ADOPCJA SERCA

PRO S I MY O O DP O WI EDŹ NA PY TAN IA :
1. Skąd dowiedział/a się Pani/Pan o Adopcji Serca? ...................................................................

S ZA NS Ą DL A DZ IE CI A FRYK I

......................................................................................................................................................
2. W jakim wieku dziecko chce Pani/Pan wspierać (od tego zależy czas trwania pomocy)?
.........................................................................................................................................................................

2. Gdyby zabrakło dokumentacji dzieci w wybranym wieku, chcę:
a) czekać na kolejną listę dzieci z Afryki , wpłacając w międzyczasie na dożywiane ;
b) wspierać dziecko w innym wieku ; w jakim? ...............................................................................
3. Czy chce Pani/Pan otrzymywać korespondencję od nas w formie elektronicznej? 
(Znacznie przyspieszy to przekaz informacji oraz obniży pracochłonność i koszty administracyjne.)
4. Czy chce Pani/Pan utrzymywać korespondencję z podopiecznym? 
5. Czy ma Pani/Pan możliwość odbierania i dostarczania nam korespondencji z dzieckiem w języku francuskim 
lub angielskim? 
(w razie potrzeby proszę popytać znajomych).
6. Czy ma Pani/Pan możliwość pomocy w tłumaczeniu korespondencji dla tych, którzy takich
możliwości nie mają? 
7. Czy chce Pani/Pan zostać Ambasadorem Adopcji Serca i pomóc nam w poszukiwaniu nowych oﬁarodawców i współpracowników dla naszej akcji? 
Czy mamy wysłać związane
z tym materiały informacyjne (ulotki)? 
Czy wysłać je w formie elektronicznej do samodzielnego wydruku , czy też w formie papierowej ? Ile egzempalrzy? .....................................
8. Czy chce Pani/Pan uczestniczyć w spotkaniach (np. opłatkowych, z misjonarzami itp.) i innych imprezach organizowanych przez Ruch Maitri? 
9. Czy chce Pani/Pan uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych i formacyjnych naszej wspólnoty w Poznaniu (raz w miesiącu)? 
10. Czy chce Pani/Pan włączyć się osobiście do organizowania pomocy? 
11. Inne uwagi (w razie potrzeby proszę kontynuować na kartce tego samego formatu A5):
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Wypełnione i podpisane zobowiązanie, ankietę i wszelką korespondencję prosimy kierować na nasz adres,
zawsze z dopiskiem „Adopcja Serca”. Dodatkowe przesłanie skanu deklaracji przyspieszy procedurę.

1. Po otrzymaniu wypełnionej i podpisanej Deklaracji Pomocy oraz po wpłynięciu składek za
trzy miesiące udziału w programie Adopcji Serca - szkoła podstawowa poznańska wspólnota
Ruchu Maitri zobowiązuje się do przydzielenia konkretnego dziecka oraz przesłania jego dokumentów wraz ze zdjęciem w możliwie najszybszym terminie.
2. Zgodnie z zasadami programu Adopcja Serca poznańska wspólnota Ruchu Maitri będzie pośredniczyć w korespondencji z dzieckiem i w razie potrzeby pomagać w jej tłumaczeniu z języków obcych.
3. W przypadku wstrzymania wpłat przez Oﬁarodawcę poznańska wspólnota Ruchu Maitri zastrzega sobie prawo przekazania opieki nad dzieckiem innej osobie.
4. Poznańska wspólnota Ruchu Maitri zobowiązuje się wykorzystać otrzymane środki zgodnie z ich
przeznaczeniem, przekazując je misjonarzom pozostającym w bezpośrednim kontakcie z podopiecznym, z uwzględnieniem kosztów administracyjnych wymienionych w opisach poszczególnych programów pomocy.
5. W pierwszym kwartale każdego roku poznańska wspólnota Ruchu Maitri przedstawi swoim Oﬁarodawcom sprawozdanie z działalności i potwierdzenie otrzymanych darowizn za poprzedni rok.



ZOBOWIĄZANIE
RUCHU MAITRI

Adopcja Serca to długoterminowe zobowiązanie moralne oﬁarodawcy do systematycznej pomocy na odległość konkretnemu
dziecku w Afryce, które nie ma środków do
życia. Oﬁarodawcy przyjmują odpowiedzialność materialną za rozwój i przyszłość jednego lub kilkorga dzieci oraz wspierają je
duchowo. Opłacają składki (ok. 60 zł miesięcznie) na dożywianie dziecka, naukę i podstawową opiekę medyczną. W zamian otrzymują wdzięczność i miłość swych podopiecznych oraz informacje o nich, ich zdjęcia i listy.
Dzięki temu Adopcja Serca tworzy więzi
emocjonalne i duchowe, buduje poczucie solidarności między rodzinami w Polsce i w krajach ubogich, pomaga w zbliżeniu, wzajemnym poznaniu i zrozumieniu ludzi z różnych kultur. Oﬁarodawcy uczestniczący w programie często podkreślają znaczenie Adopcji dla wychowania ich własnych dzieci, kształtowania w nich postaw opartych na autentycznych wartościach, budzenia w nich otwartości, empatii, ciekawości świata i lepszego jego rozumienia.
Dlaczego potrzebna jest Adopcja Serca?
Co czwarte dziecko na świecie żyje w skrajnej nędzy. Uniemożliwia to ich prawidłowy rozwój ﬁzyczny i intelektualny oraz powoduje liczne choroby, w tym wywołane przez niedożywienie i głód, często prowadzi też do przedwczesnej śmierci, której można by zapobiec
niewielkim kosztem, poprawiając sposób odżywiania czy kupując choćby podstawowe leki.
Innym problemem jest brak możliwości nauki, gdyż szkoła w wielu krajach ubogich jest płatna, a dzieci od najmłodszych lat muszą pracować, by pomóc swym rodzinom przetrwać.
W najgorszej sytuacji są sieroty. Ich rodzice giną w konﬂiktach zbrojnych czy umierają
młodo z powodu niedożywienia i chorób, takich jak malaria, gruźlica, AIDS itp. W wielu krajach Afryki przeciętna długość życia spadła poniżej 40 lat. Choć zgodnie z tamtejszą tradycją każda sierota powinna być przygarnięta przez bliższych czy dalszych krewnych,
a nawet obce osoby z jej otoczenia, nie zawsze ci, którzy chcą zaopiekować się sierotą,
mogą ją utrzymać. Stąd pomoc w ramach Adopcji Serca jest wielką szansą dla najbiedniejszych dzieci. Zapewnia im lepsze warunki życia, możliwość nauki i ochrony zdrowia, zaś sieroty traﬁają do rodzin zastępczych, zyskują też świadomość, że ktoś w Polsce się o nie troszczy.
Jak zostać rodzicem adopcyjnym?
Może nim zostać każda osoba pełnoletnia, która wypełni i podpisze deklarację, prześle
ją na nasz adres oraz potwierdzi swą decyzję przez opłacenie składek na utrzymanie dziecka za co najmniej trzy miesiące w imieniu własnym lub swej rodziny, grupy przyjaciół, wspólnoty, klasy, ﬁrmy itp. Po otrzymaniu deklaracji prześlemy informacje, jak kontynuować pomoc.
Jak długo trwa pomoc?
Adopcja Serca ma największy sens, gdy trwa przez długi okres czasu. Jest to nie tylko pomoc materialna, ale też nawiązywanie relacji i budowanie więzi emocjonalnych
dzięki wymianie korespondencji czy zdjęć. Czas pomocy zależy od wieku dziecka w chwili
włączenia go do Adopcji, gdyż trwa do ukończenia 18. roku życia lub nauki.
Jeśli nieprzewidziane sytuacje losowe zmuszą kogoś do wycofania się z Adopcji, prosimy o możliwie szybkie poinformowanie nas o tym. Wówczas będziemy szukać nowe-

go opiekuna, aby umożliwić podopiecznemu dalszy udział w programie. Można też samemu znaleźć nowego oﬁarodawcę, który przejmie zobowiązanie w porozumieniu z nami.
Proces przydzielania podopiecznego oﬁarodawcy
Zajmuje on trochę czasu. Trzeba wyszukać najbardziej potrzebujące dzieci na terenie
działania danej placówki misyjnej, zebrać informacje (co bywa trudne), opracować dokumentację, zrobić zdjęcia... Następnie przesyłana do nas dokumentacja jest weryﬁkowana pod kątem ustalonych kryteriów jej przygotowania i tłumaczona na język polski.
Po opłaceniu trzech składek miesięcznych wysyłamy oﬁarodawcy dokumentację podopiecznego: kwestionariusz osobowy, zawierający informacje o dziecku i jego zdjęcie. Wtedy można rozpocząć z nim korespondencję za pośrednictwem naszego biura. Podopieczni zobowiązani są dostarczyć raz w roku świadectwo szkolne i co najmniej jeden list.
Jak dostarczana jest pomoc?
Zebrane środki przekazujemy polskim misjonarzom, którzy dostarczają bezpośrednio
pomoc dzieciom. W zależności od placówki misyjnej i sytuacji danego dziecka pomoc
jest wypłacana w gotówce jego opiekunom lub ma formę rzeczową: zakup żywności i innych niezbędnych rzeczy oraz opłacanie nauki i ochrony zdrowia.
Zostań Ambasadorem Adopcji Serca
Najskuteczniejszą formą pozyskiwania oﬁarodawców dla Adopcji Serca jest informowanie o niej swoich bliskich i znajomych. W ten sposób również możesz pomóc dzieciom.

Deklaracja pomocy
dla dzieci w Afryce

...............................
Lista ............

/ ......

Prosimy dokładnie wypełnić wszystkie poniższe rubryki - to bardzo ułatwi nam pracę!
We wszystkie puste kratki () proszę wstawić: + (plus) = tak, lub — (minus) = nie.
1. DANE OFIARODAWCY
Imię i nazwisko i/lub nazwa (druczkiem) ....................................................................................................
(w przypadku grupy osób czy ﬁrmy proszę podać jej nazwę oraz imię i nazwisko JEDNEJ osoby odpowiedzialnej za
udział w programie Adopcji Serca i upoważnionej do kontaktów z Ruchem Maitri)

ulica i nr domu ............................................................................................. telefon .....................................

kod ........................ miejscowość ...................................................................................................................
e-mail ............................................................................. www. ......................................................................
Adres korespondencyjny (jeśli różny od powyższego) ............................................................................
...........................................................................................................................................................................

zawód .............................................................................................................. rok urodzenia .....................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów działalności charytatywnej prowadzonej przez Ruch Maitri.

INNE PROGRAMY POMOCY ZWIĄZANE Z ADOPCJĄ SERCA
Dożywianie
Często wstępem do Adopcji Serca jest dożywianie i leczenie zagłodzonych dzieci, co ratuje ich zdrowie, a nawet życie.
Można je wspierać anonimowo przez jednorazowe lub systematyczne wpłaty w dowolnej lub zadeklarowanej wysokości.
Dożywianie jest jednak pomocą doraźną. Jej końcem jest poprawa stanu dziecka. Ale gdy wróci ono do poprzednich warunków, wkrótce znów będzie niedożywione. Potrzeba jest pomoc długoterminowa, którą zapewnić może Adopcja Serca.
Adopcja Serca bezimienna
Dla wspieranego dziecka ważna jest świadomość, że ktoś
się nim interesuje, troszczy się o jego przyszłość, utrzymuje
z nim kontakt... Daje mu to poczucie bezpieczeństwa i więzi
z opiekunem. Zmiana opiekuna po krótkim czasie może rodzić w dziecku poczucie odrzucenia. Jeśli ktoś nie może przyjąć długoletniego zobowiązania, może wspierać anonimowe
dzieci, wpłacając dowolne kwoty. W ten sposób można na przykład opłacić jeden lub
dwa semestry udziału w Adopcji dla dzieci oczekujących na znalezienie stałego opiekuna lub zasilić fundusz awaryjny dla dzieci, których opiekunowie z przyczyn losowych
nie mogą kontynuować pomocy, a jeszcze nie znaleźliśmy dla nich nowych opiekunów.
Pomoc dla osób niepełnosprawnych w Aleppo (Syria)
Choć nie jest to Afryka, też tam pomagamy. Koszt miesięczny na jedną anonimową osobę to równowartość 26 euro. Można wpłacać regularnie całą kwotę lub dowolne sumy.

miejscowość i data: ..................................................................................
czytelny podpis: .........................................................................................
Dane są przetwarzanych wyłącznie w celu realizacji działalności charytatywnej prowadzonej przez Ruch Maitri i nie są
udostępniane innym podmiotom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.



Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI, wspólnota poznańska
Paraﬁa Chrystusa Sługi, ul. Macieja Palacza 7, 60-242 Poznań
tel.: 508-376-866, email: poznan@maitri.pl, Facebook: Maitri.Poznan
Konto: Caritas Archidiecezji Poznańskiej (Maitri), PKO BP, nr 33 1020 4027 0000 1102 1350 6649

WYPEŁNIA MAITRI
Kod Oﬁarodawcy

2. ZOBOWIĄZANIE OFIARODAWCY
Ja, niżej podpisana/y, deklaruję udział w nast. programach pomocy (proszę zaznaczyć właściwy):
A. Leczenie i dożywianie anonimowych zagłodzonych dzieci
Deklaruję wpłaty w wysokości .......... zł przez okres ........................... (w tym 5% na koszty organizacyjne programu), podając tytuł wpłaty „Dożywianie”. 
B. Adopcja Serca - szkoła podstawowa / średnia
Deklaruję regularne pokrywanie kosztów utrzymania i nauki 1 dziecka  / ..... dzieci w szkole podstawowej  / średniej  do czasu jego/ich usamodzielnienia. Składka: równowartość 13 euro (szkoła podstawowa) lub 17 euro miesięcznie (szkoła średnia) na jedno dziecko (w tym 1 euro na koszty
organizacyjne programu). Do czasu otrzymania dokumentacji dziecka (około trzy miesiące od pierwszej wpłaty) przeznaczam fundusze na pomoc dla anonimowych dzieci w ośrodkach dożywiania.
C. Adopcja serca anonimowa
Deklaruję pokrywanie kosztów utrzymania i nauki anonimowych dzieci przez okres ....................,
wpłacając ........ zł miesięcznie  / rocznie .
D. Pomoc dla anonimowych niepełnosprawnych dzieci i dorosłych - oﬁar wojny w Aleppo (Syria)
Deklaruję pomoc w wysokości .......... zł przez okres ................................... (w tym 5% na koszty organizacyjne programu), podając tytuł wpłaty „Aleppo” (koszt pomocy dla jednej osoby: ok. 120 zł/mies.)
Składki na pomoc będę przekazywać z góry raz na ...... miesięcy / raz na rok na wskazane
konto Caritas Archidiecezji Poznańskiej z dopiskiem Maitri. Wpłaty będę rewaloryzować wraz
ze zmianą kursów walut. Zawsze będę podawać tytuł wpłaty; przy wpłacie zbiorczej (np. łącznie na Adopcję, dożywianie, prenumeratę itp.) będę zawsze podawać sumy przeznaczone na
każdy cel.
Zamawiam prenumeratę ......... egz. gazetki „My a Trzeci Świat” (dwumiesięcznik, koszt 18 zł rocznie za 1 egzemplarz).
Miejscowość i data: ................................................................. Podpis: ..................................................

