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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 2020 r.
W minionym roku szczególniej przypominaliśmy sobie postać i słowa papieża
Jana Pawła II w związku z rocznicą jego 100 urodzin. Oto jeden z jego cytatów:
„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był
dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi
przyjmuje z miłością.”

Podsumowanie działalności Ruchu Maitri Wrocław w roku 2020
Tradycyjnie w pierwszych miesiącach roku pragniemy przekazać Państwu roczne
sprawozdanie dotyczące przekazanych przez Państwo darowizn na rzecz ubogich
w Trzecim Świecie. Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszej strony
internetowej www.wroclaw.maitri.pl, gdzie można znaleźć informacje
o prowadzonych projektach pomocy i akcjach misyjnych oraz 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 2020 r. nasze przychody wyniosły 660.823,72 zł i 68 eur, czyli
o 16% więcej niż w roku poprzednim. Zebrane środki - w sumie 624.509,19
zł przekazaliśmy siedmiu zgromadzeniom zakonnym i parafii św. Rity
w Zossime (Togo) w ośmiu krajach Afryki. Poszczególne zgromadzenia
i kraje, które otrzymały pomoc wymienione zostały w Tabeli 1.
Wydatki administracyjne wyniosły 3.371,34 zł (w tym: opłaty
i prowizje bankowe: 2.173,34 zł, administracja bazą danych: 600,00 zł,
zakup gazetki "My a Trzeci Świat": 598,00 zł) oraz pomyłkowe wpłaty
przekazane do innych ośrodków Ruchu: 3.866,00 zł. Koszty znaczków
pocztowych i wydruków zostały sfinansowane przez członków Ruchu
i jedną z ofiarodawczyń.
Wraz z informatorem przesyłamy Państwu potwierdzenia wpłat
dokonanych w 2020 r, które można odliczyć jako darowizny na kościelną
działalność charytatywno-opiekuńczą w składanym rozliczeniu PIT za 2020
(w polu: „Darowizny wynikające z odrębnych ustaw”).

Tabela 1. Wydatkowane kwoty z podziałem na zgromadzenia misyjne
Siostry Pallotynki (Rwanda, Demokratyczna
Republika Konga, Kamerun)
Siostry Salezjanki (Sudan, Sudan Płd)
Księża Jezuici (Madagaskar)
Siostry Służebniczki Ducha Świętego (Togo)
Parafia św. Rity w Zossime
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów (Kamerun,
R.D. Konga)
Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego
Pasterza (Republika Centralnej Afryki)
Bracia Mniejsi Kapucyni (Republika Centralnej
Afryki)

388.334,79 zł
42.700,00 zł
124.743,14 zł
23.502,01 zł
4.545,84 zł
30.283,40 zł
4.400,00 zł
6.000,00 zł

W wymienionych powyżej kwotach mieści się Adopcja Serca,
oraz wyszczególnione poniżej projekty pomocowe, (niektóre zostały
zrealizowane z zaoszczędzonych środków na administrację):
1. Fundusz dożywiania – przekazano w sumie 110.382,58 zł w tym:
 80.667,05 zł (17.810 eur) – na ośrodki dożywiania prowadzone
przez Siostry Pallotynki w Rwandzie i DR Konga,
 13.637,53 zł (3.000 eur) - dożywianie dzieci w 2 przedszkolach
w Togo, w których posługują Siostry Służebniczki Ducha Św.,
 9.000,00 zł – ośrodek dożywiania w Ntamugendze w DR Konga
- Zgromadzenie Sióstr od Aniołów,
 7.080,00 zł – dożywianie i leczenie w Sudanie - przekazano na misje
Sióstr Salezjanek.
2. Koszty cesarskich cięć i nagłych operacji w Esseng (Kamerun)
18.043,40 zł (4.000 eur) – szczegóły na naszej stronie internetowej
(s. B. Pustułka).
3. Ośrodek dla trędowatych w Maranie na Madagaskarze – 11.041,83 zł
(o. J. Pawłowski),
4. Misje Kapucyńskie – 6.000,00 zł (o. R. Wieczorek).
5. Parafia Zossime w Togo – 4.545,84 zł tj. 1.000 eur (ks. Philippe).
6. Studnie w Sudanie – 3.600,00 zł, Siostry Salezjanki (projekt zamknięty,
ale wpłynęły jeszcze wpłaty).

Adopcja Serca w liczbach.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Adopcją Serca objętych było 610 uczniów,
czyli o 91 osób więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej podopiecznych
mamy w Rwandzie i DR Konga (402), na Madagaskarze 114 dzieci,
w Sudanie i Sudanie Płd. - 46 podopiecznych, w Kamerunie 23 dzieci,
w RCA 16 dziewcząt, w Etiopii 5 dzieci, w Togo 4 seminarzystów.
Wysokość składki na „Adopcję Serca” w 2020 r.
W roku 2020 miesięczne kwoty składek kształtowały się w granicach:
 szkoła podstawowa (13 EUR): 57-60 zł
 szkoła średnia (17 EUR): 75-78 zł
Z powodu pandemii wartości kursów w ubiegłym roku znacznie wzrosły.
Z nadwyżek wpłat finansujemy utrzymanie dzieci, dla których nie znaleźliśmy
jeszcze rodziców adopcyjnych i tych, których ofiarodawcy zalegają z wpłatami.

Wydarzenia w roku 2020:
11 stycznia - spotkanie opłatkowe wrocławskiej wspólnoty Ruchu „Maitri”.
Ze względu na pandemię nie udało się nam przeprowadzić żadnej akcji z udziałem
misjonarzy. W tej sytuacji podjęliśmy działania, aby propagować dzieło Adopcji
Serca w przestrzeni multimedialnej. Dzięki pomysłowi i staraniom naszej nowej
wolontariuszki, Agnieszki, stworzyliśmy profil na facebooku: Adopcja Serca Maitri Wrocław. Zachęcamy serdecznie do jego odwiedzenia i upowszechniania
W tym miejscu chciałabym podziękować bardzo Agnieszce i wszystkim
wolontariuszom, dzięki którym możliwe jest funkcjonowanie naszej działalności.
W szczególności osobom, które wykonują prace biurowe związane z wysyłką
listów otrzymywanych od naszych podopiecznych i od ofiarodawców oraz tym,
którzy je tłumaczą. W gronie wolontariuszy – tłumaczy mamy kilka studentek,
osoby, które pomagają nam doraźnie i Panie, które wspierają nas systematycznie
przez wiele już lat. Poświęcają na tę pracę wiele swojego czasu i trudu. A nie
zawsze jest to łatwa praca, bo listy bywają nieczytelne lub napisane z błędami,
wtedy trudno wywnioskować o co chodziło autorowi. Tym bardziej składamy im
nasze serdeczne podziękowania, za to, że dzięki ich zaangażowaniu możemy
dowiadywać się co słychać u naszych dzieci i sami możemy podzielić się z nimi
naszym życiem.
Od marca 2020 ze względu na pandemię poczta polska nie obsługuje przesyłek
zagranicznych do krajów, gdzie mamy większość podopiecznych. Z niektórych
misji otrzymywaliśmy jednak listy drogą e-mailową lub zostały nam one
przekazane przy okazji przyjazdów misjonarzy do kraju.

Prosimy o dalszą współpracę w zapewnianiu podstawowych potrzeb
i możliwości kształcenia ubogim i żyjącym w nędzy dzieciom z krajów
Trzeciego Świata.

Projekty pomocowe na rok 2021 r.
 ”Adopcja Serca” (pomoc konkretnemu dziecku w zdobyciu

wykształcenia)
 ”Dożywianie” koszt roczny projektów stałych to około 21.000 eur -

ponad 90.000 zł
Finansujemy ośrodki dożywiania prowadzone przez Siostry Pallotynki, gdzie
dzieci leczone są z chorób głodowych. Wspomagamy także dożywianie dzieci
w dwóch przedszkolach prowadzonych przez Siostry Służebniczki Ducha Świętego
w Togo.
 ”3/Kamerun/2010” - Koszty cesarskich cięć i nagłych operacji

w Esseng – koszt roczny: min. 2.000 eur – około 8.500 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 i 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. Leczy się
tam ponad 200 chorych, w tym około 50 dzieci, a wśród nich wiele sierot. Siostry
ze Zgromadzenia św. Józefa z Cluny prowadzą też żłobek 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
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).

