STOWARZYSZENIE SOLIDARNOŚCI Z UBOGIMI TRZECIEGO ŚWIATA MAITRI

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK 2017
A. NAZWA, ADRES, DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU
Nazwa: Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI
Adres siedziby: ul. ks. Józefa Zator Przytockiego 3, 80-245 Gdańsk
Rejestracja: Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.08.2010 roku
pod numerem 0000364214; NIP 957 104 85 88.
Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego.
CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
Ewa Turek - Prezes Zarządu (nauczyciel, rodzic adopcyjny, członek Rady gdańskiej Wspólnoty,
uczestnik Ruchu MAITRI od 2007 r.)
Krzysztof Starczewski - Skarbnik (przedsiębiorca, rodzic adopcyjny, członek Rady gdańskiej Wspólnoty,
uczestnik Ruchu MAITRI od 1994 r.)
Michał Reiter - Sekretarz (doradca podatkowy, rodzic adopcyjny, wolontariusz, współpracuje
z Ruchem MAITRI od 1995 r.)
KOMISJA REWIZYJNA:
Iwona Szymkiewicz – Przewodnicząca Komisji (rodzic adopcyjny, wolontariusz Ruchu MAITRI).
Teresa Szeniman - Członek Komisji (księgowa, rodzic adopcyjny, członek Rady gdańskiej Wspólnoty,
uczestnik Ruchu MAITRI od 2001 r.).
Renata Kujawa – Członek Komisji (rodzic adopcyjny, wolontariusz Ruchu MAITRI).
Dyrektor Zarządzający:
Tadeusz Makulski – Odpowiedzialny gdańskiej Wspólnoty Ruchu MAITRI (politolog, przedsiębiorca,
rodzic adopcyjny, wolontariusz, uczestnik Ruchu MAITRI od 2002 r.)
B. CELE STATAUTOWE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
Członkowie Stowarzyszenia podzielają wspólną wizję świata i utożsamiają się z jego misją.
Naszą wizją jest świat bez głodu i ubóstwa, w którym cierpienie ludzkie nie jest elementem 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. Misję
wypełniamy m.in. przez tworzenie, promowanie i realizację projektów i programów pomocy
kierowanych bezpośrednio do potrzebujących w krajach dotkniętych głodem i ubóstwem.
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Misję wypełniamy m.in. przez tworzenie, promowanie i realizację projektów i programów pomocy
kierowanych bezpośrednio do potrzebujących, dotkniętych głodem i ubóstwem. Motywację do naszej
pracy czerpiemy ze społecznej nauki Kościoła.
POMOC HUMANITARNA I ROZWOJOWA
Naszym celem 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 48 placówek misyjnych funkcjonujących w 13 krajach.
Poniżej przedstawiamy poszczególne obszary działalności statutowej Stowarzyszenia.
I.

Dostęp do edukacji - Adopcja Serca

II.

Programy i projekty pomocy humanitarnej i rozwojowej

III.

Pozostałe obszary działalności statutowej

IV.

Wolontariat

Pracę nad realizacją celów statutowych Stowarzyszenie prowadziło w oparciu o strukturę
organizacyjną opisaną w regulaminie organizacyjnym oraz na bazie zatwierdzonego przez Walne
Zgromadzenie planu działania. Działania były zgodne z Katalogiem Standardów Funkcjonowania
i Instrukcją Gospodarowania Środkami pozyskanymi z darowizn.
NAZWA CELU

SPOSOBY REALIZACJI

Niesienie pomocy
najbiedniejszym ludziom
żyjącym w krajach
Trzeciego Świata
i wokół nas

Program Adopcja Serca dla sierot i dzieci ze skrajnie ubogich rodzin polegający na patronacie
ofiarodawcy nad konkretnym, znanym z nazwiska i imienia podopiecznym.
"Mikroprojekty" pomocowe zapewniające dodatkowe wsparcie dla podopiecznych ze strony
“Rodziców Adopcyjnych”.
Projekty zapewniające pomoc charytatywną dla najuboższych w Afryce poprzez:
- dożywianie głodujących,
- opiekę zdrowotną i pomoc medyczną dla ubogich,
- wspieranie szkół i przedszkoli prowadzonych przez misjonarzy.
Projekty wspierające funkcjonowanie placówek misyjnych oraz ich infrastrukturę potrzebną do
organizacji pomocy humanitarnej i rozwojowej.

Budzenie wrażliwości
sumień i otwieranie
ludzkich serc na godność
ludzi najbiedniejszych,
na ich potrzeby oraz na
wartości, którymi oni
żyją

Utrzymywanie serwisu informacyjnego www.maitri.pl.
Utrzymywanie profilu Ruchu MAITRI na Facebook.
Wydawanie biuletynu “My a Trzeci Świat”.
Produkcja i kolportaż materiałów informacyjnych.
Wspieranie oddolnych inicjatyw promujących Adopcję Serca w szkołach.
Wspieranie inicjowanych w przestrzeni publicznej wydarzeń na rzecz zwrócenia uwagi
społeczeństwa na niegodne warunki życia dzieci w krajach afrykańskich.
Udostępnienie do publicznego wglądu wystawy fotografii “Misja”.
Akcje parafialne promujące program Adopcja Serca.
Obchody Dnia Adopcji Serca 5.09.2017
Organizacja corocznego spotkania opłatkowego dla ofiarodawców i wolontariuszy.
Współpraca z wolontariatem (praca w biurze, tłumaczenia listów).
Promocja Adopcji Serca w mediach (prasa, radio, TV).
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DOKĄD DOCIERAŁA 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 - AbongMbang
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

Kamerun cd
ss. Pasjonistki - Santa-Mbei
ss. Pasjonistki - Yaounde
ss. Służebniczki x. Maurice Yaya
ss. Służebniczki - Mandama
Diecezja Doume - Abong Mbang,
Bp. J. Ozga – Doume
Nepal
Karunika
Tuition
Kathmandu

Center

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
Republika Konga
ss. Józefitki – Oyo

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 – Ngaoundaye
Syria
ss. Franciszkanki Misjonarki MaryiAleppo
Togo
ss. Katarzynki - Biankouri Dapaong
ss. Katarzynki - Guerin Kouka
ss. Katarzynki - Pagouda
ss. Katarzynki - Sokode
Wybrzeże Kości Słoniowej
xx. Pallotyni - Parafia Grand Bereby

DOSTĘP DO EDUKACJI - ADOPCJA SERCA
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 zakończenia szkoły średniej. Są oni wspierani przez
indywidualnych darczyńców opłacających miesięczne składki. W 2017 roku pomoc docierała do 2430
uczestników programu 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”.
Łączne wydatki na ten cel 1.480.403,27 zł.

DOSTĘPNE PROGRAMY I LICZBA PODOPIECZNYCH
Adopcja Szkoła Podstawowa

- 1248

Adopcja Szkoła Średnia – 898
Adopcja Szkoła Życia – 74
Adopcja Studenci – 86
Adopcja Dzieci Niepełnosprawne - 124

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

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 rekordzista
6700 listów i dokumentów otrzymaliśmy z Afryki
4450 listów i dokumentów przetłumaczyło niemal 100
tłumaczy wolontariuszy.
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POMOC HUMANITARNA I ROZWOJOWA
W roku 2017 zrealizowaliśmy projekty pomocy humanitarnej i rozwojowej na łączną kwotę
485.519,58 zł. Obejmowały one działania w zakresie:
zakupu żywności dla głodujących i dostarczeniu jej do specjalistycznych ośrodków dożywiania,
wspierania akcji dostarczania posiłków dzieciom w szkołach i przedszkolach,
zakupu leków, materiałów medycznych i sprzętu do ośrodków zdrowia oferujących bezpłatną
pomoc najuboższym,
zapewnienia dostępu do sanitariatów i pomocy w tworzeniu infrastruktury edukacyjnej,
tworzenia niezbędnej infrastruktury placówek misyjnych potrzebnej do udzielania pomocy,
wypłaty zapomóg dla 58 osób niepełnosprawnych w Aleppo, w Syrii,
realizacji indywidualnego dodatkowego wsparcia dla podopiecznych uczestników programu
Adopcja Serca (mikroprojekty).
Szczegółowy spis zrealizowanych projektów jest dostępny na naszej stronie internetowej
www.maitri.pl (tutaj).

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. Zostało zorganizowane
spotkanie dla darczyńców w Gdańsku. Propagowanie programu Adopcji Serca odbywało się także w
parafiach we współpracy ze Wspólnotami Ruchu MAITRI w Białymstoku, Rybniku, Poznaniu i Toruniu.

WOLONATRIAT
Współpraca z wolontariuszami jest nieodłącznym elementem działalności Stowarzyszenia. Największa
grupa wolontariuszy (ok 100 osób) współpracowała z nami przy tłumaczeniu listów wymienianych
pomiędzy podopiecznymi i ofiarodawcami. Przetłumaczono ok. 6700 listów i innych dokumentów.
Oprócz osób wykonujących tłumaczenia listów znacząca grupa wolontariuszy współpracowała z biurem
Stowarzyszenia w ramach prac jego kancelarii przy opracowaniu dokumentów związanych z Adopcją
Serca. Zostały zorganizowane 2 spotkania z wolontariuszami.
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C. INFORMACJE FINANSOWE

PRZYCHODY
Darowizny od osób indywidualnych są głównym źródłem przychodów Stowarzyszenia. 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 i Archidiecezjalnego Centrum
Misyjnego w Lublinie.
Suma darowizn otrzymanych w roku 2017 wyniosła 2.684.282,59 zł w tym:
➢ Darowizny z tytułu udziału w programie Adopcja Serca: 1.921.393,70 zł
➢ Darowizny na Fundusz Dożywiania: 330.807,30 zł
➢ Wpłaty na Fundusz Pomocy Ubogim: 120.369,19 zł
➢ Wpłaty bezpośrednie na projekty pomocowe: 269.109,04 zł
➢ Przychody z tytułu 1% podatku: 43.630,57 zł
➢ Wpłaty na prenumeratę biuletynu “My a Trzeci Świat”: 5.516.- zł
➢ Odsetki od lokat bankowych i inne niewielkie przychody na kwotę 2.246,79 zł i składki
członkowskie na kwotę 210 zł.
Dysponowaliśmy także nadwyżką wygospodarowaną w roku 2016 w kwocie: 323.776,05 zł.
Uzyskiwana co roku nadwyżka przychodów nad kosztami działalności statutowej wynika z cyklów
rozliczeniowych programu Adopcja Serca i jest wydatkowana w następnym okresie rozliczeniowym.
Łącznie środki do dyspozycji w 2017 roku wynosiły: 3.008.058,64 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY POMOCY HUMANITARNEJ I ROZWOJOWEJ
Suma wydatków na realizację programów pomocy humanitarnej i rozwojowej oraz koszty związane z
ich obsługą wyniosła 2.298.772,34 zł. Na pokrycie wydatków związanych z programami pomocy
humanitarnej i rozwojowej przekazaliśmy łącznie 1.965.922,85 zł., w tym: 1.480.403,27 zł. na pomoc
dla podopiecznych programu Adopcja Serca, oraz kwotę 485.519.58 zł przeznaczyliśmy na projekty
pomocy humanitarnej i rozwojowej. W poniższej tabeli przedstawiamy wykaz zgromadzeń zakonnych
oraz przekazane im środki.
Siostry Pallotynki (Rwanda, Kongo, Kamerun)
Siostry Pasjonistki (Kamerun)
Siostry Kanoniczki Ducha Św. (Burundi)
Siostry św. Katarzyny, Dziewicy i Męcz. (Togo)
Latin Church of St. Francis – Aleppo (Syria)
Siostry od Aniołów (Rwanda, Kongo, Kamerun)
Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża (Rwanda)
Siostry Duszy Chrystusa Pana (Kamerun)
Siostry św. Józefa (Kongo)
Siostry Karmelitanki od Dziec. Jezus (Kamerun, Burundi)
Księża Pallotyni (Wybrzeże Kości Słoniowej, Rwanda)
Diecezja Doume - Abong Mbang, X. Bp. Jan Ozga (Kamerun)
Księża Marianie (Kamerun)
Siostry św. Michała Archanioła (Kamerun)

719 212,29 zł
253 719,25 zł
182 751,62 zł
152 624,69 zł
132 991,80 zł
80 617,92 zł
71 120,50 zł
66 553,19 zł
64 276,18 zł
58 772,95 zł
46 815,14 zł
34 168,04 zł
20 767,82 zł
18 113,53 zł
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Siostry św. Dominika (Kamerun)
Siostry Służebnice Matki Dobrego Pasterza (RCA)
oo. Werbiści (Indie)
Archidiecezjalne Centrum Misyjne (Lublin)
Diecezja Lai (Czad)
Karunika Tuition Center (Nepal)
Siostry Służebniczki NMPN (Kamerun)
Siostry Opatrzności Bożej (Kamerun)

16 311,66 zł
12 301,05 zł
12 125,10 zł
8 263,00 zł
7 206,43 zł
3 011,75 zł
2 969,47 zł
1 229,47 zł

KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ
Praca biura Stowarzyszenia Ruchu MAITRI 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 Darczyńcami jak i misjami. Stowarzyszenie koordynuje program Adopcji
Serca w 9 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 tych prac zatrudniliśmy 4 osoby na umowę o pracę oraz 4 osoby czasowo w ramach
umów zleceń i umów o dzieło. Biuro współpracuje na odległość z ponad stu osobową grupą
wolontariuszy tłumaczących listy. Kilkunastu wolontariuszy opracowujących dokumenty na stałe
przychodzi do biura. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu
wykonywania funkcji.
Ogółem koszty związane z realizacją działalności statutowej wyniosły 332.849,49 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.
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Wynagrodzenia pracowników (um. o pracę, um-zlec)
Usługi informatyczne ( oprogramowanie)
Opłaty pocztowe + kurierskie
Wyjazdy wolontariuszy Rwanda,Kongo, Burundi, Togo

237 312,97 zł
23 460,00 zł
22 919,72 zł
12 442,15 zł

Prowizje bankowe i ubezpieczenia
Media (energia, ogrzewanie, woda)

9 893,42 zł
8 285,00 zł

Naprawy i administracja sieci komputerowej, baz danych
Wyposażenie biura (meble, sprzęt komput. + inne)

7 158,60 zł
3 552,00 zł

Opłaty za serwery danych
Remonty, naprawy i usługi biurowe i inne

2 109,45 zł
2 026,86 zł

Materiały biurowe
Gazetka, materiały informacyjne

1 504,17 zł
1 100,00 zł

Koszty walutowe

1 085,15 zł

Pełne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Ruchu MAITRI za rok 2017 dostępne jest na stronie
internetowej www.maitri.pl/raporty-gdansk-stowarzyszenie .

Opracowanie:
Prezes Zarządu - Ewa Turek
Dyrektor Zarządzający - Tadeusz Makulski

Gdańsk, 30 maja 2018
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