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KIM SĄ DZIECI TAJFUN U?

Dzieci Tajfunu to najmłodsze ofiary tajfunu Sendong
na Filipinach. Znalezione pod gruzami, w tonach błota.
To pokolenie sierot lub półsierot, bez dachu nad głową.
Wychowane w atmosferze wspomnień kataklizmu, skrajnej
biedzie i tułaczce od jednego tymczasowego schronienia
do drugiego.
Właśnie rozpoczęły edukację szkolną…

Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie zbiórki dla Dzieci
Tajfunu poruszeni listem filipińskiej dziewczynki do Świętego
Mikołaja. Prosiła o ołówek, prezent bardzo skromny
i nietypowy.
Dlaczego? Filipińskie Dzieci Tajfunu i ich rodziny znalazły się
w naprawdę trudnej sytuacji, bez własnej winy i zaniedbania.
Nikt z nich nie mógł przewidzieć kataklizmu ani mu zapobiec.
Tajfun w dosłownie kilka minut obrócił ich domy w ruiny,
a jego skutki – w postaci biedy i żałoby – odczuwalne są do
dziś.

JAKĄ KWOTĘ PRZEKAZALI NAM DARCZYŃCY?

W grudniu 2017 roku Dobrodzieje Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich podarowali nam łącznie
463 491,80 zł dla Dzieci Tajfunu.
Dyrektor Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich przekazał 100% zebranych środków na ręce
ks. Dariusza Drzewieckiego, marianina, misjonarza miłosierdzia, który od wielu lat pełni posługę
kapłańską na Filipinach. Pod jego opieką znajduje się ponad tysiąc dzieci Tajfunu.
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SYTUACJA FINANSOWA D ZIECI TAJFUNU
(PRZELICZENIE UPROSZ CZONE, OPARTE O ŚREDNIE KURSY)

Najniższa pensja na

Roczny koszt nauki dziecka:

Filipinach wynosi 2000
peso (około 150 zł).
Miesięczny koszt zakupu
obiadów

13%

w szkolnej stołówce

3%

4%

Dojazdy

6%

wynosi 796 peso,

Plecak
Przybory

wyprawka do szkoły około

74%

Mundurek i buty

1300 peso.

Obiady w stołówce

W rodzinach
wielodzietnych brakuje
pieniędzy na wszystko…

Orientacyjny, roczny koszt nauki dziecka na Filipinach:
Przedmiot zakupu

Koszt w PHP

Koszt w złotówkach

(peso filipińskie)

Dojazdy do szkoły
Plecak
Piórnik, kredki, zeszyty i przybory szkolne
Buty i mundurek, bez którego dzieci nie
mogą chodzić do szkoły
Obiady w stołówce

1644
290
414
658

108
19
27
43

9552

624

Dzieci Tajfunu bardzo chcą się uczyć
i ukończyć szkołę. Niestety, na przeszkodzie stoi
bieda. Niektóre nie mają taty lub mamy.
Najniższa pensja uniemożliwia sfinansowanie
wyprawki. Nastolatki, zamiast się uczyć, pracują
fizycznie, aby wesprzeć rodziny
i młodsze rodzeństwo. Jeśli Dzieci Tajfunu
w ogóle chodzą do szkoły,
z pewnością nie jedzą posiłków w stołówce.
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JAKĄ POMOC OTRZYMAŁ Y DZIECI TAJFUNU?

Dzięki pomocy Darczyńców Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich misjonarze mariańscy z Filipin
dysponują budżetem w wysokości 463 491,80 zł na bieżącą pomoc Dzieciom Tajfunu.
W pierwszej kolejności pomoc została przyznana 200
dzieciom z najbiedniejszych rodzin, zamieszkujących
parafię katedralną w Cagayan de Oro, nad rzeką
Cagayan.
Dzieci otrzymały pełne wyposażenie szkolne (plecak,
piórnik, dwa ołówki, długopis, temperówka, zestaw
kredek, zeszyty i podręczniki) oraz buty i mundurki,
bez których nie można chodzić do szkoły.
W kolejnych tygodniach pomoc doraźną otrzymają
dzieci z innych parafii.

Kosztorys doraźnej pomocy udzielanej Dzieciom Tajfunu:
Przedmiot wydatku

Miesięczny koszt dojazdów do szkoły
Plecak
Piórnik, kredki, zeszyty i przybory szkolne
Buty i mundurek, bez którego dzieci nie mogą chodzić do szkoły
Miesięczny koszt obiadów w stołówce

Po prawej: dzieci
z parafii Cagayan
de Oro, które
otrzymały pomoc
od misjonarzy.
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Dla 100 dzieci Dla 500 dzieci
w złotówkach

w złotówkach

900
1 900
2 700
4 300
5 200

4 500
9 500
13 500
21 500
26 000
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RADOŚĆ OBDAROWANYCH…

Drodzy Darczyńcy, z pewnością nawet najpiękniejsze słowa podziękowania od nas
nie powiedzą Wam więcej niż twarze dzieci, które cieszą się z Waszej ofiarności!

Jak bardzo można cieszyć się z plecaka? Naprawdę bardzo, jeśli wcześniej nosiło się książki w ręku.

Piórnik i buty do mundurka. O tym właśnie marzyły Dzieci Tajfunu.
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ORGANIZACJA I DYSTRYBUCJA POMOCY

Ofiary dla Dzieci Tajfunu wpływały do nas
praktycznie do końca grudnia 2017 roku. Na
bieżąco

przekazywaliśmy

środki

dla

ks. Dariusza Drzewieckiego. Z powodów
logistycznych misjonarze mariańscy nie byli
w stanie przygotować i wydać wszystkich
darów do końca 2017 roku. Dlatego projekt
będzie kontynuowany w kolejnych tygodniach.
Zapewniamy, że Wasze ofiary wydajemy
oszczędnie i gospodarnie, negocjując ceny
kupowanych hurtowo przyborów i pomocy
szkolnych. Rodzinom wydawana jest tylko
pomoc rzeczowa, w postaci zakupionych
uprzednio produktów.

Nad projektem osobiście czuwa ksiądz Dariusz
Drzewiecki, misjonarz miłosierdzia. W akcji pomagają
proboszczowie lokalnych parafii i katecheci, którzy
tworzą listy osób potrzebujących oraz niezbędnych
im darów rzeczowych. Szczególnie trudną sytuacją
finansową
rozpatrują
wszystkie

rodzin

wielodzietnych

indywidualnie.
roczne

koszty

misjonarze

Postarają

się

związane

z

pokryć
edukacją

najbiedniejszych dzieci.

Z serca dziękujemy za Wasze wsparcie!
Zapewniamy, że misjonarze, dzieci i ich bliscy
modlą się w intencji Ofiarodawców!
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