Nr4/2013
Szanowni Państwo
Za nami szósty rok działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Misji Franciszkańskich imienia
O. Dominika Kiescha. Pragniemy zdać krótką relację z naszej działalności, w tym z kolejnych etapów
realizacji rozpoczętych projektów i jednocześnie poinformować o planach związanych
z wykorzystaniem środków pieniężnych nadsyłanych na naszą działalność statutową, a szczególnie
tych, które przekazujecie nam w ramach jednego procentu z podatku.

24 czerwca 2013 - Walne zebranie członków Stowarzyszenia
Dobiegła końca druga kadencja naszego Zarządu. Z uwagi na fakt, że działalność
Stowarzyszenia opiera się m. in. na nieodpłatnej pracy członków i Zarządu Stowarzyszenia, a zadań
do wykonania jest coraz więcej, postanowiliśmy zasilić szeregi Zarządu o nowe osoby. Wyłoniliśmy
nowy Zarząd w składzie: Karol Gawlik – Przewodniczący; O. Krystian Pieczka - Wiceprzewodniczący;
Maria Kanas – sekretarz; Jan Kalnik – Członek; Brygida Steindor – Członek.
Z pracy w Zarządzie zrezygnowali: dotychczasowy Przewodniczący - Michał Panicz oraz sekretarz Janina Pala. Przy okazji dziękujemy im za zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia.

Projekty
W okresie od 2007 do połowy listopada 2013 roku placówki misyjne złożyły 42 wnioski o pomoc
w realizacji projektów. Do października 2013 zrealizowano 25 projektów ze środków Stowarzyszenia
oraz 3 projekty, których realizację przejął Referat Misyjny (2 projekty z Burkana Faso: nr 5/2008
pomoc przy budowie dwóch sal w Korsimoro, które służą do spotkań dla młodzieży; nr 2011/17 pomoc
przy zakupie książek dla dzieci i młodzieży z misji w Korsimoro oraz projekt nr 2010/06 - plac zabaw w
Butimba – Tanzania)
Projekty zrealizowane przez Stowarzyszenie:
5 projektów z Boliwii na łączną kwotę 31.950,80 zł:
 Projekt nr 02/2008 - zakup sprzętu do badania krwi dla szpitala w El Fortin;
 Projekt nr 08/2008 - zakup defibrylatora dla sali operacyjnej - szpital w El Fortin;
 Projekt nr 01/2009 - zakup stołu chirurgicznego z oprzyrządowaniem - szpital w El Fortin;
 Projekt nr 2010/04 - projekt - sfinansowanie przesyłki sprzętu nagłaśniającego dla misji
w Boliwii;
 Projekt nr 2012/25 - zakup środków transportu - zakup samochodu dla misjonarza.
6 projektów z Burkina Faso na łączną kwotę 22.262,35 zł:
 Projekt nr 02/2007 - zakup zboża do ogarniętego głodem rejonu Korsimoro;
 Projekt nr 01/2008 - dofinansowanie zakupu komputera na potrzeby edukacji dzieci i młodzieży
na misji franciszkańskiej w Korsimoro;
 Projekt nr 2011/13 - odbudowa domów dla katechistów;
 Projekt nr 2011/16 - zakup żywności dla dzieci i młodzieży z misji w Korsimoro;
 Projekt nr 2012/22 - zakup rur wodociągowych do nawadniania pól ryżowych na misji w
Korsimoro;
 Projekt nr 2013/30 – dofinansowanie zakupu komputera
5 projektów z Prowincji Wcielonego Słowa (Burundi, Kenia, Malawi) - na kwotę 21.224,09 zł:
 Projekt nr 01/2007 - pomoc edukacyjna dla dzieci i młodzieży w Kenii;
 Projekt nr 06/2008 - opłata za studia – Kenia;
 Projekt nr 07/2008 - pomoc dla szkoły w Dowa – Malawi;
 Projekt nr 2011/07 - pomoc dla młodzieży w szkole w Dowa – Malawi;
 Projekt nr 2011/15 - pomoc przy zakupie środków transportu (motor dla misjonarzy w Burundi).
1

3 projekty z Maroko na łączną kwotę 9.571,43 zł:




Projekt nr 2010/02 - kupno komputera w Centrum Padre Lerchundi w Larache;
Projekt nr 2010/03 - pomoc w zakupie materiałów szkolnych, fotokopiarki i dożywienia dzieci w
Centrum Padre Lerchundi w Larache;
Projekt nr 2011/12
- pomoc dla emigrantów subsahariańskich i więźniów wyznania
katolickiego.

5 projektów z Ukrainy na łączną kwotę 34 857,46 zł:
 Projekt nr 2010/05 - pomoc dzieciom ze szkoły św. Antoniego w Tarnopolu - urządzenie sal;
 Projekt nr 2011/18 - pomoc przy zorganizowaniu wakacji dla 40 dzieci (sieroty, półsieroty, z
rodzin wielodzietnych i patologicznych) ze szkoły św. Antoniego w Tarnopolu;
 Projekt nr 2012/19 - pomoc dla dzieci ze szkoły św. Antoniego w Tarnopolu - na wyposażenie
ośrodka zakup specjalistycznego sprzętu gosp. domowego i podstawowych naczyń;
 Projekt nr 2012/20 zakup 20 nowych łóżek i materacy dla dzieci z szkoły św. Antoniego Tarnopol;
 Projekt nr 2012/26 - pomoc przy zakupie środków transportu - zakup samochodu;
1 wniosek z Wybrzeża Kości Słoniowej - projekt nr 2010/01 - zakup aparatu cyfrowego NIKON i
SADISK SECURE DIGITAL (HC) – na potrzeby parafii - 1 068,00 zł
Łącznie na realizację powyższych projektów przekazano kwotę 120.934,13 zł
W trakcie realizacji lub na realizację czekają kolejne projekty:
 Projekt nr 2011/11 - parafia Larache w Maroko - dofinansowanie zakupu samochodu;
 Projekt nr 2011/14 - Budowa kolejnych dwóch nowych domów socjalnych na misji w Korsimoro
w Burkina Faso;
 Projekt nr 2012/21 – Zakup przyborów szkolnych dla uczniów z szkoły Św. Antoniego w
Tarnopolu
 Projekt nr 2012/23 - zakup małego traktora z oprzyrządowaniem do uprawiania pól ryżowych misja Korsimoro w Burkina Faso;
 Projekt nr 2012/24 - pomoc przy budowie nowego kościoła w Korsimoro - Burkina Faso;
 Projekt nr 2013/27 – dom dla Sióstr FMM w misji Korsimoro w Burkina Faso;
 Projekt nr 2013/31 - Budowa muru koło kościoła - Malawi
Część z powyższych projektów zostanie zrealizowana ze środków, przekazanych w ramach
odpisów 1% podatku za 2012 rok. Do 31 sierpnia, z tego tytułu na rachunek Stowarzyszenia wpłynęła
kwota 23.337,10 zł.
Realizacja pozostałych projektów uzależniona jest od środków, jakie uda nam się zebrać.
W ramach prowadzonych działań nieustannie poszukujemy darczyńców, dlatego też zachęcamy do
wsparcia projektów poprzez jedną z podanych możliwości:
1% podatku – Nieważne, ile zarabiasz i jak wysoki jest Twój 1% podatku – każda kwota może nam
pomóc w realizowaniu statutowych celów. Aby przekazać 1% podatku na rzecz naszego
Stowarzyszenia wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) w rubryce: „Wniosek o przekazanie
1% podatku należnego Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)” wpisać numer KRS Stowarzyszenia:
0000286552
Po raz pierwszy można przekazać 1% na rzecz stowarzyszenia za pomocą programu e-pit,
do którego link znajduje się na naszej stronie internetowej:
www.pomagam-misjom.pl

link:
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http://www.e-pity.pl/program-pity-2013-online0000286552----http://www.pomagam-misjom.pl

Ofiary i darowizny na cele statutowe - działania Stowarzyszenia można wspomóc wpłacając
dowolną kwotę na konto Stowarzyszenia. (np. przekaz pocztowy, przelew bankowy – wzór w
załączeniu).
Modlitwa – pieniądze to nie wszystko. Bez wsparcia modlitewnego trudno by było wykonywać pracę
zarówno misjonarzom jak i członkom Stowarzyszenia, dlatego za ten dar szczególnie Państwu
dziękujemy. Prośmy w wytrwałej modlitwie o nowe powołania misyjne, pomagajmy misjonarzom przez
modlitwę, cierpienie i ofiarę.

Szanowni Państwo.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia jak i obdarowanych pragniemy
serdecznie podziękować za pomoc, jaką otrzymujemy,
za to, że kolejny raz obdarzyliście nas zaufaniem.
Szczególnie jesteśmy wdzięczni tym, którzy zdecydowali się
systematycznie nam pomagać. Każda nawet najmniejsza wpłata
jest dla nas ważna, bowiem pozwala nam realizować
kolejne projekty, a w ten sposób pomagać misjom.
Wspólnie możemy zrobić więcej.

Kontakt:

Drodzy Przyjaciele Misji,
życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia,
a w Nowym 2014 Roku wiele radości, dobra i sukcesów
Zarząd Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przyjaciół Misji Franciszkańskich
im. O. Dominika Kiescha
ul. Klasztorna 6, 47 154 Góra św. Anny
tel. 77 / 463 09 26
(od wtorku do soboty w godzinach: od 9:30 do 15:00)

e-mail: spmf@poczta.onet.pl

www.pomagam-misjom.pl

Zarząd Stowarzyszenia:
Karol Gawlik –Przewodniczący; O. Krystian Pieczka- Wiceprzewodniczący;
Maria Kanas – sekretarz; Jan Kalnik – Członek; Brygida Steindor - Członek

KRS 0000286552
nr rachunku: 98 1090 2239 0000 0001 0756 1761
tytułem: wpłata na działalność statutową stowarzyszenia lub wspierając konkretne
dzieło, wskazać numer projektu, którego wpłata ma dotyczyć.
Darowizny i wpłaty zagraniczne (należy podać nr IBAN i Swift Stowarzyszenia):

IBAN: PL 98 1090 2239 0000 0001 0756 1761
BIC/ SWIFT: WBKPPLPP
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Szanujemy Państwa prywatność, więc jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas korespondencji to również prosimy o
zgłoszenie tego faktu pocztą tradycyjną, pocztą e-mail bądź telefonicznie. Dziękujemy za współpracę.

Uwaga:
Biuletyn Informacyjny powstał po to, by każdy z darczyńców Stowarzyszenia wiedział, co się dzieje z środkami
wpłacanymi na rzecz Stowarzyszenia. Staramy się dwa razy w roku przesyłać taką informację. Jeżeli Państwo chcą
otrzymywać Biuletyn jedynie za pośrednictwem poczty e-mail, to prosimy o przesłanie na adres spmf@poczta.onet.pl
swojego adresu e-mail wraz z imieniem i nazwiskiem.

