
Vztáhni svou ruku
na pomoc rwandským sirotkům

Společenství pomocníků
řádu sv. Lazara

Hnutí solidarity
s chudými třetího světa
MAITRI

Bankovní spojení
Peněžní ústav: KB Brno-město
Číslo účtu: 6967640267/0100
Název účtu: Nadační fond solidarity s chudými třetího světa Maitri
Konst. symbol:         379
Var. symboly: 001 (všeobecný účel - pomoc zemím třetího světa)

100 (Rwanda - kozy pro sirotky a další menší projekty)
101 (Adopce srdce) 102 (Vzdělání pro sirotky)
103 (Pomoc hladovějícím)
110 (Podpora hospice ve Rwandě)
200 (Vzdělání pro Indii - P. Jan Med SDB)

(Nebo: Peněžní ústav:  Creditanstalt Praha
Číslo účtu: 01617-600/2700 konst. symbol: 379,   var. symbol: 9
Název účtu: Společenství pomocníků řádu sv. Lazara

Dobrovského 14, 170 00 Praha 7 )

Bližší informace můžeš získat na adrese:
RNDr. Josef Kuchyňa, Komárovice 1, 588 22 Luka n. Jihl.
(telefon: 608 178 122, mail: maitri@email.cz, web: maitri.jinak.cz)

‘‘Starostlivost o druhé je začátkem veliké svatosti.’’
(Matka Tereza)

Rwanda - malá, hornatá země ve střední Africe, třikrát menší než Česká
republika. Země velmi chudá, navíc postižená nedávnými válkami. Genocida
z roku 1994 a občanská válka v sousedním Zairu (Kongu) v roce 1996 připravily
téměř 1 milión obyvatel Rwandy o život a desetitisíce dětí o jejich rodiče.

Těmto sirotkům můžeš pomoci i Ty, pokud neuzavřeš před jejich bídou své
srdce a svou ruku.

Příležitost Ti k tomu dává Hnutí solidarity s chudými třetího světa MAITRI spolu
se Společenstvím pomocníků řádu sv. Lazara, které posílá do Rwandy, do rukou
polských misionářů - palotýnů finanční pomoc, určenou pro nejpotřebnější - sirotky,
vdovy, uprchlíky.

Platbu budu provádět
   složenkou;  prosím o zaslání  ......  kusů složenek
   převodem z účtu č. ................................................

(Potvrzení o došlé platbě - též pro odpisy ze základu daně -
zasíláme jednou za rok)

Mám - nemám zájem o písemný styk s adoptovaným dítětem
Poznámka: Tento závazek nemá žádnou právní platnost a je možné ho kdykoliv

vypovědět. Je pouhým vyjádřením dobré vůle pomáhat.
Přání, připomínky, návrhy:

Přihlášku zašlete na adresu
RNDr. Josef Kuchyňa, Komárovice 1, 588 22 Luka n. Jihl.
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Adopce srdce
Jednotlivec, rodina či nějaké společenství se zavazují, že budou minimálně

po dobu 1 roku hradit výdaje na živobytí konkrétního sirotka, jehož jméno,
fotografii a základní údaje obdrží. Se sirotkem je možné si dopisovat, a to
dvakrát až třikrát ročně. Adopci je možné a žádoucí (nikoliv povinné)
prodloužit do dalších let, a to až do plnoletosti dítěte (18 let jeho věku).

Pomoc na místě - ve vybraných lokalitách Rwandy - rozdělují a o děti se
starají polské, italské a domorodé řeholní sestry z několika řádů.

V současné době (září2015) vydržuje 187 dárců z České republiky 269
rwandských a konžských sirotků a dárci v Polsku přibližně 3000 sirotků. Na
podporu čeká 25 dětí).

Další projekty pomoci ve Rwandě a jiných zemích třetího světa
 ‘‘Vzdělání pro Indii’’ - finanční podpora školního vzdělání chudých dětí

v indickém Manipuru ve spolupráci s místními salesiány (zde působil i
dlouholetý český misionář v Indii, otec Jan Med SDB.

 ‘‘Hospic Kabuga’’ - finanční podpora provozu možná prvního hospice ve
Rwandě (v obci Kabuga). Hospic  nese jméno sv. Jana Pavla II.

ADOPCE SRDCE
Přihláška k pravidelnému hrazení nákladů na obživu a základní vzdělání

sirotka ve Rwandě a východním Kongu
Jméno a příjmení .........................................................................................
Adresa .........................................................................................

..............................................    PSČ   .............................
Telefon ..............................................    Věk   .............................

Zavazuji se k pravidelnému hrazení nákladů na obživu a základní školní
docházku 1 sirotka  (2 ;  ...... sirotků ) ve Rwandě/Kongu ve výši 15
dolarů měsíčně na 1 sirotka po dobu alespoň jednoho roku. Peníze budu převá-
dět jednou za rok  (každý měsíc ;  jednou za ..... měsíců ) na konto Nadač-
ního fondu solidarity s chudými třetího světa MAITRI (var. symbol 101).
 Hodlám v adopci pokračovat i v příštích letech
 Nepočítám s pokračováním adopce v příštích letech

Datum  ............................                                 Podpis  ..................................

Kdo jsme a co děláme
Hnutí solidarity s chudými třetího světa MAITRI je společenství křesťansky

smýšlejících lidí z Polska, Čech, Moravy a Slezska, kteří pomáhají podle svých
sil a možností nejchudším lidem ve třetím světě prostřednictvím katolických
misionářů. Nejrozšířenějšími formami této pomoci jsou posílání balíků
s potřebnými věcmi a posílání peněz.

V létě 1995 založili představitelé hnutí Maitri Nadaci solidarity s chudými
třetího světa Maitri, která byla v prosinci 1998 transformována na Nadační
fond solidarity s chudými třetího světa MAITRI. Cílem fondu je shromažďovat
finanční prostředky pro pomoc chudým ve třetím světě.

V roce 1995 hnutí Maitri odeslalo do Kigali, hlavního města Rwandy,
kontejner obsahující přes 14 tun věcí (oblečení, potraviny, léky a zdravotnický
materiál atd.) v hodnotě asi 2,5 mil. Kč. V lednu 1997 byl odeslán druhý
kontejner podobného obsahu.

Od dubna 1995 do června 2007 bylo zároveň do Rwandy odesláno přes 21
milionů Kč, které byly použity v převážné míře na nákup základních potravin
a na podporu sirotků.

Jak Ty sám můžeš pomoci?
Nabízíme Ti tyto formy spoluúčasti na naší pomoci potřebným ve Rwandě:

 ‘‘Adopce srdce’’ - patronát jednotlivé osoby nebo rodiny či větší skupiny
lidí nad jedním nebo více sirotky z Rwandy či Konga, při němž adoptivní
‘‘rodič’’ pokrývá náklady na obživu a léčení dítěte ve výši zhruba 15 dolarů
měsíčně (tj. 180 USD, v současné době tedy přibližně 4000 Kč, ročně).
Bližší informace a přihlášku k adopci nalezneš na protější straně.

‘‘Pomoc hladovějícím’’ - pravidelná nebo jednorázová finanční podpora
středisek pro podvyživené děti. Bližší informace a přihlášku k pravidelné
podpoře středisek nalezneš na samostatném letáku.

‘‘Vzdělání pro sirotky’’ - hrazení nákladů na středoškolské vzdělání, které
ve Rwandě a Kongu není bezplatné (250 dolarů ročně).

 Peněžní dar na účet uvedený na poslední straně (peníze jsou určeny na ná-
kup základních potravin pro sirotky nepodporované v rámci ‘‘Adopce
srdce’’ a na podporu projektů pomoci chudým a obětem války ve Rwandě,
které navrhli a realizují polští misionáři a misionářky).

 Propagace této pomoci ve Tvém okolí (rodina, pracoviště, farnost, obec...).
 Pomoc při organizování této činnosti.
 Modlitba a sebezápor za trpící obyvatele Rwandy a za zdar naší pomoci.
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