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Drodzy Ofiarodawcy!
W imieniu podopiecznych wrocławskiej Wspólnoty
Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata "Maitri"
dziękujemy serdecznie za Państwa pomoc przekazaną im w 2021 r.
W minionym roku w kościele katolickim przypominaliśmy sobie postać
św. Józefa, który jest przykładem posłuszeństwa Bożej woli.
Niech ten cichy i wierny opiekun Chrystusa i Kościoła uczy także nas
rozpoznawania i wypełniania Bożej woli w naszym życiu.

Podsumowanie działalności Ruchu Maitri Wrocław w roku 2021
W niniejszym informatorze przekazujemy Państwu roczne sprawozdanie dotyczące
przekazanych przez Państwa darowizn na rzecz ubogich w Trzecim Świecie.
Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej oraz facebooka:
www.wroclaw.maitri.pl www.facebook.com/maitri.wroclaw
gdzie można znaleźć informacje o prowadzonych projektach pomocowych, akcjach
misyjnych i inne materiały o życiu ludzi, którym pomagamy. Gazetki „My a Trzeci
Świat” dostępne są w formie elektronicznej na stronie ogólnopolskiej Ruchu
www.maitri.pl, w zakładce Aktualności, Biuletyn Informacyjny – „My a Trzeci
Świat”.

Wydatkowanie środków finansowych
W 2021 r. nasze przychody wyniosły 743.276,26 zł i 739,86 eur,
czyli o 12% więcej niż w roku poprzednim. Zebrane środki przekazaliśmy
siedmiu zgromadzeniom zakonnym i parafii św. Rity w Zossime (Togo)
w dziewięciu krajach Afryki – w sumie 119.635,00 zł i 153.999,00 eur
(824.066,13 zł). Poszczególne zgromadzenia i kraje, które otrzymały pomoc
wymienione zostały w Tab. 1.
Wydatki administracyjne wyniosły 2.128,03 zł (opłaty i prowizje
bankowe), pomyłkowe wpłaty zwrócone ofiarodawcom lub przekazane do
innych ośrodków Ruchu: 4.000,00 zł. Koszty znaczków pocztowych,
wydruków i materiałów biurowych zostały sfinansowane przez członków
Ruchu.
Zachęcamy do dalszej pomocy w zapewnianiu podstawowych
potrzeb i dawaniu możliwości kształcenia ubogim dzieciom z krajów
Trzeciego Świata.
Z informatorem przesyłamy Państwu potwierdzenia wpłat, które

można odliczyć jako darowizny na charytatywną działalność Kościoła
w rozliczeniu PIT (pole: Darowizny wynikające z odrębnych ustaw).
Tab. 1. Wydatkowane kwoty z podziałem na zgromadzenia misyjne
Siostry Pallotynki (Ruanda, Demokratyczna Republika
Konga, Kamerun)
Siostry Salezjanki (Sudan, Sudan Płd, Etiopia)

573.868,52 zł

Księża Jezuici (Madagaskar)

101.816,98 zł

55.725,00 zł

Siostry Służebniczki Ducha Świętego (Togo)
Parafia św. Rity w Zossime
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów (Kamerun, R.D. Konga)

22.665,52 zł
2.719,86 zł
37.260,25 zł

Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza
(Republika Środkowoafrykańska)
Bracia Mniejsi Kapucyni

23.010,00 zł

suma

7.000,00 zł
824.066,13 zł

W wymienionych powyżej kwotach mieści się Adopcja Serca: 543.844,5 zł
oraz wyszczególnione poniżej projekty pomocowe, (niektóre zostały
zrealizowane z zaoszczędzonych środków na administrację):
1. Fundusz dożywiania – przekazano w sumie 200.646,91 zł w tym:
 154.447,60 zł (33.660 eur) – na ośrodki dożywiania prowadzone
przez Siostry Pallotynki w Rwandzie i DR Konga
 13.599,31 zł (3.000 eur) - dożywianie dzieci w 2 przedszkolach w
Togo, w których posługują Siostry Służebniczki Ducha Św.
 16.300,00 zł – dożywianie i leczenie w Sudanie przekazano na misje
Sióstr Salezjanek
 16.300,00 zł – ośrodek dożywiania w Ntamugendze w DR Konga Zgromadzenie Sióstr od Aniołów
2. Koszty cesarskich cięć i nagłych operacji w Esseng (3/Kamerun)
17.960,25 zł (4.000 eur) – szczegóły w załączonej gazetce (s. B. Pustułka)
3. Ośrodek dla trędowatych w Maranie na Madagaskarze – 30.712,15 zł
(6.754 eur), w tym środki na budowę studni (o. J. Pawłowski)
4. Misje kapucyńskie – 7.000,00 zł
5. Parafia Zossime w Togo – 2.719,86 zł (600 eur) - ks. Philippe
6. Budowa 2 domów w DR Konga – 21.182,46 zł (4.670 eur)

Adopcja Serca w liczbach
Na dzień 31 grudnia 2021 r. Adopcją Serca objętych było 655 uczniów,
czyli o 45 osób więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej podopiecznych
mamy w Ruandzie i DR Konga (456), na Madagaskarze 97 dzieci,
w Sudanie i Sudanie Płd. - 46 podopiecznych, w Kamerunie 22 dzieci, RCA
25 dzieci, w Etiopii 5 dzieci, w Togo 4 seminarzystów.
Wysokość składki na „Adopcję Serca” w 2021 r.
W ubiegłym roku miesięczne kwoty składek kształtowały się w granicach:
 szkoła podstawowa (13 EUR): 58-61 zł
 szkoła średnia (17 EUR): 76-80 zł
Z powodu pandemii wartości kursów nadal utrzymują się na wysokim poziomie.
Z nadwyżek wpłat finansujemy utrzymanie dzieci, dla których nie znaleźliśmy
jeszcze rodziców adopcyjnych lub tych, których ofiarodawcy zalegają z wpłatami.

Wydarzenia w roku 2021:
4 września 2021 - gościliśmy we Wrocławiu dwie siostry ze zgromadzenia
Matki Dobrego Pasterza: Barbarę Samborską i Dorotę Kowalską. Siostra
Barbara od 12 lat pracuje na misjach w Republice Środkowoafrykańskiej,
obecnie w miejscowości Ngaoundaye. Prowadzi tam szkołę podstawową
oraz szkołę krawiecką. W sobotnie popołudnie Siostry spotkały się
z ofiarodawcami i wolontariuszami naszego Ruchu i opowiedziały
o charyzmacie swojego zgromadzenia oraz jego działalności misyjnej. Był
to czas, w którym na spokojnie można było porozmawiać z Siostrami,
zadawać pytania, podzielić się refleksjami i zastanowić się nad wnioskami
odnośnie dalszej pomocy.
5 września 2021 - akcja misyjna w Parafii Św. Pawła i Piotra w Oławie
na każdej mszy św. Siostra Dorota przybliżała charyzmat zgromadzenia
Sióstr Pasterzanek, a S. Barbara dzieliła się świadectwem swojej pracy
misyjnej opisując sytuację w kraju, w którym posługuje, realia życia
i wydarzenia, które zapadały głęboko w pamięć i serce. Wystąpienie Sióstr
spotkało się z dużą życzliwością ze strony ks. proboszcza i parafian. Więcej
o tej akcji można przeczytać w naszej gazetce podsumowującej rok 2021.
24 października – współorganizowaliśmy akcję „Ciasteczko misyjne”
z okazji niedzieli misyjnej (co roku przedostatnia niedziela października).
Uczestnicząc w kiermaszu ciast i innych słodkości można było wesprzeć
misje kapucyńskie. Zdjęcia z tej akcji można obejrzeć na stronie
www.wroclaw.kapucyni.pl w zakładce: O nas -> Z Archiwum życia parafii.

Projekty pomocowe na rok 2022 r.
1. ”Adopcja Serca” (pomoc konkretnemu dziecku w zdobyciu
wykształcenia)
2. ”Dożywianie i leczenie” koszt roczny projektów stałych to około
21.000 eur – 95.000 zł
Finansujemy ośrodki dożywiania prowadzone przez Siostry Pallotynki, gdzie
dzieci są leczone z chorób głodowych. Projekt stały dotyczy ośrodków w Kibeho
i Goma-Keshero. W zeszłym roku zaczęliśmy wspierać także dożywianie dzieci
w Rutshuru (DR Konga), bo dowiedzieliśmy się, że organizacja francuska, która
robiła to wcześniej, przestała pomagać. Wspomagamy także dożywianie dzieci
w dwóch przedszkolach prowadzonych przez Siostry Służebniczki Ducha Świętego
w Togo.
3. ”3/Kamerun/2010” - Koszty cesarskich cięć i nagłych operacji w

Esseng – koszt roczny: min. 2.000 eur – ok. 9.000 zł, ale w ostatnich
2 latach zwiększyliśmy wsparcie do 4.000 eur – około 18.000 zł
Ośrodek zdrowia w Esseng w Kamerunie, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr
od Aniołów zajmuje się leczeniem podstawowych chorób. W przypadku porodów
i innych nagłych przypadków wymagających interwencji chirurgicznej korzysta
z pomocy najbliższego szpitala, oddalonego o 65 km. Projekt pokrywa koszty
porodów/operacji w tym szpitalu.
4. ”Trędowaci w Maranie” - Szpital dla trędowatych w Maranie na
Madagaskarze wybudował Ojciec Jezuita Jan Beyzym przed okołu stu laty. Istnieje
i działa jedynie dzięki ofiarności darczyńców – głównie z Polski. Jest tam ponad 40
dzieci (od niemowlaków po 19-latki). Siostry prowadzą żłobek, do którego
uczęszcza 18 dzieci i szkołę, która jednak jest bardzo skromnie wyposażona.
„Liczy się każdy przysłowiowy grosz. Bo za ten grosz można kupić garść ryżu,
lekarstwa, opatrunki, książki, zeszyty, ołówki, kredki itp., bądź też opłacić szkołę
poza murami szpitala”.
Wpłaty na wsparcie projektów (z nazwą projektu w tytule wpłaty) można przesyłać
na konto wrocławskiej wspólnoty Maitri: 05 1020 5226 0000 6402 0025 8103.
Konto walutowe BIC:PPABPLPK PL04160014621846227360000008
Więcej informacji o projektach można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.maitri.wroclaw.pl oraz facebooku: www.facebook.com/maitri.wroclaw
Kontakt: Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”, Parafia św.
Augustyna, ul. Sudecka 90, 53-129 Wrocław, e-mail: wroclaw@maitri.pl
Tel.: 601864142 (Jan Łucki).
Nasze spotkania odbywają się w każdy wtorek, w salce nr 2 w Parafii św.
Augustyna, w godzinach 18.00-21.00 (przy czym w 3-cie wtorki miesiąca w
godz. 18:30-19:30 odprawiana jest msza św. w intencjach Ruchu).

