyma³a pomoc na potrzeby chorych

na przez Zgromadzenie Sióstr Mêki Pana Nasze-

dla potrzeb programu Adopcji Serca. Przekaza-

i biednych. Przekazana kwota 1 500 EURO.

go Jezusa Chrystusa otrzyma³a rodki na do¿y-

na kwota 2 014 PLN.

wianie dzieci i chorych na AIDS. Przekazana kwo-

52. Przedszkole w Dimako (Kamerun) prowadzone

40. Placówka misyjna Buraniro (Burundi) prowadzo-

przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzie-

na przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha

ci¹tka Jezus otrzyma³o rodki na zakup ¿ywno-

27. Orodek dla niewidomych w Kibeho (Rwanda)

wiêtego otrzyma³a rodki na zakup komputera

ci i dop³atê do pensji dla nauczycieli. Przekaza-

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Fran-

dla programu Adopcji Serca. Przekazana kwota

na kwota 2 000 EURO.

ciszkanek otrzyma³a pomoc na do¿ywianie dzie-

2 014 PLN.

ta 4 000 EURO.

ci. Przekazana kwota 24 000 EURO.

53. Szko³a w Dimako (Kamerun) prowadzona przez

41. Placówka Abong  Mbang (Kamerun) prowa-

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieci¹tka Je-

28. Placówka Abong  Mbang (Kamerun) prowa-

dzona przez Zgromadzenie Sióstr Najwiêtszej

zus otrzyma³a dofinansowanie na zakup materia-

dzona przez Zgromadzenie Sióstr Najwiêtszej

Duszy Chrystusa Pana otrzyma³a wsparcie finan-

³ów i uszycie mundurków dla uczniów. Przeka-

Duszy Chrystusa Pana otrzyma³a wsparcie finan-

sowe na utrzymanie samochodu. Przekazana

zana kwota 1 000 EURO.

sowe na zakup leków, pomoc biednym i do¿y-

kwota 500 EURO.

wianie. Przekazana kwota 5 000 EURO.

54. Placówka Djouth (Kamerun) prowadzona przez

42. Orodek misyjny Mandama (Kamerun) prowa-

Zgromadzenie Sióstr Najwiêtszej Duszy Chrystu-

29. Misja Djouth (Kamerun) prowadzona przez Zgro-

dzony przez Zgromadzenie Sióstr S³u¿ebniczek

sa Pana otrzyma³a pieni¹dze na do¿ywianie dzieci

madzenie Sióstr Najwiêtszej Duszy Chrystusa

Najwiêtszej Maryi Panny Niepokalanej otrzyma³

CEB i Garderie. Przekazana kwota 4 000 EURO.

Pana otrzyma³a pomoc dla g³uchoniemego

rodki na wynagrodzenie dla pracowników i na

55. Szko³a podstawowa w Djouth (Kamerun) prowa-

ch³opca. Przekazana kwota 1 000 EURO.

zakup krzese³ do maszyn dla Szko³y ¯ycia. Prze-

dzona przez Zgromadzenie Sióstr Najwiêtszej

kazana kwota 200 EURO.

Duszy Chrystusa Pana otrzyma³a pomoc na do¿y-

30. Misja Djouth (Kamerun) prowadzona przez Zgro-

wianie dzieci. Przekazana kwota 3 000 EURO.

madzenie Sióstr Najwiêtszej Duszy Chrystusa

43. Placówka w Essengbot (Kamerun) prowa-

Pana otrzyma³a pieni¹dze na budowê studni dla

dzona przez Zgromadzenie Sióstr Opatrznoci

56. Misja Djouth (Kamerun) prowadzona przez Zgro-

Pigmejów. Przekazana kwota 750 EURO.

Bo¿ej otrzyma³a pieni¹dze na do¿ywianie dzie-

madzenie Sióstr Najwiêtszej Duszy Chrystusa

ci w szkole i przedszkolu. Przekazana kwota

Pana otrzyma³a wsparcie na organizacjê wi¹t

3 000 EURO.

dla dzieci. Przekazana kwota 3 000 EURO.

31. Orodek zdrowia w Gasura (Burundi) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek
od Dzieci¹tka Jezus otrzyma³ pomoc finansow¹
na pomoc dla ciê¿arnych kobiet. Przekazana
kwota 4 000 EURO.
32. Misja w Esseng (Kamerun) prowadzona przez
Zgromadzenie Sióstr od Anio³ów otrzyma³a
wsparcie na leczenie chorych na AIDS. Przekazana kwota 3 000 EURO.
33. Przychodnia stomatologiczna w Kabuga (Rwanda) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr od
Anio³ów otrzyma³a rodki na zakup leków i materia³ów stomatologicznych. Przekazana kwota
4 000 EURO.
34. Szpital w Buraniro (Burundi) prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha wiêtego otrzyma³ pomoc na zakup leków. Przekazana
kwota 5 000 EURO.
35. Parafia Yenga (Kamerun) prowadzona przez ksiê¿y Oblatów NMP otrzyma³a pomoc finansow¹ dla
Pigmejów. Przekazana kwota 3 500 EURO.

44. Placówka Djouth (Kamerun) prowadzona przez

57. Placówka w Essengbot (Kamerun) prowadzona

Zgromadzenie Sióstr Najwiêtszej Duszy Chry-

przez Zgromadzenie Sióstr Opatrznoci Bo¿ej

stusa Pana otrzyma³a pomoc na zakup i pod³¹-

otrzyma³a pieni¹dze na remont dachu domu

czenie panelu s³onecznego. Przekazana kwota

sióstr. Przekazana kwota 3 115 EURO.

2 960 EURO.

58. Placówka Grand Bereby (Wybrze¿e Koci S³o-

45. Centrum do¿ywiania w Nykainama w Rwandzie

niowej) prowadzona przez ksiê¿y Pallotynów

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od

otrzyma³a pomoc na odnowienie i powiêksze-

Anio³ów otrzyma³ wsparcie na zakup ¿ywnoci.

nie internatu dla dziewcz¹t. Przekazana kwota

Przekazana kwota 4 000 EURO.

6 000 EURO.

46. Szpital w Buraniro (Burundi) prowadzony przez

59. Szko³a szycia w Biankouri (Togo) prowadzona

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha wiête-

przez Zgromadzenie Sióstr w. Katarzyny otrzy-

go otrzyma³ pomoc finansow¹ na zakup rodka

ma³a pieni¹dze na zakup i naprawê maszyn do

utylizuj¹cego do szamba. Przekazana kwota

szycia. Przekazana kwota 1 000 EURO.

410 EURO.

60. Misja Djouth (Kamerun) prowadzona przez

47. Placówka Nguelemendouka (Kamerun) prowa-

Zgromadzenie Sióstr Najwiêtszej Duszy Chry-

dzona przez Zgromadzenie Sióstr w. Micha³a

stusa Pana otrzyma³a wsparcie na centrum, in-

Archanio³a otrzyma³a pieni¹dze na wyposa¿enie

ternat i do¿ywianie dziewcz¹t. Przekazana kwo-

sierociñca. Przekazana kwota 2 300 EURO.

ta 3 000 EURO.

48. Misja w Nguelemendouka (Kamerun) prowa-

61. Placówka Pagouda (Togo) prowadzona przez

36. Placówka Doume (Kamerun) prowadzona przez

dzona przez Zgromadzenie Sióstr w. Micha³a

Zgromadzenie Sióstr w. Katarzyny otrzyma³a

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzyma³a pie-

Archanio³a otrzyma³a wsparcie na do¿ywianie

pomoc na do¿ywianie dzieci w sierociñcu. Prze-

ni¹dze na do¿ywianie dzieci. Przekazana kwota

dzieci. Przekazana kwota 2 000 EURO.

kazana kwota 5 000 EURO.

2 000 EURO.

49. Centrum formacji w Nguelemendouka (Kame-

62. Misja w Pagouda (Togo) prowadzona przez Zgro-

37. Misja Yaounde (Kamerun) prowadzona przez

run) prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr

madzenie Sióstr w. Katarzyny otrzyma³a dofi-

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzyma³a po-

w. Micha³a Archanio³a otrzyma³o dofinanso-

nansowanie na wynagrodzenie dla pracowników

moc na dofinansowanie placówki. Przekazana

wanie na pensje dla personelu. Przekazana

sierociñca. Przekazana kwota 2 000 EURO.

kwota 1 000 EURO.

kwota 2 500 EURO.

63. Szko³a szycia w Pagouda (Togo) prowadzona

38. Placówka Abong  Mbang (Kamerun) prowa-

50. Placówka Nguelemendouka (Kamerun) pro-

przez Zgromadzenie Sióstr w. Katarzyny otrzy-

dzona przez Zgromadzenie Sióstr Najwiêtszej

wadzona przez Zgromadzenie Sióstr w. Mi-

ma³a wsparcie na zakup maszyn do szycia.

Duszy Chrystusa Pana otrzyma³a wsparcie finan-

cha³a Archanio³a otrzyma³a pieni¹dze na do¿y-

Przekazana kwota 1 000 EURO.

sowe na pracê z m³odzie¿¹ i do¿ywianie. Prze-

wianie dzieci w sierociñcu. Przekazana kwota

kazana kwota 2 000 EURO.

5 000 EURO.

39. Placówka misyjna Gatara (Burundi) prowadzona

51. Placówka Djouth (Kamerun) prowadzona przez

przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha

Zgromadzenie Sióstr Najwiêtszej Duszy Chrystu-

64. Przedszkole w Doumé (Kamerun) prowadzone
przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzyma³o pieni¹dze na do¿ywianie dzieci. Przekazana
kwota 2 000 EURO.
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65. Szko³a katolicka w Doume (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek
otrzyma³a pomoc finansow¹ na do¿ywianie dzieci. Przekazana kwota 4 000 EURO.
66.

Diecezja Doume (Kamerun) prowadzona
przez ks. Bp. Jana Ozga otrzyma³a dofinansowanie utrzymania dla 20 kleryków pozostaj¹cych w programie Adopcji Serca. Przekazana kwota 20 000 EURO.

OFIARODAWCY

kup wyposa¿enia, koszty bankowe. Poniesione w Adopcja Serca Szko³a Podstawowa 648 z³/rok.
koszty stanowi³y 6,7% wydatków ogó³em poniesionych w skali roku.
w Adopcja Serca Szko³a rednia 840 z³/rok.
W omawianym okresie wzrasta³a aktywnoæ
ofiarodawców i podopiecznych podejmuj¹cych w Adopcja Serca Szko³a ¯ycia 744 z³/rok.
korespondencjê. Ofiarodawcy wys³ali oko³o 1 150 (
listów do podopiecznych, z Afryki otrzymalimy
prawie 2 500 listów. Oznacza to, ¿e nasi wspaniali
t³umacze- wolontariusze dokonali t³umaczenia ok.
3 650 listów. Serdecznie dziêkujemy.
Oprócz tego odnotowalimy w ubieg³ym roku
w okresach wi¹tecznych oraz na okolicznoæ
prenumeraty gazetki niespe³na 10 000 kolejnych
przesy³ek. Wymiana tysiêcy listów pomiêdzy
ofiarodawcami i podopiecznymi nie by³aby mo¿liwa bez ofiarnej pracy ca³ej rzeszy wolontariuszy uczestnicz¹cych w przygotowywaniu wysy³ek, sk³adaj¹cych gazetkê. Wszystkim serdecznie dziêkujemy.
Wa¿nym zadaniem gdañskiego orodka
by³a wspó³praca ze zgromadzeniami zakonnymi. W przedstawianym okresie przedstawiciele CZÊSTO ZADAWANE PYTANIA
Rady gdañskiej wspólnoty odbyli kilkanacie
spotkañ z goszcz¹cymi w Polsce misjonarzami. Kiedy podopieczny koñczy udzia³
Gdañskie biuro wspó³pracuje tak¿e ze wspólno- w programie Adopcji Serca?
tami Maitri dzia³aj¹cymi w Bia³ymstoku, Gliwicach i Raciborzu oraz w Bytomiu. Dziêki prowadzonym przez nie akcjom animacyjnym wzros³a
liczba aktywnych ofiarodawców.
(13 EURO  miesiêcznie/156 EURO  rok)

(17 EURO  miesiêcznie/204 EURO  rok)

15 EURO  miesiêcznie/180 EURO  rok)

Ofiarodawców, którzy nie dokonali wp³at

w okrelonej wysokoci bardzo prosimy o uzupe³nienie sk³adek.

W 2010 r. odnotowalimy 200 nowych deklaracji przyst¹pienia do programu Adopcji
Serca potwierdzonych wp³atami. Na koniec
roku liczba osób dokonuj¹cych wp³at w tym
programie na rzecz gdañskiego orodka Ruchu Maitri wynosi³a 1810 (osoby fizyczne,
ko³a ró¿añcowe, samorz¹dy szkolne, klasy,
grupy uczniów, firmy) przy ogólnej liczbie
wspieraj¹cych wszystkie dzie³a wynosz¹cej
2.871 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.
Ogó³em przychody pochodz¹ce z wp³at ofiarodawców wynios³y 2.756.341.-z³, odsetki
uzyskane od lokat bankowych wynios³y INFORMACJE DLA WP£ACAJ¥CYCH
36.084.-z³ razem 2.792.425 z³otych.
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

 numer rachunku:

80124012551111000015234612

PRACA BIURA W GDAÑSKU

W 2010 roku gdañski orodek Ruchu Maitri
zatrudnia³ do prac administracyjnych troje pe³noetatowych pracowników. Koszty naszej
dzia³alnoci wynios³y 187.733 z³otych. Zosta³y
one pokryte w ca³oci z wp³at na administracjê
oraz z uzyskanych odsetek od lokat bankowych.
Na wynagrodzenia pracowników przeznaczylimy 91.579.- z³otych. Istotnym kosztem by³y
op³aty pocztowe (³¹cznie 22.999.-z³). Pozosta³e wydatki to publikacja gazetki i materia³ów
informacyjnych (10.312.-z³), us³ugi hostingowe (12.027.-z³), materia³y biurowe, op³aty za
media i telekomunikacyjne, ubezpieczenia, za-

 bank PeKaO S.A. III O/Gdañsk:
 w tytule przelewu prosimy podaæ kod ofiarodawcy oraz nazwê programu, na który przeznaczona jest wp³ata np.: A1201, Adopcja Serca,
Do¿ywienie, Projekt pomocy.
Przy wp³atach zagranicznych 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 2010 ROKU

Wysokoæ sk³adek w programie Adopcji
Serca kszta³towa³a siê nastêpuj¹co:

Podopieczny koñczy (jest wykrelany)

udzia³ w programie Adopcji Serca po ukoñczeniu nauki lub je¿eli nie spe³nia warunków
programu (np: zmienia miejsce zamieszkania,
przestaje uczêszczaæ do szko³y, dziewczyna
zachodzi w ci¹¿ê, nie rokuje ukoñczenia szko³y itp). Od 2007 roku Rada gdañskiego orod-

ka Ruchu Maitri wraz z misjonarzami odpowiedzialnymi za Adopcjê Serca w poszczególnych
placówkach cile monitoruje przypadki osób
objêtych pomoc¹ po ukoñczeniu 18-tego roku
¿ycia, 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 (list jest pisany do dziecka).

Kiedy sk³adka na Adopcjê Serca
ulega zmianie?
Z chwil¹ zakoñczenia nauki dziecka w szkole podstawowej, gdy przechodzi do szko³y
redniej zostaje wys³ana informacja o zwiêkszonych kosztach pomocy oraz zapytanie czy
dany ofiarodawca bêdzie nadal pomaga³ dziecku. Ta informacja jest wysy³ana do zainteresowanego ofiarodawcy niezale¿nie od dokonywa-

5
Do czego jest potrzebne potwierdzenie
wp³aty wystawiane przez Ruch Maitri?

nych wp³at, poniewa¿ chodzi jedynie o poinfor-

relacjach. Z naszych dowiadczeñ wynika, ¿e

mowanie ofiarodawcy o zwiêkszonym zobo-

z uwagi na ogromne ró¿nice w postrzeganiu

wi¹zaniu.

rzeczywistoci i rozbudzane w ten sposób

Podstaw¹ do odliczeñ podatkowych jest do-

oczekiwania dzieci, pojawiaj¹ce siê uczucia

kument potwierdzaj¹cy wykonanie przelewu

krzywdy i zawici, nie ma mo¿liwoci konty-

(wydruk z rachunku bankowego, potwierdzenie

nuowania programu Adopcji w stosunku do

z poczty) na rzecz Ruchu Maitri. Ofiarodawca

podopiecznego kontaktuj¹cego siê bezpored-

otrzymuje z Parafii Najw. Serca Jezusowego

nio z ofiarodawc¹.

w Gdañsku, przy której dzia³a orodek gdañski,

Kiedy koñczy siê udzia³ ofiarodawcy
w programie Adopcji Serca?
Je¿eli ofiarodawca nie podejmie opieki nad
kolejnym dzieckiem (gdy dotychczasowy podopieczny finalizuje udzia³ w programie) lub z³o¿y rezygnacjê na pimie, koñczy siê jego
udzia³ w programie Adopcji Serca. Je¿eli po

potwierdzenie dokonanych wp³at oraz owiad-

Sk¹d wynikaj¹ ró¿nice w kosztach czesnego
w szko³ach rednich?

czenie na jakie cele zosta³y wydatkowane. Jest
to dokument uzupe³niaj¹cy. rodki przekazy-

zakoñczeniu udzia³u w programie zostan¹ na

Dzieci wpierane w ramach programów Ru-

wane na nasz¹ rzecz s¹ wykorzystywane na

koncie ofiarodawcy rodki  darczyñca sam

chu Maitri ucz¹ siê w szko³ach rednich pañ-

dzia³alnoæ charytatywno  opiekuñcz¹ ko-

decyduje jak je zagospodarowaæ. W przypadku

stwowych lub prywatnych. Czesne w szko-

cio³a katolickiego.

braku decyzji s¹ one przeznaczane na fundusz

³ach prywatnych jest 3-4 krotnie wy¿sze ni¿

ogólny Adopcji Serca i Do¿ywiania, z którego
ponoszone s¹ wydatki na utrzymanie orodków
do¿ywiania oraz na wspieranie dzieci nie przypisanych do ofiarodawców.
Ofiarodawca mo¿e w ka¿dej chwili ponownie przyst¹piæ do tego programu. W takim
przypadku wystarczy zg³oszenie telefoniczne,
mailowe lub zwyk³¹ poczt¹. Nie ma potrzeby
przysy³ania drugi raz deklaracji. Po zakoñczeniu udzia³u w Adopcji Serca mo¿na wspomagaæ inne nasze programy, np. do¿ywianie lub
projekty pomocowe realizowane przez Ruch
Maitri.

Jaka powinna byæ forma listów do dzieci?
List do dziecka nie powinien przekraczaæ
kartki formatu A4, a jego waga nie mo¿e
przekraczaæ 100 g. O ile ofiarodawca nie pokryje dodatkowych kosztów wysy³ki do Afryki

op³ata za szko³ê pañstwow¹. Czêst¹ praktyk¹
jest podejmowanie nauki w szko³ach prywat-

W jaki sposób s¹ identyfikowane wp³aty
ofiarodawców?

nych, gdzie mo¿na siê dostaæ bez zdania koñ-

Aby u³atwiæ nam identyfikacjê wp³at i za-

cowego egzaminu i z nisk¹ redni¹ ocen przez

ksiêgowanie ich na konto w³aciwego ofiaro-

dzieci, które mia³y problemy z nauk¹ i nie do-

dawcy, bardzo prosimy o przestrzeganie poni¿-

sta³y siê do szkó³ pañstwowych. Wszyscy

szych regu³:

podopieczni otrzymuj¹ jednak pomoc w jed-

1. Dane darczyñcy, tj. nazwisko i imiê oraz ad-

nakowej wysokoci. Mog¹ zatem pojawiaæ siê

res, winny byæ zbie¿ne z podanymi wczeniej

w listach od dzieci informacje, ¿e nie starcza

do wiadomoci Maitri. Dodatkowo w tytule wp³a-

im pieniêdzy na szko³ê lub wrêcz, ¿e pomoc

ty ka¿dy darczyñca powinien podaæ swój unikal-

jest niewystarczaj¹ca. Oczekujemy w takich

ny kod ofiarodawcy nadany przez Maitri oraz

przypadkach wiêkszego zaanga¿owania opie-

cel, na który wp³aca.

kunów, z którymi mieszkaj¹ podopieczni, a nie

2. Tytu³ wp³aty:

dodatkowych wp³at od ofiarodawców.

 ka¿dy ofiarodawca podaje w pierwszej kolejnoci swój Kod Ofiarodawcy nadany przez

Czy mogê wspieraæ mojego podopiecznego,
gdyby chcia³ studiowaæ?
Kandydaci na studentów s¹ traktowani in-

Maitri.
 rodzic adopcyjny tj. osoba, która ma pod
opiek¹ konkretne dziecko  wpisuje Adopcja

dywidualnie. To znaczy, ¿e koszt utrzymania

Serca

studenta uzgadnia siê z misjonarzem w zale¿-

 osoba wp³acaj¹ca na projekt  Projekt nr....

noci od potrzeb i to misjonarz wyra¿a zgodê

 osoba wp³acaj¹ca inne wolne datki  Do¿ywia-

na kontynuacjê programu i monitorowanie

nie lub Fundusz Ogólny w zale¿noci od celu

postêpów podopiecznego. Wed³ug dotychcza-

 wp³acaj¹cy na cegie³ki  Cegie³ki

sowych dowiadczeñ koszt utrzymania stu-

3. Je¿eli rodzic adopcyjny pragnie dodatkowo

. Nie nale¿y przekazywaæ
podopiecznym ¿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, ani deklaracji
dodatkowej pomocy. Ruch Maitri i wspó³pracuj¹cy misjonarze nie ponosz¹ odpowiedzialnoci za wszelkie sytuacje i zdarzenia wynikaj¹ce z naruszenia tych zasad. W sytuacjach

denta wynosi od 25 do 80 EURO na miesi¹c.

wspomóc inny program, np. wp³aca 20 z³ na

W eksperymentalnym programie adopcji dla

Do¿ywianie, powinien w tytule wp³aty wyszcze-

studentów bierze obecnie udzia³ 75 studen-

gólniæ kwotê do¿ywiania, wpisuj¹c Adopcja

tów. Projekt trwa 3 rok.

Serca + Do¿ywianie z³ 20,00.

zwi¹zanych z wiêkszym rozmiarem i wag¹ ( ok.
35 z³) Gdañski Orodek zastrzega sobie prawo ich zwrotu. Nie nale¿y wysy³aæ do dzieci
¿adnych prezentów. Wynika to z faktu, ¿e przy
odbiorze przesy³ek misjonarze musz¹ ponosiæ dodatkowe op³aty przewy¿szaj¹ce wartoæ przedmiotów

W trakcie wizyty przedstawicieli Maitri w Rwan-

4. Osoba wp³acaj¹ca na inn¹ osobê, powinna

dzie i Kongo w lutym 2010 przyjêto ustalenie, ¿e

koniecznie w tytule wp³aty, oprócz swojego kodu

nie bêd¹ przyjmowani do niego nowi podopiecz-

ofiarodawcy oraz celu podaæ kod i nazwisko oso-

ni. Wynika to z du¿ych trudnoci z utrzymywa-

by, za któr¹ dokonuje wp³aty.

niem kontaktów z podopiecznymi zamieszku-

5. Osoby, które zg³osi³y akces otrzymywania

j¹cymi w czêsto bardzo odleg³ych miejscach

naszej gazetki, nie musz¹ w tytule wp³aty poda-

nietypowych prosimy o kontakt z naszym biu-

w trakcie nauki w szko³ach wy¿szych. Misjona-

waæ kwoty. Op³ata za prenumeratê jest automa-

rem. Bardzo po¿¹dane s¹ przez dzieci zdjêcia

rze w tej sytuacji nie widz¹ mo¿liwoci ponosze-

tycznie odci¹gana od wp³aconych kwot (do 2010

ofiarodawców i ich rodzin. Zachêcamy do pi-

nia odpowiedzialnoci za przebieg studiów i po-

 16,20 z³ rocznie).

sania listów.

¿ytkowanie rodków. W jednostkowych przypadkach istnieje mo¿liwoæ zorganizowania bezpo-

Podejmowanie bezporednich kontaktów

redniego kontaktu z podopiecznym. Wtedy ofia-

wykracza poza program Adopcji Serca, Ruch

rodawca mo¿e podj¹æ pomoc bez udzia³u Ruchu

Maitri nie jest w stanie uczestniczyæ w takich

Maitri i misjonarzy.

Opracowa³
Tadeusz Makulski
Orodek Ruchu Maitri w Gdañsku
10.03.2011

INFORMACJE GDAÑSKIEJ WSPÓLNOTY
RUCHU MAITRI 2010

Gdañska Wspólnota Ruchu Maitri jest cia-

9. Prowadzenie serwisu internetowego Ruchu Ma-

Wszystkie dane kontaktowe pozostaj¹ bez zmian.

³em statutowym Ruchu Maitri dzia³aj¹cym w ra-

itri, uruchomienie profilu Ruchu na Facebooku.

Po zakoñczeniu przygotowañ procesu zmian in-

mach parafii Najwiêtszego Serca Jezusowego

10. Wydawanie gazetki My a Trzeci wiat, ulo-

formacyjnych przeprowadzona bêdzie akcja in-

w Gdañsku. Wspólnota jest reprezentowana
przez Radê Wspólnoty w sk³adzie:

Tadeusz Makulski  Odpowiedzialny
£ucja Kisieliñska  Skarbnik
Ewa Turek  Sekretarz
Krzysztof Starczewski  Cz³onek Rady
Teresa Szeniman  Cz³onek Rady

W 2010 roku Wspólnota wype³nia³a
cele statutowe ruchu poprzez:

tek informacyjnych, broszur, materia³ów multimedialnych.
11. Podjêcie prac nad produkcj¹ filmu o Adopcji
Serca.

Gdañska Wspólnota zyska³a
osobowoæ prawn¹.

formacyjna wród ofiarodawców.
Stowarzyszenie jest otwarte na nowych
cz³onków. W najbli¿szym czasie zostanie udostêpniona na stronie internetowej deklaracja
cz³onkowska. W ramach stowarzyszenia, które
po spe³nieniu wymogów prawnych uzyska status Organizacji Po¿ytku Publicznego, bêdzie
mo¿liwe pozyskiwanie darowizn w ramach 1%
oraz rodków z projektów grantowych.

Po trzydziestu latach dzia³alnoci w ramach

Tadeusz Makulski

Parafii Najwiêtszego Serca Jezusowego, id¹c
za przyk³adem Wspólnot Ruchu Maitri z Warsza-

1. Udzia³ w spotkaniach formacyjnych Ruchu: Spo-

wy i Bytomia, gdañska Wspólnota podjê³a decy-

tkanie Krajowe (Czêstochowa), Rekolekcje (Ka-

zjê o uzyskaniu osobowoci prawnej w formie

nie Helenowskie)

stowarzyszenia.

W³adze Stowarzyszenia
Solidarnoci z Ubogimi Trzeciego
wiata Maitri:

Po przeprowadzeniu wewnêtrznej debaty

2. Udzia³ przedstawicieli wspólnoty w comiesiêcznej

zarówno w gronie Rady Wspólnoty, jak i wo-

Mszy wiêtej odprawianej w intencji Ruchu Maitri.

lontariuszy oraz uczestników Ruchu z Gdañ-

Indywidualna formacja duchowa cz³onków.

Zarz¹d:
Ewa Turek  Prezes Zarz¹du (nauczyciel, rodzic

ska i pozosta³ych orodków odby³o siê zebranie

adopcyjny, cz³onek Rady gdañskiej Wspólnoty,

3. Organizacjê dorocznego spotkania op³atkowe-

za³o¿ycielskie (07.01.2010), w którym uczestni-

uczestnik Ruchu Maitri od 2007 r.)

go w styczniu 2010 prowadzonego przez ks.

czy³o 18 osób. W ten sposób powo³ane zosta³o

Krzysztof Starczewski  Skarbnik (przedsiêbior-

Bpa Tadeusza Goc³owskiego z udzia³em ofia-

do ¿ycia Stowarzyszenie Solidarnoci z Ubogi-

ca, rodzic adopcyjny, cz³onek Rady gdañskiej

mi Trzeciego wiata MAITRI ( KRS 0000364214)

Wspólnoty, uczestnik Ruchu Maitri od 1994 r.)

z siedzib¹ w Gdañsku. Statut Stowarzyszenia

Micha³ Reiter  Sekretarz (radca prawny, rodzic

dostêpny jest na stronie www.maitri.pl  Oro-

adopcyjny, wolontariusz, wspó³pracuje z Ru-

dek gdañski.

chem Maitri od 1995 r.)

rodawców, wolontariuszy i cz³onków Ruchu
(ok. 150 osób).
4. Realizacjê zadañ zwi¹zanych z programem
Adopcji Serca. Szczegó³owy opis dzia³añ za-

Do w³adz stowarzyszenia zostali wybrani

mieszczono w sprawozdaniu z dzia³alnoci

cz³onkowie dotychczasowej Rady gdañskiej

za 2010 rok.

wspólnoty, d³ugoletni wspó³pracownicy oraz ks.

Komisja Rewizyjna:
Ks. Miko³aj Samp  Przewodnicz¹cy (proboszcz

5. Podró¿ przedstawicieli gdañskiej wspólnoty do

Proboszcz Miko³aj Samp. Odpowiedzialny gdañ-

parafii NSJ , wpiera Ruch Maitri od 1981 r.)

Rwandy, DR Kongo i Burundi  spotkania z pod-

skiej Wspólnoty  Tadeusz Makulski zosta³ po-

El¿bieta Ziêba  Cz³onek Komisji (ekonomista

wo³any na dyrektora zarz¹dzaj¹cego stowarzy-

i administratywista, rodzic adopcyjny, wolonta-

szeniem. Stowarzyszenie stopniowo w okresie

riusz Ruchu Maitri od 2002 r., pracownik biura

20112012 bêdzie przejmowaæ wszystkie spra-

gdañskiej Wspólnoty od 2006 r.)

6. Wsparcie finansowe 66 projektów pomoco-

wy zwi¹zane z programem Adopcji Serca i pro-

Teresa Szeniman  Cz³onek Komisji (ksiêgowa,

wych zg³oszonych przez wspó³pracuj¹ce zgro-

jektami pomocowymi, natomiast za dzia³ania

rodzic

madzenia zakonne dzia³aj¹ce w krajach Afryki

gdañskiej Wspólnoty Ruchu Maitri odpowiadaæ

Wspólnoty, uczestnik Ruchu Maitri od 2001 r.)

Centralnej.

bêdzie w dalszym ci¹gu Rada Wspólnoty. Takie

opiecznymi i misjonarzami we wszystkich
wspó³pracuj¹cych placówkach.

adopcyjny,

cz³onek

rady

gdañskiej

wielu naszych ofiarodawców i przyjació³, zwi¹-

Dyrektor Biura
Tadeusz Makulski  Odpowiedzialny gdañskiej

zane z wprowadzaniem standardów przejrzysto-

Wspólnoty Ruchu Maitri (uczestnik Ruchu od

ci i prezentacji dzia³alnoci od strony meryto-

2002 roku, wolontariusz, rodzic adopcyjny, poli-

8. Wspó³praca ze wspólnotami Ruchu w Bia³ym-

rycznej i finansowej. Stowarzyszenie Maitri pro-

tolog, przedsiêbiorca, cz³onek Polskiego Stowa-

stoku, Gliwicach, Raciborzu oraz z grupami wo-

wadziæ bêdzie dzia³alnoæ pod dotychczasowym

rzyszenia Sprawiedliwego Handlu)

lontaryjnymi i szko³ami przy organizacji dzia³añ

adresem, tj. w budynku starej plebanii przy ul.

animacyjnych na rzecz Adopcji Serca.

Zator Przytockiego 3 w Gdañsku  Wrzeszczu.

7. Spotkania w siedzibie Wspólnoty z misjonarzami
ze wspó³pracuj¹cych placówek misyjnych (kilkanacie wizyt).

rozwi¹zanie jest odpowiedzi¹ na oczekiwania

Materia³ opracowa³
Tadeusz Makulski

