
Toruń. dniaZ1 malca f013 r,

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z działa|ności wspólnoty parafialnej Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata ',Maitri''

za r ok kalendarzo vw 20 12

Miasto: TORI-Ń

PRZYPOMNIENIE: Zgodrue ze Statutem Wspólnota Parafialna Ruchu ma prawo uŻywać nazry Ruchu
jeŻe|ijest zarejestrowana przez Radę Ruchu. Warunki rejestracji zapisane sąw Regulaminie Wspólnoty.

Wspólnota wypełnia następujące celę Ruchu - niesienie pomocy najbiedniej szym
- budzenie wrażliwości sumień
. formacia duchowa członków wspólnoty

Adres wspólnoty
Wezwanie parafii
Nazrvisko i funkcia ooiekuna duchowneso

ul. św. Józefa23l35,87-100 Toruń
Parafia św. Józefa w Toruniu
o. Woiciech Zasrodzkl CSsR - oroboszcz

Liczba zarej estrowanych uczestników Ruchu
(czv iest Załacnik 1\

13
Tak

odpowiedzialny wspólnoty
Data wyboru
Adres domowv. telefon

EwaKrzyżek
Wybrana 2011
ul. Gasarina 8f/35. Toruń fte|,697-f35-993\

Animator wspólnoĘ
Data wyboru
Adres domowy. telefon

EwaKrzyżek
Wybrana 2011
ul. Gasarina 82135. Toruń fte|.697-235-993\

Skarbnik
Data wyboru
Adres domowy. telefon

Wanda Gaca
Wybrana 1983
ul. Zwirki i Wizurv 60/10. Toruń (te|.561655-12-76\

Czy istnieje pisemny rejestr wpływów i wydatków
wspólnoty?
o sob a pr ow adząc a rej e str

Tak, komputerowy i papierowy rejestr przychodów
i rozchodów
Ew a Y:rzy żek, ul. Gagar ina 82 / 3 5, Toruń
(tel. 697-235-993\

Przedstawiciel wsoólnotv w Radzie Ruchu Ewa Krzvżek
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Parafia sw. .JÓzefa 1':.
87-1U0 Toruń, u|. św.. Jclzeta 23li5,,-" "
teł. 56 662 30 32 tax 56 659 60 04..i.
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o. Woj ciech Zagr o dzl<t C S sR
/proboszcz/
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EvtaKrzyżzek
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SPRAWoZDANIE Z DZIAŁALNoSCI
toruńskiej wspólnoty Ruchu,,Maitri'' za rok 20 12

Toruńska Wspólnota Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego
puździemika 1983 roku. obecnie wspólnota zrzęsza 13 członków
w działania ruchu włączają się również wolontariusze.
Wspólnota swoją pomoc koncentruje głównie na dziata|ności misyjnej. Srodki pienięzne poryskuje od
pojedynczych ofiarodawców, a takŻe z własnych pieniędry członków wspólnoĘ. Na misję wysyłane sątakże dary
rzeczowę' które otrzymujemy od ludzi dobrej woli. Sąto głównie ubrania, pościel' buĘ, zabawki.

Działalnośó. Wydarzenia. Wypełnianie celów statutowych
1. Spotkanie opłatkowe dla członków wspólnoty, wolontariusry i ofiarodawców Ruchu. W spotkaniu brało

udział 14 osób (I4.0l,20|2r.).
2, Działania informacyjne, głównie na terenie parafii na rzecz,,Adopcji Serca'', projektów pomocowych

Ruchu,,Maitri poprzez:
. rozprowadzanie ulotek, folderów' gazetek,,My a Trzeci Świat'' (cĄ rok)
o prelekcje wygłoszone w dwóch wspólnotach parafii: DA Bacówka (19'01) , Klub Seniora (28.01)
Pomoc rodzicom adopcyjnym (zgłaszającym ew' problemy, pytania), atabe potencjalnym ofiarodawcom
(np. informacje na temat poszczególnych projektów pomocowych, przeprowadzanie ptzez proces adopcji),
ktlrzy kontaktowali się z nami telefoniczniebądź,tez mailowo'
organizacja pierwszego w Toruniu spotkania dla rodziców adopcyjnych zldziałem Tadeusza Makulskiego
- koordynatora krajowego Ruchu ,,IvIaitri" ds. Adopcji Serca (25.02.20I2r.).
Coroczna sprzeduż własnoręcznie wykonanych pisanek wielkanocnych. Dochód przeznaczony został na
wyposażenię ośrodka kulturalno-oświatowego w Bocarandze w Republice SrodkowoaĘkańskiej' Projekt
ten nadesłany zostat'ptzezbr. Roberta Wnuka do wrocławskiej wspólnoty Ruchu,,Maitri'' (f5.03.20|fr,).
Wsparcie finansowe projektu budowy szkoty w Talaku (Kamerun). Projekt nadesłany przez ks. Maurice
Yoya Sadre Mana do warszawskiej wspólnoty Ruchu,,Maitri''.
Wysyłka darów rzeczowych na misje:
. Afryka: Zambia (Dom Nadziei - dzieci ulicy, br. Jacek Rakowski)
o Indie (Ikarhand - Wioska trędowatych _ s. Stefania Gębarczyk)
o Wschód: Kazachstan (s. Krystyna Chrostowska), Uzbekistan (ks. Jarostaw Wiśniewski), Syberia (Uład

Ude _ ks. Adam Romaniuk), Referat Misyjny Księzy Werbistów (Kościołowi na Wschodzie)
Wspomaganie (poprzez dary rzeczowe) potrzebujących tutaj na miejscu:
o mieszkańcy po PGR-owskich wsi (Kowalewo - wielokrotnie, odbiór własnych transportem)
o okoliczni bezdomni
Przyjęcie Ikony Ruchu: Jezusa Chrysfusa Króla Przyjaźni. Ikona gościta w Toruniu od 8 września20I2t,
do 20 stycznia20I3r' Ikona obecnabyła m'in. na Spotkaniu Krajowym Ruchu,,Maitri''. Zotganizowanych
było także kilka spotkań modlitewnych przed Ikoną na której obecni byli m.in. członkowie wspólnoty
i ofiarodawcy.
W roku sprawozdawcrym toruńska wspólnota wspóĘracowata z innymi wspólnotami Ruchu ,,Maitri'':
gdańską (Adopcja Serca), wrocławską warszawską (pomoc w finansowaniu projektów pomocowych, jw.).

Działalnośó na rzecz Ruchu:
1. organizacjaxxxu Spotkania Krajowego Ruchu ,,Maitri'' w Toruniu zldziałem Duszpasterza Krajowego

Ruchu, o. Jana Jacka Stefanów (SVD)
Ponadto w roku sprawozdawczym czł'onkowie wspólnoty uczestniczyli w następujących wydarzeniach krajowych
Ruchu,,Maitri":

. Spotkanie animatorów Ruchu ,,Maitri'', Sulejówek |I-I2.02.20I2r. _2 osoby
o Rada Ruchu ,,Maitri'', Sulejówek 24-25 ,03 ,f0l2r. _ I osoba
. Spotkanie animatorów Ruchu ',Maitri'', Sulejówek 9-10.06. 20lfr. - 1 osoba
o Rekolekcje kajowe Ruchu,,Maitri", Laskowice Pomorskie I7-2L07 - 1 osoba
. Spotkanie krajowe Ruchu o,Maitri'', Toruń 6-7.I0,f012r. _ 12 osób .Ellch S^t'.'
. Spotkanie animatorów Ruchu ,'Maitri'', Sulejówek 3-4.II,20I2r. - 1 osoba ?}. . : i:;.-,...lFril;' ;-. .' .

Sprawozdanie sporządzitaEwa Y:'rryżrck. 
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Świata ,,Maitri'' działa nieprzerwanie od
z kilku parafii Torunia W miarę potrzeb
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/proboszcz/



Toruń. 25 marzec 2013 r.

Sprawozdanie finansowe
z działa|ności Ruchu ,,Maitri'' przy parafii św. Józefa w Toruniu

zarok2012

SALDO POCZA'IKOWb, .451.01 zł
PRZYCHODY (ofiary i przychody własne)
ofiary uczestników Ruchu 290.00 zł
sorzeduŻ oisanek wielkanocnvch w oarafii św. Józefa 865.00 zł
ofiary anonimowę 435.00 Zł
ofiara o. Maria Frvcz 700.00 zł
ofiara o. Jadwisa Pawłowska 240.00 Zł
ofiara o. Barbara Raiczvk 1.050.00 zł
ofiara p. Irena Łuczak 600,00 zł
RAZEM PRZYCHODY 5.637.07

ROZCHODY (wydatki)
projekt o. Roberta Wnuka - wyposażenie ośrodka kultura|no-oświatowego
w Bocaranga (Republika Srodkowoafrykańska) -poprzez Maitri Wrocław

1.500,00 zl

projekt ks. Maurice Yoya Sadre Mana - budowa szkoĘ w Talaku (Kamerun) -
poprzez Maitri Warszawa

1.000.00 zł

br. Jacek Rakowski Lusaka -Zambia (Dom Nadziei) - darv rzeczowe 364.00 zł
s. Krystyna Chrostowska - Kazachstan - dary rzeczowe 200.00 zł
s. Stefania Gembarczyk - Indie (Wioska trędowaĘch) _ opatrunki 988.00 zł
ks. Jarosław Wiśniewski - Uzbekistan - dary rzeczowę 400.00 zł
ks. Adam Romaniuk Ułan Ude _ Syberia _ dary rzeczowe 183"00 zł
Referat Misyjny Księzy Werbistów (Kościołowi na Wschodzie) - a|by 334'00 zł
koszĘ administracyjne 14'60 zł
RAZEM ROZCHODY 4.983.60 zł

BILAh[S
Bilans otwarcia I.0I.2012. I.45].07 zł
wPŁYWY + 4.180.00 zł
WYDATKI - 4.983.60 zł
SALDO KONCOWE
(stan na dzień 3 I.12.20|2 r.\

653,47 zł

RZYMSKOKtrISl,trCKA
Parafia śri,'',.l Ózefa

87-1OCI TG|t;l.l' ul. św. J*zefa 23l-s5
tel. 56 662 30 32 fax 5S 659 S0 CI'4
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