Ruch “Maitri” - Gdańsk
Sprawozdanie roczne 2016

WSTĘP
Szanowni Państwo,
Przekazujemy Wam kolejne, coroczne sprawozdanie z działalności gdańskiego ośrodka Ruchu “Maitri”. Ośrodek tworzą istniejąca od 1978 roku Wspólnota Ruchu
Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku oraz powołane przez nią Stowarzyszenie Ruchu
“Maitri”.
Ośrodek w Gdańsku pełni funkcję ogólnokrajowego centrum koordynującego program Adopcji Serca w ramach Ruchu “Maitri”. Jednocześnie prowadzi własne
programy pomocy ubogim i realizuje projekty pomocowe we współpracy z misjonarzami, głównie w Afryce.
To dzięki naszym ofiarodawcom, mogliśmy w ciągu ostatniego roku kontynuować program “Adopcji Serca” dla 2327 podopiecznych. Oprócz standardowej pomocy,
49 z nich otrzymało dodatkowe wsparcie od swoich “rodziców adopcyjnych”. W ramach współpracy ze zgromadzeniami zakonnymi w Afryce zrealizowane zostały
54 projekty pomocy humanitarnej i rozwojowej. Z pieniędzy otrzymanych od ofiarodawców zostały dokonane zakupy żywności dla ośrodków dożywiania oraz
na akcję żywienia dzieci w szkołach i przedszkolach, zakupy leków dla ośrodków zdrowia, a część pieniędzy przekazaliśmy na budowę niezbędnej infrastruktury
w placówkach misyjnych.
W ramach koordynacji programu Adopcja Serca i nadzoru nad realizowanymi projektami odwiedziliśmy w kwietniu placówki misyjne w Rwandzie
i DR Kongo, oraz spotkaliśmy się z misjonarzami i podopiecznym z programu. Wizyty były okazją do świętowania jubileuszu XX-lecia programu Adopcja Serca.
Zwieńczeniem tych wydarzeń była zorganizowana w dniu 28 kwietnia w Kigali konferencja “Adopcja Serca i co dalej?”, w której udział wzięło kilkadziesiąt sióstr
i księży prowadzących program, a reprezentujących różne Zgromadzenia z Rwandy i DR Kongo.
Na zaproszenie Sióstr pallotynek do Rwandy pojechała po raz pierwszy wyszkolona przez nas wolontariuszka. Izabela na co dzień zajmuje się koordynacją pracy
blisko 100 wolontariuszy wykonujących tłumaczenia listów na rzecz naszego biura. W ciągu dwóch miesięcy pobytu Iza pracowała w szkole i przedszkolu, spotkała
się z przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających byłych uczestników programu Adopcja Serca, a także zajmowała się pracą administracyjną.
W drugiej połowie roku podjęliśmy współpracę z prowadzonym przez Księży werbistów Karunalaya Leprosy Care Center w Puri w Indiach. Ośrodek zbudowany
przez O.Mariana Żelazka SVD prowadzi szkołę dla dzieci z rodzin osób zarażonych trądem. Programem Adopcji Serca objętych zostało dziewięcioro podopiecznych
tego ośrodka.
Pod koniec roku rozpoczęliśmy projekt pomocy dzieciom ulicy z okolic Kathmandu w Nepalu, realizowany przez Karunika Tuition Center. W ośrodku w okresie
zimowym wydawane są posiłki dla ok 30 dzieci.W centrum pracuje p. Aleksandra, wolontariuszka z Polski.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za ich wkład finansowy, bez którego nie byłoby możliwe niesienie pomocy ubogim. Specjalne podziękowania
kierujemy do kilkudziesięciu osób tłumaczących listy wymieniane w ramach programu Adopcji Serca pomiędzy ofiarodawcami i podopiecznymi. Dziękujemy także
członkom Ruchu “Maitri” i pracownikom którzy poprzez pracę w biurze koordynującym starają się sprostać oczekiwaniom wszystkich uczestników programu.
W udostępnionym Państwu sprawozdaniu staraliśmy się przedstawić informacje w możliwie zwięzłej formie. Pełny tekst raportu za 2016 rok, a w nim szczegółowe
dane i spis zrealizowanych projektów pomocowych umieściliśmy na stronie internetowej www.maitri.pl/gdansk/.
Tadeusz Makulski
Koordynator programu Adopcja Serca
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GDZIE DOCIERA POMOC ?
Burundi
ss. Kan. Ducha Św. - Buraniro
ss. Kan. Ducha Św. - Gatara
ss. Karmelitanki - Gitega-Songa
ss. Karmelitanki - Musongati
Czad
Diecezja Lai – Lai
Indie
xx. Werbiści - Puri
Kamerun
ss. Dominikanki - Bertoua
ss. Józefitki - Omvan
ss. Karmelitanki - Dimako
ss. Duszy Chrys. Pana - Abong-Mbang
ss. Duszy Chrys. Pana - Djouth
xx. Marianie - Atok
ss. Opatrzności Bożej - Essiengbot
ss. Pallotynki - Bafoussam
ss. Pallotynki - Doume
ss. Pasjonistki - Bertoua-Enia
ss. Pasjonistki - Bertoua-Tigaza
ss. Pasjonistki - Ndelele
ss. Pasjonistki - Santa-Mbei
ss. Pasjonistki - Yaounde
ss. Służebniczki - x.Maurice Yaya, Lagdo
ss. Służebniczki - Mokolo
Diecezja Doume - Abong Mbang,
Bp. Ozga – Doume

DR Kongo
ss. Od Aniołów - Ntamugenga
ss. Józefitki - Kinshasa
ss. Pallotynki - Goma - Keshero
ss. Pallotynki - Rutshuru
xx. Pallotyni - Rutshuru
Republika Środkowej Afryki
ss. Franciszkanki Misjonarki
Najświętszego Serca- Maigaro
ss. Służebnice Matki Dobrego
Pasterza – Bouar
ss. Służebnice Matki Dobrego
Pasterza – Ngoundaye
Rwanda
ss. Od Aniołów - Nyakinama
ss. Franciszkanki - Kibeho
ss. Marystki - Butare
ss. Pallotynki - Masaka
ss. Pallotynki - Ruhango
ss. Pallotynki - Gikondo
ss. Szpitalne - Ruhuha
xx. Pallotyni - Kabuga
Syria
Parafia Św. Franciszka - Aleppo

Republika Konga
ss. Józefitki – Oyo

Togo
ss. Katarzynki - Biankouri Dapaong
ss. Katarzynki - Guerin Kouka
ss. Katarzynki - Pagouda
ss. Katarzynki - Sokode

Nepal
Karunika Tuition Center - Kathmandu

Wybrzeże Kości Słoniowej
xx. Pallotyni - Parafia Grand Bereby
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DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Pomoc humanitarna i rozwojowa
W 2016 roku nasza działalność w obszarze niesienia pomocy najbiedniejszym koncentrowała się na programie Adopcji Serca i programach pomocy humanitarnej.
Naszym celem jest ochrona życia i zdrowia sierot i dzieci z ubogich rodzin oraz zapewnienie im dostępu do edukacji. Poprzez poszczególne projekty staramy się
zmieniać życie ludzi dotkniętych skutkami skrajnego ubóstwa i pomagamy budować infrastrukturę placówek misyjnych niezbędną do udzielania pomocy.
Działania te prowadziliśmy przy współpracy 18 zgromadzeń zakonnych i 2 struktur diecezjalnych: z Kamerunu i Czadu. Pomoc docierała do potrzebujących
z udziałem 44 placówek misyjnych funkcjonujących w 10 krajach. Motywację do naszej pracy czerpiemy ze społecznej nauki kościoła.

•

Naszą wizją jest świat bez głodu i ubóstwa, w którym cierpienie ludzkie nie jest treścią codziennego życia, a mieszkańcy Ziemi są równii ich prawa są
w pełni respektowane.

•

Naszą misją jest służba najuboższym poprzez podejmowanie różnych form działalności charytatywnej i humanitarnej oraz kształtowanie postaw
i wrażliwości społeczeństwa na potrzeby najuboższych. Misję wypełniamy m.in. przez tworzenie, promowanie i realizację projektów i programów pomocy
kierowanych bezpośrednio do potrzebujących w krajach dotkniętych głodem i ubóstwem. (statut Stowarzyszenia Ruchu “Maitri”)

Adopcja Szkoła Podstawowa - 1180

Dongue Willi (1994) Kamerun.
Mam na imię Willi, jestem z Doume, z diecezji Abong Bang. Jestem na 3 roku w
seminarium w Bertoua. Ogromnie się cieszę za to co robicie dla naszej diecezji i dla
seminarzystów.Pragnąłbym, żebyście kontynuowali dalej. Niech Bóg Was błogosławi za
waszą pomoc. Dziękuję MAITRI, dziękuję Polsce.

Adopcja Szkoła Średnia - 903
Adopcja Szkoła Życia - 73
Adopcja Studenci - 90
Adopcja dzieci niepełnosprawne - 81
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Barigora Dieudonne (1990) Rwanda.
Mam na imię Dieudonné, jestem z parafii Ruhuha. Szkołę podstawową i szkołę średnią
ukończyłem dzięki wsparciu MAITRI. Obecnie pracuję tutaj w szkole, gdzie uczę języków.
Teraz wspieram moje rodzeństwo, które zostało w domu. Chciałbym podziękować mojej
organizacji MAITRI, która pomogła mi i dzięki Wam mogłem ukończyć szkołę.
Mukamana Josianne (1987) Rwanda
Mam na imię Josienne i jestem studentką pochodze z Ruhuha. Chciałabym Wam
ogromnie podziękować, że mogę studiować. Skończyłam szkołę średnią z bardzo
dobrym wynikiem. Niech Bóg Was błogosławi. W przyszłości będę inżynierem
elektryczności, dziewczyną technikiem. Będę się zawsze za Was modlić, niech Bóg Was
błogosławi.

Dostęp do edukacji - Adopcja Serca
Celem programu jest zapewnienie dostępu do edukacji i poprawa
warunków życia dzieci od najmłodszych lat do czasu zakończenia szkoły
średniej. Podopieczni są wspierani przez indywidualnych darczyńców
opłacających miesięczne składki. Pomoc dociera do uczestników za
pośrednictwem misjonarzy, którzy opłacają wydatki związane ze szkołą
i leczeniem dziecka. Program ma charakter opiekuńczo-wychowawczy,
jego istotnym elementem jest możliwość nawiązania kontaktu listownego
pomiędzy podopiecznym i jego “rodzicem adopcyjnym”.

2327 podopiecznych było objętych programem Adopcja Serca
na koniec 2016 roku.
Program był finansowany przez 1883 darczyńców.
47 dzieci wspiera pojedynczy darczyńca rekordzista.
W ciągu roku 292 podopiecznych zakończyło udział w programie,
a 238 nowych podopiecznych zostało do niego zapisanych.

Wymiana listów
7433 listy i dokumenty dotyczące podopiecznych
zostało przetłumaczonych
przez niemal 100 naszych tłumaczy wolontariuszy.

Demokratyczna Republika Konga - 600
Kamerun - 575
Rwanda - 552
Togo - 222
Burundi - 214
Wybrzeże Kości Słoniowej - 91
Kongo Brazzaville - 33
Czad - 31
Indie - 9

Haito Fatimatou Mirelle (1990) Kamerun.
Mam na imię Mirelle, jestem nauczycielką w szkole podstawowej
„Dzieciątka Jezus” w Dimako w Kamerunie. Szkołę prowadzą
Sisotry Karmelitanki Byłam podopieczną programu „Adopcja Serca”,
wspierała mnie mama z Polski. Dziękuję bardzo!
PS. Mirelle wyszła za mąż za Tomasza z Polski.
W grudniu urodziło się im dziecko. Obecnie mieszkają w Polsce.

ks. Sambe Kouessa Gabriel Sardou (1986) Kamerun.
Dzień dobry wszystkim, jestem Gabriel Sardou Sambe Kouessa
z Kamerunu, obecnie jestem diakonem, byłem wyświęcony 22 marca
2015 roku. Teraz robię mój staż tutaj w Dume. Moim biskupem jest Jan
Ozga z Polski. Chciałbym podziękować MAITRI z całego serca. Zwykle
wysyłamy listy, a teraz chciałbym osobiście podziękować wszystkim
którzy mi pomogli i wszystkim, którzy pomagają poprzez MAITRI
i próbują coś zrobić, żeby wspierać misje. Życzę Wam wszystkiego
najlepszego, to też jest wasz kraj, kiedy tylko chcecie możecie nas
odwiedzić. Może dzięki łasce Boga, kiedyś się spotkamy, niech Bóg
Was błogosławi. Do widzenia.
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Pomoc humanitarna
W roku 2016 zrealizowaliśmy 103 projekty pomocy humanitarnej na łączną kwotę 186.978 €. W poniższej
tabeli przedstawiliśmy podstawowe informacje na ten temat. Pełny wykaz zrealizowanych projektów znajduje
się na stronie www.maitri.pl/2016-projekty-zrealizowane
Zakup żywności - dożywianie głodujących w ośrodkach i posiłki w szkołach i przedszkolach - 89 076 €
Pomoc dotarła poprzez placówki misyjne i organizacje w: Rwandzie, Burundi, Kamerunie, Republice
Środkowoafrykańskiej, Togo, Nepalu.
Zrealizowano 24 projekty
Wsparcie dla budowy infrastruktury pomocowej - 33 045 €
Pomoc dotarła do: Burundi, Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej. Wybrzeża Kości Słoniowej.
Zrealizowano 13 projektów
Zakup leków, materiałów medycznych i sprzętu do ośrodków zdrowia - 39 779 €
Pomoc dotarła do: Burundi, Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Togo
Zrealizowano 14 projektów
Wyposażenie szkół - 3 996 €
Zrealizowano 3 projekty w Burundi i Kamerunie
Dodatkowa pomoc dla podopiecznych z Adopcji Serca - 21 083 €
Rodzice Adopcyjni wsparli 49 podopiecznych z Burundi, Kamerunu i Togo

Pozostałe obszary działalności statutowej
KAMPANIE INFORMACYJNE
Działania w tym obszarze prowadziliśmy za pomocą mediów społecznościowych:
Facebook: @MAITRI.Adopcja.Serca.dzieci.Afryki/
Instagram: maitri_poland
Strona: www.maitri.pl
Kontynuowaliśmy wydawanie biuletynu informacyjnego “My a Trzeci Świat”.
Prowadzona była również akcja informacyjna w szkołach uczestniczących
w programie Adopcji Serca. Zostały zorganizowane 2 spotkania dla
darczyńców w Gdańsku. Propagowanie programu Adopcji Serca odbywało
się także w parafiach we współpracy ze Wspólnotami Ruchu “Maitri”
w Białymstoku, Gliwicach, Rybniku, Poznaniu i Toruniu.
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INFORMACJE FINANSOWE
Przychody
Darowizny od osób indywidualnych są głównym źródłem przychodów
gdańskiego ośrodka Ruchu “Maitri”. Wśród 2634 aktywnych
darczyńców znajdują się w większości pojedyncze osoby i rodziny,
a także uczniowie z 57 szkół uczestniczących w programie Adopcji Serca
i 23 parafialne grupy wiernych. Niewielka część przychodów trafia do nas ze
Stowarzyszenia Adopcji Serca w Bytomiu.
Suma darowizn otrzymanych w roku 2016 wyniosła 2.878.125 zł w tym:
•
•
•
•
•

Darowizny z tytułu udziału w programie Adopcja Serca: 2.025.609 zł.
Darowizny na Fundusz Dożywiania: 536.633 zł.
Wpłaty na Fundusz Pomocy Ubogim: 178.036 zł.
Wpłaty bezpośrednie na projekty pomocowe: 130.900 zł.
Wpłaty na prenumeratę biuletynu “My a Trzeci Świat”: 6.947 zł.

Ponadto uzyskaliśmy odsetki od lokat bankowych i inne niewielkie przychody
na kwotę 2.844 zł. Ogółem przychody wyniosły 2.880.969 zł.

2634 darczyńców dokonało 18.486 wpłat
na łączną kwotę 2.878.125 zł

Dysponowaliśmy także nadwyżką wygospodarowaną z roku 2015 w kwocie
285.169 zł. Uzyskiwana co roku nadwyżka przychodów nad kosztami
działalności statutowej wynika z cykli rozliczeniowych programu Adopcji Serca
i jest wydatkowana w następnym okresie. Ogółem środki do dyspozycji w roku
2016 wyniosły: 3.166.138 zł.
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Działalność charytatywna
Wydatki na programy pomocy humanitarnej
i rozwojowej
Pozostające w dyspozycji środki w kwocie 3.166.138 zł. zostały wydatkowane na
realizację programów pomocy humanitarnej i rozwojowej oraz koszty związane
z ich obsługą w kwocie 2.781.068 zł. Na koniec roku pozostała nadwyżka wyniosła
385.070 zł. Poniżej przedstawiamy zestawienie obrazujące całokształt wydatków
i kosztów.
Na pokrycie wydatków związanych z programami pomocy humanitarnej i rozwojowej
przekazaliśmy łącznie 2.464.129 zł, w tym: 1.710.346 zł na pomoc dla podopiecznych
programu Adopcja Serca, oraz kwotę 753.783 zł przeznaczyliśmy na projekty pomocy
humanitarnej zrealizowane przez misjonarzy.

Nazwa Zgromadzenia Zakonnego / Diecezji
Siostry Pallotynki (Rwanda, Kongo, Kamerun)

Siostry Pasjonistki (Kamerun)

Siostry Duszy Chrystusa Pana (Kamerun)
Siostry Karmelitanki od Dziec. Jezus (Kamerun, Burundi)

Diecezja Lai (Czad)

Diecezja Doume - Abong Mbang (Kamerun)

Karunika Tuition Center (Nepal)
Razem wydatki na cele statutowe
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Kwota

Koszty związane z działalnością statutową
Ośrodek Ruchu “Maitri” w Gdańsku koordynuje program Adopcji Serca w 9 krajach Afryki, w Indiach i ostatnio w syryjskim Aleppo. Nasza praca polega na
pozyskiwaniu środków, na kontaktach z ofiarodawcami, administrowaniem programem Adopcji Serca, rozliczaniem darowizn oraz animacją na rzecz misji. Osobny
zakres prac to kontakty z placówkami misyjnymi dostarczającymi pomoc do poszczególnych podopiecznych i realizującymi projekty pomocy humanitarnej. Służą
one zbieraniu informacji o sytuacji podopiecznych, uzyskiwaniu listów, świadectw szkolnych oraz ich fotografii, a także rozliczaniu przekazywanych środków na
program Adopcji Serca i projekty pomocowe. Informacje są gromadzone w stworzonej dla tego celu bazie danych. Biuro współpracuje z grupami wolontariuszy
w szkołach oraz z blisko stu osobową grupą osób tłumaczących listy. Po przetłumaczeniu listy są wysyłane do ofiarodawców i podopiecznych drogą tradycyjną
i elektroniczną. Odrębny obszar prac to prowadzenie serwisu internetowego, profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz tworzenie biuletynu
“My a Trzeci Świat”. Do wykonywania tych prac zatrudniliśmy 4 osoby na umowę o pracę oraz 3 osoby czasowo w ramach umów zleceń i umów o dzieło.
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji.
Ogółem koszty związane z realizacją działalności statutowej wyniosły 316.938 zł. Koszty zostały pokryte ze zgromadzonego na ten cel funduszu, na który w myśl
posiadanego regulaminu składają się: bezpośrednie wpłaty na cele administracyjne, składki członkowskie, odsetki od lokat bankowych, wpłaty na prenumeratę,
dotacje i inne wpływy nie statutowe oraz do 10% wpłat otrzymanych od ofiarodawców na cele statutowe. Struktura kosztów poniesionych w ramach ośrodka
została przedstawiona w tabeli poniżej.

Prowizje bankowe i ubezpieczenia

Fundusz Organizacyjny Ruchu Maitri
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INFORMACJE DLA DARCZYŃCÓW
Informacje na temat programów pomocy humanitarnej realizowanych przez Ruch “Maitri” dostępne są na stronie internetowej www.maitri.pl.
W przypadkach indywidualnych informacji udziela biuro koordynacyjne programu Adopcja Serca:
Stowarzyszenie Ruchu “Maitri”- Organizacja Pożytku Publicznego (KRS 0000 364214)
ul. Ks. Zator - Przytockiego 3, 80-245 Gdańsk
Tel. +48 58 520 30 50. +48 58 742 50 73
email: adopcja@maitri.pl

Na programy dożywiania
głodujących dzieci w Afryce

Wszystkich ludzi dobrej woli pragnących razem z nami przyczyniać się do polepszenia sytuacji dzieci żyjących
w ubóstwie uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat darowizn z tytułu udziału w programach
Adopcja Serca i Dożywianie na poniższe rachunki bankowe:
Wpłaty w złotych polskich:
Nr 34 1240 1255 1111 0010 4395 6330
Wpłaty w walucie EUR z kraju i zagranicy:
PL 33 1160 2202 0000 0002 5567 7854 kod SWIFT: BIGBPLPW
Nazwa rachunku: Stowarzyszenie Ruchu Maitri, 80 - 245 Gdańsk, ul. ks. Zator Przytockiego 3.
w tytule przelewu prosimy podać kod ofiarodawcy oraz nazwę programu, na który przeznaczona jest wpłata
np.: A1201, Adopcja Serca, Dożywienie, Projekt pomocy nr itd.
WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA ADOPCJĘ SERCA W 2016 ROKU
Wpłaty ofiarodawców są przeliczane na walutę Euro po kursie sprzedaży dewiz banku PeKaO S.A. z dnia wyciągu bankowego,
w którym wpłata jest widoczna w systemie bankowym. Kwoty składek w programie Adopcji Serca kształtowały się następująco:
•
•
•
•
•

Adopcja Serca Szkoła Podstawowa –13€ miesięcznie/ 156€ rok
Adopcja Serca Szkoła Średnia – 17€ miesięcznie/ 204€ rok
Adopcja Serca Szkoła Życia - 15€ miesięcznie/ 180€ rok
Adopcja Medyczna - 26€ miesięcznie/ 312€ rok
Adopcja Seminarzyści do 1000€ rocznie

Ofiarodawców, którzy nie dokonali wpłat w określonej wysokości bardzo prosimy o uzupełnienie składek.
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O NAS
Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”
(nazwa
skrócona - Stowarzyszenie Ruchu Maitri) jest Organizacją Pożytku Publicznego.
Od 2013 roku z upoważnienia gdańskiej Wspólnoty Ruchu Maitri działającej w ramach parafii
Najświętszego Serca Jezusowego, Stowarzyszenie prowadzi wszystkie sprawy związane
z pozyskiwaniem funduszy, administrowaniem i organizacją programu Adopcji Serca i projektów
pomocy charytatywnej.
Adres siedziby: ul. Zator - Przytockiego 3; 80-245 Gdańsk
Data i numer rejestracji: Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 31.08.2010
pod numerem KRS 0000364214 w VII Wydziale Gospodarczym KRS
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku.
Władze Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”:
Zarząd:
Ewa Turek – Prezes Zarządu
Krzysztof Starczewski – Skarbnik
Michał Reiter – Sekretarz
Komisja Rewizyjna:
Ks. Marek Dynia – Przewodniczący (proboszcz parafii NSJ)
Iwona Szymkiewicz – Członek Komisji
Teresa Szeniman – Członek Komisji
Dyrektor Biura - Tadeusz Makulski
Pełne informacje na temat Stowarzyszenia i jego Statut dostępne są na stronie internetowej www.
maitri.pl/Kontakt Ośrodki Maitri/Gdańsk.
W swojej codziennej praktyce Stowarzyszenie Ruchu “Maitri” zobowiązuje się do przestrzegania
“Katalogu Standardów Funkcjonowania”, w którym zawarliśmy:
•
Standardy pozyskiwania i wydatkowania funduszy.
•
Politykę wspierania dzieci.
•
Ogólne zasady funkcjonowania.
Opracowanie: Tadeusz Makulski, Dominika Zielińska, Wojciech Zieliński
Zdjęcia: Archiwum Ruchu “Maitri” w Gdańsku.
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POMOC DLA MIESZKAŃCÓW ALEPPO W SYRII
Ruch MAITRI rozpoczął w lutym 2017 r. dwa projekty, których celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym z dotkniętego przez wojnę syryjskiego Aleppo. W obu
przypadkach wsparcie będzie przeznaczone na rehabilitację, leczenie, zakup środków higieny, żywności i zaspokojenie innych podstawowych potrzeb. Pomoc
trafia do nich za pośrednictwem parafii Świętego Franciszka z Asyżu w zachodniej części miasta.
Wsparcie dla 58 dorosłych osób niepełnosprawnych
Przy współpracy ze wspólnotą ruchu “Wiara i Światło”, założonego przez Jeana Vaniera, która funkcjonuje przy parafii św. Franciszka. Składka na jedną osobę
wynosi 33 Euro miesięcznie (ok 150 zł). Pierwsze środki zostały już przekazane, nie starczą jednak na długo. Potrzebne jest wsparcie kolejnych ofiarodawców.
Adopcja Serca dla niepełnosprawnych dzieci z Aleppo
Druga forma pomocy przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie w ramach Medycznej Adopcja Serca. Składka na jedną
osobę wynosi 26 Euro miesięcznie (ok 115 zł). Pomoc odbywa się w ramach indywidualnego patronatu, jaki obejmują nad nimi ofiarodawcy indywidualni bądź
grupowi (np. klasy w szkołach), jakich obecnie poszukujemy. W pierwszym okresie do programu zostanie przyjętych 32 podopiecznych. Ofiarodawcy otrzymają
ich fotografie oraz podstawowe informacje na temat warunków życia i sytuacji rodzinnej.

