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WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ
W REALIZACJI PROJEKTU
A. INFOMACJE OGÓLNE
Tytuł projektu: Zakup maszyn do szycia dla szkoły w Chamuka, Zambia.
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej projekt: s. Maria Żywiec.
Zgromadzenie zakonne: Siostry Służebniczki NMP (Służebniczki Starowiejskie).
Parafia: Saint Monica Parish Mulungushi Agro.
Diecezja: Kabwe
Czas realizacji projektu: od 08.03.2022. do 31.05.2022 roku.
Koszt całkowity projektu:
 w walucie miejscowej (kwacha zambijska – ZMW): 26 500,00 ZMW
 w USD: ok. 1509,11
 kurs wymiany 1 USD = 17,56 ZMW
Źródła finansowania projektu
1 Fundacja Adopcji Serca, wnioskowana kwota: 1110 USD (19 492 ZMW) na 3 maszyny do szycia.
2 Wkład finansowy placówki misyjnej: 399,11 USD (7 008 ZMW) – zakup jednej mechanicznej maszyny
do szycia, materiałów i przyborów oraz paliwa do samochodu.
Wkład rzeczowy i organizacyjny placówki misyjnej
Zorganizowanie zakupu i transportu maszyn, udostępnienie pomieszczeń na prowadzenie zajęć praktycznych w
ramach kursu krawieckiego
z wykorzystaniem maszyn zakupionych w ramach projektu.
Wkład rzeczowy, finansowy i organizacyjny beneficjentów projektu i społeczności lokalnej
Przynoszą na zajęcia swój zeszyt i długopis, bo na to je stać. Będą szyć torby zakupowe różnych wielkości dla
swoich potrzeb i społeczności lokalnej,także worki na żywność i na paszę dla zwierząt.
Ostatnie projekty sfinansowane przez Ruch Maitri w ciągu ostatnich 3 lat
 nazwa projektu: Adopcja Serca – pokrycie kosztów nauki dla kursantek szkoła szycia;
 ośrodek Ruchu „Maitri”: Poznań;
 data rozliczenia: w trakcie realizacji.

B. OPIS PROJEKTU
1. Streszczenie projektu
Projekt dotyczy zakupu czterech mechanicznych maszyn do szycia, które są konieczne do prowadzenia zajęć
kursu krawieckiego w Chamuka.
2 Opis działań, które będą podejmowane w trakcie realizacji projektu
W ramach projektu zostaną zakupione 4 mechaniczne maszyny do szycia (w tym jedną zakupimy z funduszy
własnych), kilka kompletów igieł, przybory i materiały do konserwacji maszyn (np. oliwa ).
3 Grupa docelowa (beneficjenci bezpośredni) projektu
Młode kobiety, które uczestniczą w kursie krawieckim przeznaczonym dla dziewcząt z najbliższej okolicy
misji Chamuka. Chcą one nabyć umiejętności szycia, a z powodu braku dostępu do szkoły nie mają
możliwości zdobycia zawodu. Po wstępnej weryfikacji 5 dziewcząt wyraziło chęć nauki krawiectwa i dla
nich wnioskuję o zakup maszyn do szycia.
4 Liczba beneficjentów projektu:
W ciągu pierwszego roku 5 kobiet; po zakończeniu kursu pośrednimi beneficjentami będą ich rodziny,
których poziom życia będzie mógł ulec poprawie. W kolejnych latach na kurs będą przyjmowane nowe
dziewczęta i młode kobiety.
5 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Zakup maszyn konieczny jest do prowadzenia rozpoczętego przez nas Kursu krawieckiego dla dziewcząt.
Posiadając jedna maszynę, trudno nam uczyć dobrze zawodu 5 osób. Dziewczęta muszą czekać na swoją
kolejkę przy maszynie. Wprawdzie wykonują wtedy inne zadania związane z nauka zawodu, ale czas nauki
podstawowych czynności, t.j. obsługa maszyny i umiejętność posługiwania się nią ogromnie się wydłuża.
Nie można nauczyć się szyć, patrząc jedynie jak robi to nauczyciel czy inny kursant. Dlatego potrzeba
zakupu kolejnych maszyn jest niezbędną i priorytetową sprawą dla dobra naszych kursantek. Nadmienię
także, że w związku z prowadzoną równocześnie przez nas budową szkoły, nie jesteśmy już w stanie pokryć
kosztów zakupu więcej niż jednej maszyny mechanicznej.
Rozpoczęcie pierwszej edycji kursu krawieckiego wynika z potrzeb środowiska. Brak konkretnego zawodu,
a co za tym idzie pracy, skutkuje powiększeniem i tak już dużego ubóstwa okolicznych mieszkańców. Tym
bardziej, że większość tutejszych dziewcząt ze względu na trudne warunki materialne i brak szkoły średniej
z internatem w promieniu 35 km po ukończeniu szkoły podstawowej nie ma możliwości podjęcia dalszej
nauki. Pozostają więc w swoim środowisku, zajmują się młodszym rodzeństwem, uprawiają niewielkie
poletka, bardzo szybko są wydawane za mąż. Niestety, nie mając wykształcenia, pozostają bez pracy, nie są
też często w stanie utrzymać własnej rodziny. Dlatego zorganizowano dla nich w misji kurs krawiecki, aby
dać im możliwość nabycia umiejętności krawcowej. Chodzi o to, by pomóc im twórczo zagospodarować
czas i dać szansę na polepszenie warunków bytowych.
6. Spodziewane rezultaty realizowanego projektu
Mając więcej niż jedną maszynę, umożliwimy wszystkim kursantkom naukę i pracę bezpośrednio na tym
sprzęcie. Praktyczna nauka zwodu krawcowej wymaga sprawnego posługiwania się przede wszystkim
maszyną do szycia. Dziewczęta wprawiając się w te czynności będą stopniowo poszerzać swe umiejętności.
Początkowo planujemy naukę szycia różnego rozmiaru worków na żywność, na pasze dla potrzeb ich,
okolicznych mieszkańców i misji. Następnie będą szyte torby zakupowe także dla mieszkańców, a w miarę
postępów także odzież.
Oczekujemy, że nasze kursantki nie tylko zdobędą zawód krawcowej, ale także będą wykorzystywać nabyte
tutaj umiejętności dla własnych potrzeb w domu.
Oczekujemy też, że na miarę możliwości podejmą pracą zarobkową w tym zawodzie dorywczo bądź na stałe,
co w zdecydowany sposób podniesie ich status materialny i społeczny.
7. Sposób kontynuacji projektu po zakończeniu finansowania przez Fundację Adopcji Serca
Po zakupie maszyn i potrzebnego oprzyrządowania, potrzebne będą jeszcze środki na konserwację
i użytkowanie. Maszyny będą wykorzystane do obecnej i kolejnych edycjach kursu krawieckiego. Zamierzamy

kontynuować tego rodzaju edukację, tym bardziej, że budujemy w Chamuka szkołę średnią o profilu
gospodarczym dla dziewcząt.

C. KOSZTORYS PROJEKTU
w części wnioskowanej do Fundacji Adopcji Serca
Zakup materiałów, sprzętu
koszty wykonywanych prac
Mechaniczna maszyna do szycia

Podpis i pieczęć wnioskodawcy:

Koszt
jednostkowy
6 500 ZMW
370,16 USD

Ilość
3 sztuki

Koszt całkowity
19 500 ZMW
1 110,48 USD

Data złożenia wniosku:
Chamuka, Zambia 08.04.2022

Darowizny na wsparcie projektu można wpłacać z tytułem „Maszyny do szycia” na konta:
Fundacja Adopcji Serca
Bank: PeKaO S.A.
 w PLN: 08 1240 1747 1111 0010 9045 8067
z zagranicy:
 w EUR: PL 35 1240 1747 1978 0010 9045 8269
 w USD: PL 48 1240 1747 1787 0011 0089 3242
SWIFT/BIC: PKOPPLPW
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