Dzięki wsparciu Darczyńców Stowarzyszenie
Pomocników Mariańskich przekazało 20 000 zł na
edukację zdolnych studentów z Kamerunu.
Pochodzą oni z bardzo biednych rodzin
i samodzielnie nie byliby w stanie pokryć kosztów
studiów wyższych.

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
przy Zgromadzeniu Księży Marianów
Warszawa, 2016 r.
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Wspieranie edukacji i zdolnych studentów
Sprawozdanie dla Darczyńców
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Opieka nad studentami z biednych rodzin
Możliwość kształcenia, rozwoju i zdobywania wiedzy
jest jednym z elementarnych praw człowieka.
Chcemy pomóc naszym Podopiecznym realizować je w praktyce.
Ks. Paweł Rawski MIC, Przełożony Mariańskiego Domu Formacji w Ngoya

Misjonarze mariańscy dokładają wszelkich starań,
aby poza Słowem Bożym nieść lokalnej ludności
również

pomoc

doświadczenia

materialną.

(oraz

Z

naszego

doświadczeń

innych

organizacji dobroczynnych) wynika, że kluczem do
rozwiązywania problemu ubóstwa jest edukacja.
Biedni ludzie nie mają środków na kształcenie
dzieci, czym niestety skazują je na bezrobocie
i biedę w przyszłości. W ten sposób ubóstwo staje
się niemalże „dziedziczne” i przenosi się na kolejne
pokolenia.
Aby przerwać to błędne koło trzeba zapewnić
dzieciom i młodzieży możliwość kształcenia.
W Afryce, każda z młodych osób, która potrafi
czytać, pisać, liczyć oraz zdobywa wykształcenie na
pewno znajdzie pracę i dzięki temu może
wyprowadzić z nędzy całą rodzinę. W przyszłości
wykształci swoje dzieci tak, aby i one nie cierpiały
z powodu biedy.
Nasi studenci często pochodzą z rodzin biednych
lub wielodzietnych, które nie byłyby w stanie
samodzielnie
Zdolni studenci z Kamerunu mogą liczyć
na wsparcie marianów w wielu aspektach:
od całkowitego sfinansowania edukacji,
po możliwość bezpłatnego
korzystania z salki komputerowej,
wyposażonej w Internet
i pomoce edukacyjne.

pokryć

kosztów

edukacji.

Przedmiotem szczególnej troski marianów jest
kształcenie

kandydatów

do

sakramentu

kapłaństwa. Obecnie pod opieką Domu Formacji,
prowadzonym

przez

Ks.

Paweł

Rawskiego,

przebywa 11 bardzo zdolnych studentów.
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Każdy ze studentów, korzystający z finansowego wsparcia marianów, zobowiązany jest do
wykonania bezpłatnej pracy fizycznej dla parafii i lokalnej społeczności. W ten sposób młodzi ludzie
jeszcze bardziej doceniają szansę, jaką otrzymali oraz uczą się szanować wysiłek, który trzeba włożyć
w zdobywanie dóbr. Ich pracę ilustrują fotografie poniżej:

Studenci, których edukację finansują Księża Marianie wybrali kształcenie na dwóch uczelniach:
Instytut Filozoficzny Św. Józefa w Yaounde (podlegający pod Uniwersytet Salesianum w Rzymie) oraz
Szkoła Teologiczna Św. Cypriana w Ngoya (podlegająca pod uniwersytet Teresianum w Rzymie).
Pierwsza z nich trwa 3, druga 4 lata. Liczbę studentów na poszczególnych etapach kształcenia oraz
związane z tym koszty zestawiają tabele poniżej:

Liczba studentów, będących pod opieką Domu Formacji w Ngoya:
Rok studiów

Liczba studentów filozofii

Liczba studentów teologii

Razem (liczba
studentów)

Rok I

3

2

5

Rok II

3

1

4

Rok III

1

1

2

Razem:

7

4

11 studentów

Koszty studiów w Kamerunie:
Kierunek

Opłata za semestr studiów (w euro) od osoby

Opłata w złotówkach (1 PLN ≈ 4,36 EUR)

Filozofia

Około 381

≈ 1661

Teologia

Około 453

≈ 1975

Dzięki wsparciu Darczyńców, Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
sfinansowało koszty edukacji wszystkich podopiecznych,
studiujących w Instytucie Filozoficznym Św. Józefa w Yaounde
oraz Szkole Teologicznej Św. Cypriana w Ngoya przez jeden semestr,
przekazując na ten cel 20 000 zł.
Bóg zapłać za Waszą ofiarność i chrześcijańskie miłosierdzie!
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