DZIAŁAJ Z NAMI W POZNANIU!
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Ruch Solidarności z Ubogimi
Trzeciego Świata MAITRI
wspólnota poznańska
Paraﬁa Chrystusa Sługi
ul. Macieja Palacza 7, 60-242 Poznań
tel. 508-376-866, poznan@maitri.pl
Facebook: Maitri.Poznan
Zadzwoń lub napisz do nas. Możesz:
 dowiedzieć się więcej o Ruchu Maitri, wspólnocie w Poznaniu i jej
spotkaniach, możliwościach przyłączenia się do nas oraz o realizowanych przez nas projektach pomocowych;
 zaopatrzyć się w nasze materiały informacyjne;
 umówić się na prelekcję i inne akcje informacyjne;
 zainicjować powstanie wspólnoty Ruchu w swojej paraﬁi;
 zgłosić się do pomocy jako wolontariusz;
 przystąpić do programu Adopcja Serca - pomoc konkrentemu dziecku z możliwością otrzymania jego zdjęcia, informacji o nim oraz nawiązania kontaktu korespondencyjnego; można też opłacić jeden lub
więcej semestrów nauki (360 zł/semetr, można wpłacać po 60 zł/
mies.) dla anonimowego dziecka;
 wspierać ﬁnansowo projekty pomocowe Ruchu, jak np.:
 dożywianie zagłodzonych dzieci i leczenie chorób spowodowanych przez głód; tytuł wpłaty: „Dożywianie”.
 pomoc dla anonimowych osób niepełnosprawnych w Aleppo (upośledzenie ﬁzyczne i umysłowe, kalectwo w wyniku działań wojennych); tytuł wpłaty: „Aleppo”;
 systematyczne - choćby niewielkie (ale cenne, bo pozwalają zaplanować nasze działania) - wpłaty na nasze projekty pomocowe;
tytuł wpłaty: „Pomoc regularna”.
Oﬁary prosimy wpłacać na konto: Caritas Archidiecezji Poznańskiej
PKO BO, nr 33 1020 4027 0000 1102 1350 6649
 1% podatku - wpisz w zeznaniu podatkowym nr KRS 0000224658
(Caritas Archidiecezji Poznańskiej); w polu „Cel szczegółowy 1%” wpisz
koniecznie słowo „Maitri” (inaczej 1% traﬁ na konto ogólne Caritas).
Jeśli chcesz przystąpić do Adopcji Serca, skontaktuj się z nami!
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