RUCH MAITRI - GDAŃSK
SPRAWOZDANIE ROCZNE 2017

WSTĘP
Na stronach tej broszury prezentujemy sprawozdanie z działalności Wspólnoty Ruchu MAITRI Gdańsk
i Stowarzyszenia Ruchu Maitri za rok 2017. Nasza wspólnota ma już 40 lat. Wszystko zaczęło się od budzenia wrażliwości
mieszkańców na potrzeby ubogich w Indiach, następnie były konkretne dzieła pomocy, największym z nich okazał się
program Adopcja Serca.
Do najważniejszych wydarzeń minionego roku z pewnością można zaliczyć rozpoczęcie pomocy mieszkańcom
syryjskiego Aleppo. Staramy się tam wspierać najsłabszych – niepełnosprawnych, dzięki programowi Adopcja Serca
Medyczna pomoc uzyskało 58 dzieci i ok. 100 dorosłych.
Adopcja na odległość ma w swoich założeniach charakter opiekuńczo - wychowawczy. Oprócz pokrywania wydatków
związanych z nauką i utrzymaniem dziecka bardzo ważnym elementem jest poznanie osoby korzystającej z pomocy
i budowanie z nią relacji poprzez korespondencję. Wyjątkową okazją do umocnienia takiej relacji były wyjazdy
pielgrzymkowo - turystyczne do Rwandy. Skorzystało z nich pięć ofiarodawczyń, które odwiedziły w domach, szkołach
swoje dzieci adopcyjne. Relacje opublikowaliśmy na stronie internetowej www.maitri.pl oraz w biuletynie “My a Trzeci
Świat”. Poprzez wzajemne dzielenie się swoją wiarą, nadziejami, troskami, radościami, czyli po prostu swoim życiem
Rodzice Adopcyjni, stają się dla dziecka adopcyjnego misjonarzami, a dziecko misjonarzem rodziców.
Pragnęliśmy, aby Adopcja Serca znalazła stałe miejsce w Kościele. I tak też się stało, pierwsze obchody Dnia Adopcji
Serca odbyły się 5 września (wspomnienie Św. Matki Teresy, patronki Ruchu) 2017 roku w Poznaniu z udziałem ks. Abp.  
Stanisława Gądeckiego. W Afryce świętowali nasi podopieczni z Rwandy, Burundi i Kamerunu. To nasze wspólne dzieło,
dlatego zapraszam wszystkich Rodziców Adopcyjnych do obchodów  w 2018 roku. Będzie to okazja, by podziękować
Wam za wieloletnie zaangażowanie w dzieło pomocy ubogim.
Przez 22 lata istnienia programu Adopcja Serca kilka zgromadzeń zakonnych zbudowało swoje struktury w krajach
afrykańskich. W konsekwencji od paru lat współpracujemy z lokalną prowincją Sióstr Pallotynek w Rwandzie i DR Kongo.
Wymagało to od nas wypracowania i utrwalenia nowych metod pracy. Służyły temu wyjazdy koordynatora programu
do Rwandy, Kongo, Burundi, Indii i Togo (styczeń 2018) oraz pobyty wolontariuszek w Rwandzie. Szansą do rozwijania
współpracy z lokalnym kościołem jest także Adopcja Serca dla dzieci z rodzin osób trędowatych prowadzona w Puri
przy udziale Werbistów z Indii, którzy kontynuują dzieła stworzone przez O. Mariana Żelazka SVD. Nowe generacje
Sióstr zakonnych wykształciły również zgromadzenia Św. Katarzyny w Togo i Sióstr Pasjonistek w Kamerunie. Będziemy
starali się w miarę możliwości wspierać je w dziełach pomocowych, gdyż pomimo wielu lat wysiłków skutkujące głodem
i ograniczeniem dostępu do edukacji ubóstwo wciąż pozostaje największym problemem ludzi w Afryce subsaharyjskiej.
Tadeusz Makulski
Koordynator programu Adopcja Serca
Gdański Ośrodek Ruchu MAITRI

2

GDZIE DOCIERA POMOC
BURUNDI
ss. Kan. Ducha Św. - Buraniro
ss. Kan. Ducha Św. - Gatara
ss. Karmelitanki - Gitega - Songa
ss. Karmelitanki - Musongati

REPUBLIKA KONGA
ss. Józefitki - Oyo

CZAD
Diecezja Lai - Lai

REPUBLIKA ŚRODKOWEJ AFRYKI
Siostry Franciszkanki Misjonarki
Najświętszego Serca - Maigaro
Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego
Pasterza - Bouar
Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego
Pasterza - Ngoundaye

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

NEPAL
Karunika Tuition Center - Kathmandu

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
ss. Franciszkanki Misjonarki Maryi - Aleppo
TOGO
ss. Katarzynki - Biankouri Dapaong
ss. Katarzynki - Guerin Kouka
ss. Katarzynki - Pagouda
ss. Katarzynki - Sokode
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
xx. Pallotyni - Parafia Grand Bereby
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DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
POMOC HUMANITARNA I ROZWOJOWA
•

NASZĄ WIZJĄ jest świat bez głodu i ubóstwa, w którym cierpienie ludzkie nie jest treścią codziennego
życia, a mieszkańcy Ziemi są równi i 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 (statut Stowarzyszenia Ruchu “Maitri”).

Misję wypełniamy m.in. przez tworzenie, promowanie oraz realizację projektów i programów pomocy kierowanych
bezpośrednio do potrzebujących, dotkniętych głodem i ubóstwem. Motywację do naszej pracy czerpiemy ze społecznej
nauki kościoła.
Naszym celem jest zapewnienie dostępu do edukacji sierotom i dzieciom ze skrajnie ubogich rodzin oraz pomoc w opiece
zdrowotnej dla biednych. Poprzez poszczególne projekty staramy się zmieniać życie ludzi dotkniętych skutkami biedy
głównie z krajów Afryki subsaharyjskiej, pomagamy budować infrastrukturę placówek misyjnych niezbędną do udzielania
pomocy. Działania te prowadzimy przy współpracy z 18 zgromadzeniami zakonnymi i dwiema diecezjami z Kamerunu
i Czadu. Pomoc docierała do potrzebujących z udziałem 44 placówek misyjnych funkcjonujących w 10 krajach.

DOSTĘP DO EDUKACJI
ADOPCJA SERCA 2017

Ludzie żyjący poniżej granicy skrajnego ubóstwa nie są
w stanie opłacić kosztów związanych z nauką dzieci.
Istotą programu jest umożliwienie pobierania nauki
w szkołach i poprawa warunków życia podopiecznych
od najmłodszych lat do czasu ukończenia szkoły
średniej. Są oni wspierani przez indywidualnych
darczyńców opłacających miesięczne składki. Od 1996
roku pomoc dociera do uczestników za pośrednictwem
misjonarzy, którzy opłacają wydatki związane ze szkołą
i leczeniem dziecka. Program ma charakter opiekuńczowychowawczy, jego istotnym elementem jest
możliwość nawiązania kontaktu listownego pomiędzy
podopiecznym i jego “rodzicem adopcyjnym”.

DOSTĘPNE PROGRAMY LICZBA PODOPIECZNYCH

ADOPCJA SERCA FAKTY 2017
•

2430  podopiecznych objętych programem
Adopcja Serca  

•

381 podopiecznych zakończyło udział

•

441 nowych podopiecznych przyjętych do programu

•

Program był finansowany przez 2435 darczyńców

•

48 dzieci wspiera pojedynczy darczyńca

Adopcja Szkoła Podstawowa - 1248


Adopcja Szkoła Życia - 74

GDZIE POMAGAMY? LICZBA DZIECI W DANYCH KRAJACH

Adopcja Studenci - 86

•

Burundi - 240

Adopcja dzieci niepełnosprawne - 124

•

Demokratyczna Republika Konga - 492

•

Indie - 22

•

Kamerun - 632

•

Kongo Brazzaville - 24

•

Rwanda - 640

•

Syria - 47

•

Togo - 249

•

Wybrzeże Kości Słoniowej - 84

WYMIANA LISTÓW
6700  listów i dokumentów otrzymaliśmy z Afryki
4450  listów i dokumentów przetłumaczyli nasi
wolontariusze
niemal 100 tłumaczy wolontariuszy
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rekordzista

Adopcja Szkoła Średnia - 898

POMOC HUMANITARNA ROK 2017
Dzięki wsparciu darczyńców realizowaliśmy 89 projektów pomocy humanitarnej na łączną kwotę 149.709 €.
Pełny wykaz zrealizowanych projektów znajduje się na stronie internetowej
www.maitri.pl/2017-projekty-zrealizowane
ZAKUP ŻYWNOŚCI - dożywianie głodujących w ośrodkach i posiłki w szkołach
i przedszkolach. Wsparcie w utrzymaniu dla niepełnosprawnych.
Pomoc dotarła poprzez placówki misyjne i organizacje w: Rwandzie, Burundi, Kamerunie,
Republice Środkowoafrykańskiej, Nepalu i Syrii. Zrealizowano 25 projektów.

100 635 €

WSPARCIE DLA BUDOWY INFRASTRUKTURY POMOCOWEJ.
Pomoc dotarła do: Burundi, Kamerunu, Rwanda, DE Konga. Zrealizowano 10 projektów.

14 833 €

ZAKUP LEKÓW, MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU DO OŚRODKÓW ZDROWIA.
Pomoc dotarła do: Burundi, Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej.
Zrealizowano 5 projektów.

16 418 €

WYPOSAŻENIE SZKÓŁ.
Zrealizowano 4 projekty w Burundi, Kamerunie, Rwandzie i RCA

7 776 €

DODATKOWA POMOC DLA PODOPIECZNYCH Z ADOPCJI SERCA.
Dodatkowa pomoc dla podopiecznych z Adopcji Serca

9 997 €

POZOSTAŁE OBSZARY
DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
KAMPANIE INFORMACYJNE

Działania w tym obszarze prowadziliśmy poprzez:
•

strona Facebook @MAITRI.Adopcja.Serca.dzieci.Afryki,

•

profil Instagram maitri_poland,

•

strona www.maitri.pl,

•

biuletyn informacyjny “My a Trzeci Świat”,

•

akcje informacyjne w szkołach uczestniczących w programie Adopcji Serca,

•

spotkania z darczyńcami,

•

publikacje w mediach.
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WYPOWIEDZI I LISTY
Nazywam się siostra Natanaela, jestem tutaj w Gatara Burundi razem z siostrą Consolatą.
Pragnę z całego serca powiedzieć wielkie dzięki za wszystko, co otrzymujemy poprzez MAITRI,
za ogromną pomoc, za wsparcie dla dzieci i sierot, dla najbiedniejszych dla tych, którzy nie
mają środków do życia. Modlimy się za Was codziennie. Niech Pan Was błogosławi i strzeże.
Bóg zapłać! Dziękujemy.
s. Natanaela,
Burundi

Mam na imię Consolata, jestem ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. Dziękuję
wszystkim rodzicom, rodzicom adopcyjnym MAITRI, którzy są w Polsce. Dzięki ich łasce, ich
pomocy, nasze drogie dzieci mogą kontynuować naukę. Niech Bóg ich prowadzi i obdarzy ich
swoim błogosławieństwem, dziękuje.
s. Consolata,
Burundi

Jestem ksiądz Tytus z Buraniro w Burundi. Chcę Wam bardzo podziękować za Waszą pomoc.
W zeszłym roku skończyłem studia w seminarium i od roku jestem księdzem. Moja rodzina
była zbyt biedna, by mi pomóc. Traktuję Was jak rodziców, rodzinę. Widzicie, owoc jest
najważniejszy, jestem Ojcem duchownym. Niech Bóg Was błogosławi, w Imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego. Amen.
Ksiądz Tytus,
Burundi

Drogi Rodzicu, Dzień dobry,
Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę przekazać Ci moje nowiny szkolne i rodzinne.
Jestem bardzo zadowolony, bo nasza nauka w szkole zawodowej stolarskiej, która trwała 3 lata
została ukończona. Teraz umiem zrobić łóżko, krzesło, taboret, szafę, stół i wiele innych rzeczy.
Dziękuję Ci za pomoc w zapewnieniu opłat na moją edukację, za zakup narzędzi i za modlitwę.
Teraz chcę prowadzić niezależne życie pracując w zawodzie stolarza. Bardzo Cię kocham
i noszę Cię w moim sercu modląc się za Ciebie.
Twój syn,
Byamungu Marcel
Rutshuru, DR Congo
Dzień dobry Drodzy Rodzice,
Bardzo się ucieszyłam, że zgodziliście się zostać moimi rodzicami adopcyjnymi. Dziękuję Wam
z całego serca. Mieszkam z mamą, moją młodszą siostrą i bratem. W szkole nie szło mi zbyt
dobrze z powodu braku pieniędzy na czesne, ale teraz dzięki waszej pomocy chcę się bardzo
dobrze uczyć i jestem pewna, że zdam egzaminy z najważniejszych przedmiotów. Chcę się za
Was modlić drodzy Rodzice, aby Pan dał Wam swoje łaski we wszystkim, co dla mnie robicie.
Niech Bóg Wam błogosławi.
Dusenge Annualith
Ruhuha , Rwanda
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Drodzy Rodzice   
Jest to dla mnie szczególnie dobry czas, by sięgnąć za długopis, aby przekazać wam wieści w Chrystusie Jezusie Panu, naszym zbawicielu, dzień dobry.
Na początku, zaznaczam, że mamy się dobrze jakiekolwiek byłyby życiowe trudności, moja
mama była chora przez jakiś czas, ale przez łaskę bożą wyzdrowiała. Jeśli chodzi o pogodę
na żniwach, mocno ryzykujemy byciem dotkniętym śmiercią, zaraz po klęsce głodu, przez
niewystarczającą wydajność upraw z pól, spowodowaną niedoborem deszczu, suszą, i mamy
nadzieję, że być może w kolejnym sezonie nie będzie tak samo, i że Pan  będzie o nas pamiętał.
Co więcej, sytuacja związana z bezpieczeństwem jest u nas tak bardzo kiepska, zabójstwa procentowo wzrastają bardzo
mocno, uprowadzenia - nie rozmawiamy tu o nich - dla niektórych stały się rynkiem, a rząd nie podejmuje w tym celu
żadnych środków. R.D. Kongo tak cierpi, naprawdę, nie zapominajcie o nas w waszych codziennych modlitwach.
Wreszcie, kończę ten list życząc wam wspaniałego życia, ale proszę was również o waszą pomoc nieskończoną
w modlitwie za R.D.Kongo, niech Bóg was ochrania.
Radosnego życia,
wasz syn Eric Mumbere
Rutshuru, DR Congo
Drodzy uczestnicy Ruchu MAITRI,
Serdeczne pozdrowienia z Puri dla wszystkich członków Ruchu MAITRI.
Kiedy zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, moje serce wypełnia się wdzięcznością za
Waszą dobrą i trwałą obecność i pomoc w czasie tego roku. Dla mnie naprawdę jesteście
“Darem Boga”– ponieważ pokazujecie swoją chęć pomocy w edukacji dzieci ze środowiska
zagrożonego trądem, które uczymy w szkole BEATRIX w PURI, ODISHA, INDIA. Te dzieci i ich
rodzice będą dozgonnie wdzięczni hojnym darczyńcom za ich nieocenioną pomoc.
Szkoła BEATRIX rozpoczęła swoja działalność w latach 1980 dzięki naszemu drogiemu Ojcu
Marianowi Żelazkowi, działalność polegającą na edukacji dzieci – rodziców zarażonych trądem, którym odmawiano
przyjęcia do szkół lokalnych, z powodu stygmatyzacji jaka ich dotknęła w związku z tą chorobą. Zebrał dzieci z “kolonii
trędowatych” zaczął zajęcia z nimi pod drzewem mango w swoim ogrodzie. W końcu znalazł dobrego człowieka, który
chciał uczyć te dzieci. Ta szkoła, która miała swój początek pod gołym niebem, rozwinęła się i dziś liczy 750 uczniów.  
Ośmioro starszych dzieci, które są na liście programu Adopcji Serca pochodzi z “kolonii trędowatych”, którą zbudował
Ojciec. Kolejne 14 –oro nowoprzyjętych dzieci mieszka w internacie, dla dzieci z dalekich miejsc.
Niech Bóg błogosławi każdego Darczyńcę i każdego uczestnika programu Adopcja Serca.
Zapewniamy Was o modlitwach.
Fr. Baptist D’ Souza, SVD
Puri, Indie

Chciałabym poznać uczestników Ruchu Maitri. Czytałam o nich
w internecie. Bardzo mi pomogli. Świat został stworzony dla ludzi
takich, jak oni. Matka Teresa powiedziała “Paradoksem jest to, że jeżeli
kochasz aż do bólu, to ten ból później znika. Zostaje tylko miłość”. Świat
został stworzony dla ludzi takich, jak oni. Pomagając innym ludziom
z miłością, wzbogacasz samego siebie. Świat jest przepełniony miłością.
Dziękuję, że pomagacie nie tylko mi, ale również innym osobom. Jeśli na
świecie byłoby więcej takich ludzi, wówczas byłby to raj.
Ashimwe Ange Theonestine
Rwanda, Nyakinama
Wspierana przez darczyńców w okresie od 2011r. do 2016r.
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INFORMACJE FINANSOWE
PRZYCHODY

Najistotniejszym źródłem przychodów gdańskiego ośrodka Ruchu MAITRI są wpłaty pochodzące od
osób indywidualnych. Wśród 2792 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 2017 WYNIOSŁA 2.936.950,39 ZŁ W TYM:
darowizny z tytułu udziału w programie Adopcja Serca: 2.053.698,53 zł
darowizny na Fundusz Dożywiania: 363.259,58 zł
wpłaty na Fundusz Pomocy Ubogim: 205.631,42 zł
wpłaty bezpośrednie na projekty pomocowe: 270.551,04 zł
wpłaty na prenumeratę biuletynu “My a Trzeci Świat”: 6.680,00 zł
wpłaty uzyskane z tytułu 1% podatku:  34.630,57 zł
wpłaty na inne cele statutowe: 2.499,25 zł
Ponadto uzyskaliśmy odsetki od lokat bankowych, składki i inne niewielkie przychody finansowe na kwotę  3.040,73 zł.
Ogółem przychody wyniosły 2.939.991,12 zł

2792 darczyńców dokonało 18 959 wpłat
na łączną kwotę 2.936.950,39 zł
Dysponowaliśmy także nadwyżką wygospodarowaną z roku 2016 w kwocie 385.070,19 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 2017 wyniosły: 3.325.061,31 zł
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DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

WYDATKI NA PROGRAMY POMOCY HUMANITARNEJ I ROZWOJOWEJ
Pozostające w dyspozycji środki w kwocie 3.325.061,31 zł zostały wydatkowane na realizację programów pomocy
humanitarnej i rozwojowej oraz koszty związane z ich obsługą i pozyskiwaniem w łącznej kwocie 2.592.486,76 zł.
Po odliczeniu wydatków pozostała nam na kolejny rok kwota 732.571,55 zł. Poniżej przedstawiamy zestawienie
obrazujące całokształt wydatków i kosztów.
Na pokrycie wydatków związanych z programami pomocy humanitarnej i rozwojowej przekazaliśmy łącznie
2.235.528,56 zł w tym: 1.480.403,27 zł na pomoc dla podopiecznych programu Adopcja Serca, oraz kwotę
755.125,29 zł przeznaczyliśmy na projekty pomocowe realizowane przez misjonarzy.

NAZWA ZGROMADZENIA ZAKONNEGO / DIECEZJI

KWOTA

Siostry Pallotynki (Rwanda, Kongo, Kamerun)

809 395,94 zł

Siostry Pasjonistki (Kamerun)

259 488,60 zł

Siostry Kanoniczki Ducha Św. (Burundi)

205 665,53 zł

Siostry od Aniołów (Rwanda, Kongo, Kamerun)

157 103,70 zł

Siostry św. Katarzyny, Dziewicy i Męcz. (Togo)

152 624,69 zł

Latin Church of St. Francis (Aleppo,Syria)

132 991,80 zł

Siostry Duszy Chrystusa Pana (Kamerun)

80 643,75 zł

Siostry Karmelitanki od Dziec. Jezus (Kamerun, Burundi)

80 039,20 zł

Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża (Rwanda)

71 120,50 zł

Siostry św. Józefa  (Kongo)

64 276,18 zł

Księża Pallotyni (Wybrzeże Kości Słoniowej, Rwanda)

52 452,61 zł

Księża Marianie (Kamerun)

35 758,05 zł

Diecezja Doume - Abong Mbang, x. Bp. Jan Ozga (Kamerun)

34 168,04 zł

Siostry Służebnice Matki Dobrego Pasterza (RCA)

19 358,10 zł

Siostry św. Michała Archanioła (Kamerun)

18 113,53 zł

Siostry św. Dominika (Kamerun)

16 311,66 zł

Siostry Opatrzności Bożej (Kamerun)

12 440,93 zł

oo. Werbiści (Indie)

12 125,10 zł

Archidiecezjalne Centrum Misyjne (Lublin)

8 263,00 zł

Diecezja Lai (Czad)

7 206,43 zł

Karunika Tuition Center (Nepal)

3 011,75 zł

Siostry Służebniczki NMPN (Kamerun)
Razem wydatki na cele statutowe

2 969,47 zł
2 235 528,56 zł
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KOSZTY ZWIĄZANE
Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ
Nasza praca polega na pozyskiwaniu środków potrzebnych do opieki nad dziećmi w ramach programu Adopcji Serca,
a także na projekty pomocowe zgłaszane przez misjonarzy. Wszystkie środki z darowizn są precyzyjnie ewidencjonowane
i rozliczane. Powoduje to konieczność częstych kontaktów zarówno z ofiarodawcami, jak i misjami. Ośrodek Ruchu
MAITRI w Gdańsku koordynuje program Adopcji Serca w 7 krajach Afryki, w Indiach i syryjskim Aleppo. Wymaga
to bieżących kontaktów z osobami dostarczającymi pomoc do podopiecznych i realizującymi projekty pomocy
humanitarnej. W ich ramach zbierane są informacji o sytuacji dzieci, uzyskiwane listy, świadectwa szkolne oraz ich
fotografie. Dokumenty i listy są tłumaczone, a następnie wysyłane do ofiarodawców i podopiecznych drogą tradycyjną
i elektroniczną. Do krajów afrykańskich wysyłane są listy od darczyńców oraz paczki z darami.
Prowadzimy również rozliczanie przekazywanych środków na program Adopcji Serca i projekty pomocowe. Informacje są
gromadzone w stworzonej dla tego celu bazie danych. Działania te, oprócz porozumiewania się z polskimi misjonarkami
i misjonarzami, wymagają współpracy z coraz większą liczbą Sióstr zakonnych Afrykanek. Z tego powodu ponieśliśmy
koszty wyjazdów trojga naszych współpracowników do Rwandy, DR Kongo, Burundi i Togo.
Odrębny obszar prac to prowadzenie serwisu internetowego www.maitri.pl, profili w mediach społecznościowych
(Facebook, Instagram) oraz tworzenie biuletynu “My a Trzeci Świat”. Do wykonywania prac w biurze zatrudniliśmy
4 osoby na umowę o pracę oraz 4 osoby czasowo w ramach umów zleceń i umów o dzieło. Biuro współpracuje na
odległość z ponadstuosobową grupą wolontariuszy tłumaczących listy. Kilkunastu wolontariuszy opracowujących
dokumenty niemal codziennie przychodzi do biura. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia
z tytułu wykonywania funkcji.
Ogółem koszty związane z realizacją działalności statutowej wyniosły 356 961,20 zł. Zostały one 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 oraz do 10% wpłat otrzymanych od
ofiarodawców na cele statutowe. Struktura kosztów poniesionych w ramach ośrodka została przedstawiona w tabeli
poniżej.

Wynagrodzenia pracowników (um. o pracę, um-zlec, ZUS)

237 312,97 zł

Usługi informatyczne (nowe funkcje bazy danych)

23 460,00 zł

Opłaty pocztowe + kurierskie

22 919,72 zł

Wyjazdy wolontariuszy  Rwanda, Kongo, Burundi, Togo

12 442,15 zł

Prowizje bankowe i ubezpieczenia

11 440,22 zł

Gazetka, materiały informacyjne

11 002,06 zł

Media (energia, ogrzewanie, woda)

9 785,00 zł

Naprawy i administracja sieci komputerowej, i baz danych

7 158,60 zł

Materiały biurowe

6 197,88 zł

Konserwacje, naprawy i usługi biurowe

5 865,34 zł

Opłaty za serwery danych i telekomunikacja

3 702,01 zł

Wyposażenie biura (meble, sprzęt komputerowy + inne)

3 552,00 zł

Koszty walutowe

1 085,15 zł

Fundusz Organizacyjny Ruchu Maitri
RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI
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1 038,10 zł
356 961,20 zł

O NAS
Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI  (nazwa skrócona - Stowarzyszenie
Ruchu MAITRI) jest Organizacją Pożytku Publicznego. Od 2013 roku działając jako reprezentacja prawna
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:
Iwona Szymkiewicz - Przewodnicząca
Teresa Szeniman - Członek Komisji
Renata Kujawa - Członek Komisji
Dyrektor Biura, koordynator programu Adopcja Serca - 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, Izabela Wyłoga
Zdjęcia: Archiwum Ruchu MAITRI w Gdańsku.
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INFORMACJE DLA DARCZYŃCÓW
Informacje na temat programów pomocy ubogim realizowanych przez Ruch MAITRI dostępne są na
stronie internetowej www.maitri.pl. W przypadkach indywidualnych informacji udziela biuro koordynacyjne
programu Adopcja Serca:

Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata 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:
34 1240 1255 1111 0010 4395 6330
WPŁATY W WALUCIE €URO 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
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 Studenci i Seminarzyści do 1000€ rocznie

5 września

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. Uprzejmie prosimy
Ofiarodawców, którzy nie dokonali wpłat w określonej wysokości o uzupełnienie składek.
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