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Czas pandemii i społecznej izolacji jest dla nas nowym i trudnym doświadczeniem. Na zawsze odciśnie na nas piętno 
nagła śmierć setek tysięcy ludzi, którą obserwujemy poprzez media i wokół nas. Czas pandemii to również czas
zatrzymania, niejako w wykroku, biegu naszego życia, skierowania go na inne tory, skłonienia do zastanowienia się 
nad jego sensem i priorytetami. To w moim przekonaniu także czas na poszukiwanie tradycyjnych znaczeń wielu słów 
takich jak: sukces, osiągnięcia, konsumpcja, a także solidarność, wiara, sprawiedliwość, uczciwość i życzliwość.
Zauważalne są głosy i opinie nie tylko w mediach, lecz także i wśród ludzi nam bliskich o tworzeniu się na naszych 
oczach nowego porządku świata, nowej hierarchii wartości. 
Pewne elementy tego nowego porządku obserwuję na gruncie działań pomocowych gdańskiego ośrodka Ruchu
Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”. W 2020 roku przybyło nam znacząco ofiarodawców,
a dotychczasowi stali się bardziej hojni. Czyż to nie przebłysk nowego porządku? Porządku, w którym solidarność
z braćmi żyjącymi w nędzy gdzieś na rubieżach świata staje się moralną potrzebą? 
 
W 2021 roku przypada 45. rocznica powstania gdańskiego ośrodka Ruchu “Maitri”. Jesteśmy z tego powodu bardzo 
dumni, ale też wdzięczni Bogu za wszystkie lata entuzjazmu potrzebnego do służby ubogim. Będzie to między innymi 
okazja by podsumować efekty dwudziestopięcioletniej działalności programu Adopcja Serca, i by podjąć próbę
nakreślenia planów na przyszłość. Serdecznie zapraszamy naszych ofiarodawców do ich współtworzenia.
Słowo “maitri” w językach Indii oznacza braterstwo. Przez pomoc udzielaną ludziom w ubóstwie realizujemy to
braterstwo w praktyce. Do niego nawołuje również papież Franciszek w swojej encyklice “Fratelli tutti”. Mam
przeczucie, że fala tego braterstwa, tej solidarnej życzliwości, będzie narastać w kolejnych latach. Chciałbym, by stała 
się trwałym elementem naszej nowej post-pandemicznej rzeczywistości.

Tadeusz Makulski - koordynator programu Adopcja Serca
Gdański Ośrodek Ruchu MAITRI
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BURUNDI
ss. Kan. Ducha Św. - Gatara
ss. Kan. Ducha Św. - Buraniro
ss. Karmelitanki - Gitega-Songa
ss. Karmelitanki - Musongati
KAMERUN
Diecezja Doume - Abong Mbang, ks. Bp. Jan Ozga – Doume
ss. Karmelitanki – Dimako
ss. Od Aniołów - Esseng
ss. Duszy Chrys. Pana - Abong-Mbang
ss. Dominikanki - Dimako
ss. Dominikanki - Garoua Boulaï
ss. Józefitki - Omvan
xx. Księża Marianie - Atok
xx. Księża Marianie - Yaounde
ss. Opatrzności Bożej - Essiengbot
ss. Pallotynki - Bafoussam
ss. Pallotynki - Doume
ss. Pasjonistki - Bertoua-Enia
ss. Pasjonistki - Bertoua-Tigaza (Kboglota)
ss. Pasjonistki - Ndelele
ss. Pasjonistki - Santa-Mbei
ss. Pasjonistki - Yaounde
ss. Służebniczki - Lagdo
ss. Służebniczki – Lagdo 
ss. Dominikanki - Bertoua
KONGO (BRAZZAVILLE)
ss. Józefitki - Makabandilou
ss. Józefitki - Oyo
ss. Pallotynki - Rutshuru

INDIE
xx. Werbiści - Puri
NEPAL
Karunika Tuition Center - Kathmandu
RWANDA
ss. Pallotynki - Masaka
ss. Pallotynki - Kibeho
ss. Od Aniołów – Nyakinama
ss. Franciszkanki - Kibeho
ss. Marystki - Butare (Pallotynki)
ss. Pallotynki – Gikondo
ss. Pallotynki - Kyabakuza
ss. Pallotynki - Ruhango
ss. Szpitalne - Kabgayi (Pallotynki)
ss. Szpitalne - Ruhuha (Pallotynki)
SYRIA
Parafia Latin Church of St. Francis – Aleppo
TOGO
ss. Katarzynki - Biankouri Dapaong
ss. Katarzynki - Guerin Kouka
ss. Katarzynki – Pagouda
ss. Katarzynki - Sokode
UGANDA
ss. Pallotynki - Kyabakuza
DR KONGO
ss. Od Aniołów - Ntamugenga
ss. Józefitki - Kinshasa
ss. Pallotynki - Goma
Sierociniec AFEOA, Parafia św. Andrzeja Kim - Lubumbashi
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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. Misję wypełniamy m.in. dzięki 
realizacji projektów i programów pomocy, skierowanych do osób dotkniętych głodem i ubóstwem.

PROGRAM ADOPCJA SERCA PROWADZONY PRZEZ STOWARZYSZENIE RUCHU “MAITRI” OBEJMUJE
OBECNIE 3616 PODOPIECZNYCH (status na luty 2020). Biuro koordynacyjne w Gdańsku wspiera także 4 inne
wspólnoty Ruchu MAITRI (Bytom, Poznań, Lublin, Wrocław) prowadzące program AS docierający do ok. 1000
kolejnych podopiecznych. 
Naszym celem jest zapewnienie dostępu do edukacji sierotom i dzieciom ze skrajnie ubogich rodzin. Znajdują się one 
na różnych poziomach: przedszkolny, szkoła podstawowa, szkoła średnia, szkoła zawodowa, studenci, dzieci
niepełnosprawne. Pomiędzy uczestnikami programu - dziećmi i wspierającymi ich patronami
wymieniane są listy. Tłumaczeniem ich z języka angielskiego i francuskiego zajmuje się rzesza ok. 120 tłumaczy - 
wolontariuszy.

W 2020 NA FINANSOWANIE PROGRAMU ADOPCJA SERCA 
PRZEZNACZYLIŚMY 2 491 695 ZŁ.

     3616 podopiecznych objętych programem Adopcja Serca (status na  luty 2021) 
     199 podopiecznych zakończyło udział w programie AS
     669 nowych podopiecznych przyjętych do AS
     3761 aktywnych darczyńców
     47 dzieci wspiera pojedynczy darczyńca rekordzista

WYMIANA LISTÓW
     7551  listów i dokumentów otrzymaliśmy z Afryki 
     4225  listów i dokumentów przetłumaczyli nasi wolontariusze

GDZIE POMAGAMY
LICZBA DZIECI W DANYCH KRAJACH

Rwanda 1095

Kamerun 891

DR Konga 692

Burundi 312

Togo 302

Syria 102

Nepal 100

Kongo Brazzaville 54

Indie 38

Uganda 30

Razem 3616
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SZKOŁA PODSTAWOWA - 1797

SZKOŁA ŚREDNIA - 1271

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE - 259

SZKOŁA ŻYCIA - 180

STUDENCI - 109

DOSTĘPNE PROGRAMY I LICZBA PODOPIECZNYCH
(STATUS NA LUTY 2021)



Dzięki tworzonemu przez nas Funduszowi Dożywiania, na który trafiają środki od licznych darczyńców, możemy 
wspierać akcję wydawania posiłków w afrykańskich szkołach i przedszkolach oraz dystrybucję żywności w ośrodkach 
zdrowia. Przyczyniamy się w ten sposób do zmniejszenia głodu i skutków niedożywienia. Niesiemy także pomoc
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi żyjących w ubóstwie. Poprzez poszczególne projekty, we współpracy
z misjonarzami, pomagamy budować infrastrukturę placówek misyjnych, która jest niezbędną do udzielania pomocy. 
Nasi darczyńcy biorący udział w programie Adopcja Serca udzielają także dodatkowej pomocy swoim podopiecznym, 
w ramach tzw. mikroprojektów. W minionym roku docieraliśmy do potrzebujących z udziałem 49 placówek misyjnych 
funkcjonujących w 10 krajach. 

POMOC CHARYTATYWNA I MIKROPROJEKTY 2020
Dzięki środkom przekazanym do Afryki i Azji zostały zrealizowane 143 projekty pomocowe na łączną kwotę 181 019 €, 
w tym:

Zakup żywności - dożywianie głodujących i posiłki w szkołach (23 projekty) 103 145 €

Dodatkowa pomoc dla podopiecznych programu Adopcja Serca (104 projekty) 38 394 €

Zakup leków, materiałów medycznych i sprzętu do ośrodków zdrowia (9 projektów) 31 185 €

Wyposażenie szkół, pomoc dla dzieci poza Adopcją Serca (3 projekty) 5 075 €

Wsparcie dla budowy infrastruktury pomocowej (4 projekty) 3 220 €

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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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI

Podstawowym źródłem przychodów gdańskiego ośrodka Ruchu “Maitri” są darowizny pochodzące od osób
indywidualnych. Wśród 3761 aktywnych darczyńców znajdują się w większości pojedyncze osoby i rodziny, a także 
uczniowie i nauczyciele z ok. 100 szkół uczestniczących w programie Adopcji Serca. Niewielka część przychodów trafia 
do nas ze Stowarzyszenia Adopcji Serca w Bytomiu oraz ze zbiórek publicznych.

Oprócz przychodów z powyższych źródeł uzyskaliśmy odsetki od lokat bankowych, składki i inne niewielkie przychody 
finansowe na kwotę 10 742,57 zł. Ogółem przychody wyniosły 4 107 972,21 zł.

Dysponowaliśmy także nadwyżką wygospodarowaną z roku 2020 w kwocie 301 297,92 zł. 
Ogółem środki do dyspozycji w roku 2020 wyniosły: 4 409 270,13 zł.

                          Środki pozyskane w roku 2020

Darowizny z tytułu udziału w programie Adopcja Serca 3 012 904,00 zł

Darowizny na Fundusz Dożywiania 444 947,00 zł

Wpłaty bezpośrednie na projekty pomocowe 357 331,00 zł

Wpłaty na Fundusz Pomocy Ubogim 185 920,00 zł

Wpłaty na inne cele statutowe 85 734,00 zł

Wpłaty na prenumeratę biuletynu “My a Trzeci Świat” 7 858,00 zł

Zbiórki publiczne 2 346,00 zł

Suma darowizn razem 4 097 230 zł
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W 2020 POZYSKANE ŚRODKI WYDAWALIŚMY NA:

    Finansowanie programu Adopcja Serca 2 491 695 zł.
•  Realizację 143 projektów pomocy charytatywnej i humanitarnej, oraz dodatkową pomoc 
    dla podopiecznych programu Adopcja Serca i innych 990 544 zł.

Nazwa podmiotu Kwota zł

Siostry Pallotynki (Rwanda, Kongo, Kamerun) 1 302 868,85 zł

Siostry Pasjonistki (Kamerun) 351 171,89 zł

Siostry Karmelitanki od Dziec. Jezus (Kamerun, Burundi) 274 850,52 zł

Latin Church of St. Francis (Syria) 252 343,30 zł

Siostry św. Katarzyny, Dziewicy i Męcz. (Togo) 230 812,46 zł

Siostry od Aniołów (Rwanda, Kongo, Kamerun) 185 527,15 zł

Siostry Kanoniczki Ducha Św. (Burundi) 169 492,26 zł

Karunika Tuition Center (Nepal) 135 742,40 zł

Siostry Duszy Chrystusa Pana (Kamerun) 132 336,46 zł

Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża (Rwanda) 110 454,24 zł

Siostry św. Józefa (Kongo, Kamerun) 92 622,87 zł

Księża Marianie (Kamerun) 52 506,57 zł

oo. Werbiści (Indie) 52 196,58 zł

Siostry św. Dominika (Kamerun) 47 101,90 zł

Parafia św. Andrzeja Kim (Demokratyczna Republika Konga) 42 285,95 zł

Diecezja Doume - X. Bp. Jan Ozga (Kamerun) 29 161,60 zł

Siostry Opatrzności Bożej (Kamerun) 10 272,61 zł

Diecezja Mananjary (Madagaskar) 7 946,23 zł

Siostry Służebniczki NMPN (Kamerun) 2 544,83 zł

Razem 3 482 239 zł
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KOSZTY POZYSKIWANIA DAROWIZN I ORGANIZACJI POMOCY 2020

Gdański Ośrodek Ruchu MAITRI współpracuje z 49 placówkami przekazującymi pomoc dla ludzi żyjących w ubóstwie 
w 10 krajach. Nasza praca polega na pozyskiwaniu środków potrzebnych do opieki nad dziećmi w ramach programu 
Adopcji Serca, a także na projekty pomocowe zgłaszane przez misjonarzy. 

Koordynujemy program Adopcji Serca w 7 krajach Afryki, w Indiach, Nepalu i syryjskim Aleppo. Nasze działania, 
oprócz porozumiewania się z polskimi misjonarkami i misjonarzami, wymagają współpracy z coraz większą liczbą 
sióstr zakonnych Afrykanek. W ramach programu zbieramy informacje o sytuacji dzieci, ich listy, świadectwa szkolne 
oraz fotografie. Informacje te zapisujemy w stworzonej do tego celu bazie danych. Dokumenty i listy są tłumaczone 
przez naszych wolontariuszy na język polski, a następnie wysyłamy je do ofiarodawców i podopiecznych. Odrębny 
obszar naszych prac to prowadzenie serwisu internetowego www.maitri.pl, profili w mediach społecznościowych 
(Facebook, Instagram) oraz tworzenie biuletynu “My a Trzeci Świat”.

Środki z Adopcji Serca przekazywane są w większości przypadków do placówek misyjnych, które bezpośrednio 
udzielają pomocy potrzebującym. Wydatkowaniu pieniędzy darczyńców towarzyszy szczegółowa dokumentacja i 
przejrzystość. Wszystkie środki pochodzące od 3761 osób są przez nas precyzyjnie ewidencjonowane i rozliczane. Dla 
każdego z ofiarodawców prowadzone jest indywidualne konto rozliczeniowe. 

Do wykonywania tych prac zatrudniliśmy 6 osób na umowę o pracę (łącznie 4 etaty) oraz 3 osoby czasowo w ramach 
umów zleceń i umów o dzieło. Nasze biuro współpracuje na odległość z grupą ok. 120 wolontariuszy tłumaczących 
listy. Oprócz nich kilkanaścioro wolontariuszy opracowujących dokumenty pracuje stacjonarnie w biurze. Praca wolon-
tariuszy jest koordynowana przez dedykowaną do tego osobę. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie pobierają 
wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji. 

Koszty związane z realizacją działalności statutowej wyniosły w 2020 roku 423 123 zł. Zostały one pokryte ze zgro-
madzonego 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 biuletynu, oraz do 10% 
wpłat otrzymanych od ofiarodawców na cele statutowe. 

Struktura kosztów poniesionych w ramach ośrodka została przedstawiona w tabeli poniżej. 

KOSZTY POZYSKIWANIA DAROWIZN I ORGANIZACJI POMOCY 2020

Rodzaj kosztów Kwota zł

Wynagrodzenia pracowników (um. o pracę, um-zlec, ZUS) 304 894,03 zł

Administracja mediów społecznościowych i stron www. 31 621,10 zł

Opłaty pocztowe + kurierskie + bankowe 31 491,31 zł

Naprawy, administracja sieci komputerowej i bazy danych 20 440,82 zł

Media (energia, ogrzewanie, woda) 9 934,00 zł

Wyposażenie, usługi biurowe, naprawy (meble, sprzęt komputerowy) 9 840,26 zł

Biuletyn druk, materiały informacyjne 8 767,07 zł

Opłaty telekomunikacyjne, serwery danych 4 233,00 zł

Inne (fundusz organizacyjny Ruchu Maitri, ubezpieczenia) 1 284,20 zł

Pozostałe usługi (wydruki zdjęć, badania pracowników, naprawy sprzętu, wdrożenie RODO) 617,02 zł

Razem koszty działalności 423 122,81 zł
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Suma darowizn

2016 2017 2018 2019 2020

Suma darowizn razem 2 878 305 zł 2 937 160 zł 3 123 644 zł 3 384 419 4 097 230 zł

Aktywni darczyńcy i dzieci - program Adopcja Serca 

2016 2017 2018 2019 2020

Liczba aktywnych darczyńców 2630 2792 2830 3220 3761

Liczba podopiecznych programu 
Adopcja Serca

2377 2430 2596 3062 3616

Pomoc charytatywna, Adopcja Serca 5 lat

2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki na pomoc ogółem, w 
tym

2 464 129 zł 2 235 529 zł 3 043 666 zł 3 141 726 zł 3 482 239 zł

Program Adopcja Serca 1 710 346 zł 1 480 403 zł 2 341 586 zł 2 384 179 zł 2 491 695 zł

Pozostałe projekty pomocy 
charytatywnej

753 784 zł 755 125 zł 702 080 zł 757 548 zł 990 544 zł
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Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI 

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 

Władze Stowarzyszenia: 
Zarząd:
Ewa Turek- Prezes Zarządu
Krzysztof Starczewski – Skarbnik
Michał Reiter – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:
Iwona Szymkiewicz – Przewodnicząca
Teresa Szeniman – Członek Komisji
Marek Sajewicz - Członek Komisji

Dyrektor Biura - Tadeusz Makulski

Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI (Stowarzyszenie Ruchu MAITRI - SRM) jest 
Organizacją Pożytku Publicznego, która stanowi prawną reprezentację gdańskiej wspólnoty Ruchu Solidarności
z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI  (Ruch MAITRI) działającej przy parafii NSJ w Gdańsku od 1978 roku.
Na fundamencie tej wspólnoty ukształtował się gdański ośrodek Ruchu prowadzący działalność charytatywną na rzecz 
najbiedniejszych z biednych, a w szczególności dzieci w krajach rozwijających się. Stowarzyszenie zostało założone 
przez grupę 21 uczestników Ruchu MAITRI z Trójmiasta w roku 2010. Pełne informacje na temat Stowarzyszenia,
a także nasz Statut, dostępne są na stronie internetowej https://www.maitri.pl/ruch-maitri/.

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

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI jest federacją Wspólnot osób świeckich, których celem jest 
niesienie pomocy ubogim społecznościom krajów rozwijających się i kształtowanie postaw członków. Inspiracją 
do założenia Ruchu była postawa i praca bł. Matki Teresy i jej Zgromadzenia. Wspólnoty działają przy parafiach 
Kościoła katolickiego w Polsce. Pierwsza z nich powstała  na przełomie 1975/76 roku w Warszawie. Kolejne
rozwinęły się w Gdańsku, Bytomiu, Toruniu, Lublinie, Wrocławiu, Białymstoku, Poznaniu. Ruch istnieje także
w Czechach.

Opracowanie: Tadeusz Makulski, Szymon Luliński, Dominika Zielińska, Wojciech Zieliński
Zdjęcia: Archiwum Ruchu MAITRI w Gdańsku.
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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
ul. Ks. Zator - Przytockiego 3; 80-245 Gdańsk
Tel. +48 58 520 30 50 lub +48 58 742 50 73
email: adopcja@maitri.pl

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:

Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” 
Organizacja Pożytku Publicznego 
KRS 0000 364214

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 (orientacyjne kwoty w PLN)

Adopcja Serca - Szkoła Podstawowa – 62 zł (13€) / miesiąc
Adopcja Serca - Szkoła Średnia – 82 zł  (17€) / miesiąc
Adopcja Serca  - Szkoła Życia - 72 zł  (15€) / miesiąc
Adopcja Medyczna  - 122 zł (26€) / miesiąc

Wpłaty ofiarodawców są przeliczane na walutę €uro po kursie sprzedaży dewiz banku PeKaO S.A. z dnia wyciągu 
bankowego, w którym wpłata jest widoczna w systemie bankowym. 
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