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I. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. INFORMACJE OGÓLNE O STOWARZYSZENIU
Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi
Nazwa:

Światu. Odział we Wrocławiu

Nazwa skrócona:

SWM Młodzi Światu Wrocław

Adres siedziby:

ul. Świętokrzyska 45-55, 50-327 Wrocław

Telefon/ fax:

tel. 71 728 19 09 fax. 71 735 12 66

E-mail:

wroclaw@swm.pl

Strona internetowa:

www.wroclaw-swm.pl

Rodzaj organizacji:

Stowarzyszenie

Data pierwszej rejestracji:

12.06.2008 r.

Data wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego:

12.06.2008 r.

Nr KRS:

0000 30 80 04

Status Organizacji Pożytku Publicznego:

12.06.2008 r.

Nr REGON:

020787183

NR NIP:

898-21-40-651

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes - Jerzy Babiak
Wiceprezes - Paula Łuszczek
Sekretarz - Maciej Śmieszek
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1.2. CELE STATUTOWE

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie i niesienie pomocy osobom potrzebującym w kraju
i zagranicą, a w szczególności:

1)

Krzewienie wiedzy o działalności misyjnej oraz niesienie pomocy materialnej,
personalnej i duchowej placówkom misyjnym poza granicami RP,

2)

działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego poprzez zrzeszanie ludzi dobrej woli,

3)

działalność charytatywna,

4)

wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczeństw lokalnych,

5)

nauka, oświata, edukacja i wychowanie,

6)

ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

7)

przeciwdziałanie patologiom społecznym,

8)

upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

9)

działanie na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijania kontaktów i współpracy
pomiędzy społeczeństwami,

10)

promocja i organizacja wolontariatu,

11)

wspieranie rozwoju społeczno- gospodarczego w krajach rozwijających się.
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II. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ZAGRANICZNA
2.1. PROJEKTY MISYJNE WOLONTARIACKIE
2.1.1. ETIOPIA – obozy wakacyjne dla dzieci i młodzieży w Fullasie, Sodu Abala
i Dhadim.
Czas trwania: lipiec – wrzesień 2016
Miejsce: Parafie w Fullasie, Sodu Abala i Dhadim
Działania: W lipcu i sierpniu wolontariuszki zorganizowały zajęcia wakacyjne dla ponad 300
dzieci i młodzieży. Prowadziły zajęcia edukacyjno – artystyczne, katechezy oraz zajęcia sportowe
dając najmłodszym możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu z rówieśnikami
i odpoczynku od codziennych trosk. We wrześniu natomiast pomagały w przychodni lekarskiej
w Fullasie oraz w remoncie miejscowego przedszkola.
Wolontariusze: Agnieszka Chlipała, Kalina Kabat i Anna Śnieżek
Partnerzy: Katolickie misje w Fullasie, Sodu Abala i Dhadim – Etiopia.
Koszt projektu: 21 803,70 zł
Źródła finansowania:
 darczyńcy
 Niedziele Misyjne
 Orszak Trzech Króli
 Koncerty charytatywne

2.1.2. LIBERIA – obóz wakacyjny i praca w Centrum Młodzieżowym w Monrovii.
Czas trwania: lipiec – sierpień 2016
Miejsce: Centrum Młodzieżowe Don Bosco w Monrovii
Działania: Wolontariusze pomogli w organizacji obozu wakacyjnego dla ok. 500 dzieci i młodzieży
z najbiedniejszej dzielnicy stolicy Liberii. Uczyli matematyki i katechezy, a w ramach zajęć mających na
celu rozwój talentów przeprowadzili warsztaty z robienia latawców. Po zakończeniu obozu wolontariusze
pomogli w pracach remontowych na placówce, m.in. stworzyli sieć elektryczną w sali komputerowej
miejscowej szkoły salezjańskiej.
Wolontariusze: Kamil Janik i Robert Weber
Partnerzy: Salezjanie w Monrovii – Liberia.
Koszt projektu: 20 005,14 zł
Źródła finansowania:


Darczyńcy



Niedziele Misyjne



1%



Portal polakpotrafi.pl
5

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu. Oddział we Wrocławiu – Raport roczny 2016
.

2.1.3. INDIE – praca wychowawcza w Nellore.

Czas trwania: wrzesień 2016 – w trakcie realizacji
Miejsce: Diecezja Nellore
Działania: Wolontariuszki pracowały w szkole St. John English Medium School w Nellore ucząc
języka angielskiego, organizując zajęcia artystyczne oraz pomagając w klasach przedszkolnych.
Poprowadziły także warsztaty dla lokalnych nauczycieli z dydaktyki oraz metodyki, aby
usprawnić ich warsztat pracy i urozmaicić prowadzone przez nich lekcje. Projekt jest
kontynuowany w roku 2017.
Wolontariusze: Karolina Molendzka i Agata Kopańska
Partnerzy: Diecezja Nellore w Indiach.
Koszt projektu: 23 094,41 zł
Źródła finansowania:
 Darczyńcy
 Niedziele Misyjne
 1%
2.2. WSPARCIE FINANSOWE PLACÓWEK MISYJNYCH
2.2.1. CZAD – budowa studni w Sarh.
Ponad połowa ludności Czadu zamieszkującej na wioskach nie posiada dostępu do wody pitnej.
Kobiety i dzieci codzienne przemierzają wiele kilometrów, aby dojść do najbliższego źródła
wody. Przez 6 miesięcy w roku panuje tu pora sucha z ponad 45 stopniami ciepła, przez co
wysychają i tak nie liczne źródła wody. Brak dostępu do wody pitnej oznacza dla ludzi brak
pożywienia, a często także ciężkie choroby.
W roku 2016 przekazaliśmy pieniądze na wybudowanie 4 studni w Czadzie. Dwie studnie zostały
sfinansowane dzięki inicjatywie salezjańskiej par. św. Michała Archanioła we Wrocławiu. Jedna
w całości została ufundowana przez darczyńcę indywidualnego. Natomiast czwarta studnia to
efekt całorocznych zbiórek w parafiach i indywidualnych wpłat. Do realizacji projektu
przyczynili się także pielgrzymi Pierwszej Rolkowej Pielgrzymki Wrocławskiej z Wrocławia na
Jasną Górę. Dzięki akcji Km Miłości zamienili oni trud pielgrzymowania w konkretny dar
miłosierdzia.
Koszt projektu: 73 084,00 zł
Źródło finansowania:


darczyńcy



Niedziele Misyjne



Szkoły



Pielgrzymka Rolkowa



1%
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2.2.2.
LIBERIA – dofinansowanie Centrum Młodzieżowego w Monrovii

Centrum Młodzieżowe Don Bosco działa w najbiedniejszej dzielnicy Monrovii – New Matadi.
Celem Centrum jest integralny rozwój dzieci i młodzieży: zdobywanie umiejętności, odkrywanie
i rozwijanie talentów, a przede wszystkim rozwój duchowy i społeczny poprzez bycie we
wspólnocie. Codziennie do oratorium przychodzi około 400 dzieci i młodzieży. Większość z nich,
ze względu na brak pieniędzy, nie może chodzić do szkoły, więc Centrum jest dla nich jedyną
możliwością edukacji. Salezjanie i animatorzy oferują im szereg aktywności, w tym koła
zainteresowań, rekreację, zapewniają pomoce naukowe, prowadzą rekolekcje i spotkania
formacyjne. Od 2014 roku Salezjański Wolontariat Misyjny oddział we Wrocławiu wspiera
Centrum Młodzieżowe w Monrovii.
Dzięki przekazanym pieniądzom Centrum Młodzieżowe zatrudniło profesjonalnych trenerów
i nauczycieli. Dla pozostałych animatorów zostało zorganizowane szkolenie. Dzięki wsparciu
wielu młodych ludzi może kontynuować naukę. Natomiast do kościoła parafialnego zakupiono
kielich i monstrancję.
Koszt projektu: 35 332,38 zł
Źródło finansowania:


Darczyńcy



Niedziele Misyjne



Akcja Draw 4 Liberia



Koncerty charytatywne

2.2.3. MONGOLIA – dożywianie uczniów w Ułan Bator
Od 2001 roku Salezjanie prowadzą w Ułan Bator szkołę techniczną. Uczy się w niej obecnie 370
uczniów. Wielu z nich przyjechało do stolicy z odległych krańców Mongolii. Zostawiają swoje
rodziny ponieważ mają nadzieję na lepszą przyszłość. Większość pochodzi z rodzin
patologicznych, rozbitych, z problemem alkoholowym. Młodzież nie ma pieniędzy nawet na
posiłek. Rodzice piją i wyrzucają dzieci na ulice, gdzie muszą kraść lub żebrać.
Dzięki finansom przekazanym do Ułan Bator w Mongolii pomogliśmy w projekcie dożywiania
uczniów szkoły salezjańskiej. Ofiarowane pieniądze zostały przeznaczone za zakup produktów
spożywczych, z których codziennie przygotowywano ciepły posiłek dla 20 najbiedniejszych
uczniów.
Koszt projektu: 30 000,00 zł
Źródło finansowania:


Darczyńcy



Niedziele Misyjne



1%



Szkoły

2.2.4. ETIOPIA – dofinansowanie przychodni lekarskiej w Fullasie
Siostry Miłosierdzia, z którymi współpracujemy od roku 2014, prowadzą w Fullasie przedszkole,
szkołę podstawową i przychodnię lekarską. Przychodnia ta jest jedynym ośrodkiem zdrowia
w promieniu 50 km. Pomaga mieszkańcom wioski w walce z malarią czy typhoidem. Często
ratuje im życie.
Projekt ten miał na celu zatrudnienie farmaceuty do przychodni prowadzonej przez Siostry
7
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Miłosierdzia
w Fullasie. Zebraliśmy także fundusze potrzebne na bieżące utrzymania tej jedynej
w obrębie 50 km przychodni lekarskiej. Nasi wolontariusze dostarczyli dla potrzebujących
okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne.
Koszt projektu: 10 000,00 zł
Źródło finansowania:



darczyńcy



Niedziele Misyjne



1%

2.2.5. SUDAN POŁUDNIOWY – dożywianie dzieci w Wau
Wau jest drugim co do wielkości miastem Sudanu Południowego. Siostry Salezjanki prowadzą
tam przychodnię lekarską oraz dwie szkoły podstawowe ( pod wezwaniem św. Józefa i Marii
Wspomożycieli Wiernych). W obu szkołach uczy się ponad 2000 dzieci. Pomimo trudnej sytuacji
w kraju i poziomu na jakim znajduje się edukacja szkolna Siostry zapewniają uczniom bardzo
dobre nauczanie. Dzieci chętnie uczęszczają na zajęcia lekcyjne, pragną uzyskać wykształcenie,
które w przyszłości mogłoby wyrwać ich z błędnego koła biedy. Jednak ponad połowę uczniów
tych szkół dotyka problem braku wystarczającej ilości pożywienia. Często ich dzienny posiłek
ogranicza się do jednej bułki lub w ogóle go nie ma, tak więc wielu uczniów przychodzi do
szkoły głodnymi. Ma to ogromny wpływ na proces przyswajania wiedzy i uczenia się – dzieci
mają problemy z koncentracją, logicznym myśleniem czy pamięcią, dlatego trudniej jest im
osiągać dobre wyniki w nauce. Wzrost poziomu edukacji może mieć miejsce jedynie wówczas,
gdy zostanie zaspokojona podstawowa potrzeba jaką jest pożywienie.
Dzięki przekazanym przez nas funduszom siostry zapewniają codziennie ciepły posiłek ponad
1000 dzieci w dwóch szkołach podstawowych i przedszkolu.
Koszt projektu: 51 624,00 zł
Źródło finansowania:


Niedziele Misyjne



1%



Darczyńcy

2.2.6. INDIE i LIBERIA – program Adopcja Miłości
Adopcja Miłości to program prowadzony z myślą o dzieciach z najuboższych części świata. Jest
to propozycja objęcia stałym finansowym wsparciem konkretnej grupy dzieci będących
pod opieką misjonarzy w krajach misyjnych. W 2016 roku program objął opieką dzieci
w placówkach:


Nellore w Indiach (119 dzieci )



Monrovia w Liberii (50 uczniów z oratorium)
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3.1. EDUKACJA GLOBALNA ORAZ PROMOCJA WOLONTARIATU
3.1.1. „Razem dla rozwoju – aktywna Edukacja Globalna w szkołach – kontynuacja”
Projekt był kontynuacją wcześniejszych działań skierowanych do placówek oświatowych w całej
Polsce. W 2016 r. w projekcie wzięło udział 7 placówek szkolnych z różnych szczebli nauczania.
Nauczyciele podczas zajęć z uczniami realizowali scenariusze zajęć z tematyki rozwojowej
dostępne w bazie materiałów edukacyjnych na stronie internetowej Wiosek Świata. Następnie
w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej przygotowywali akcje społeczne mające na celu
zwrócenie uwagi na problemy mieszkańców krajów rozwijających się oraz działania pomocowe
na ich rzecz.
Placówki biorące udział w projekcie:
- Publiczna Szkoła Podstawowa Marco Polo we Wrocławiu
- Przedszkole nr 15 im. Kard. Joachima Meisnera
- Technikum im. T. Kościuszki w Wołowie
- Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej
- Publiczne Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół w Chrząstawie Wielkiej
- Gimnazjum nr 2 w Bielawie
- Szkoła Podstawowa w Malczycach
Partnerzy:
 SWM w Krakowie
Źródło finansowania:
 środki własne
3.1.2. Cotygodniowe spotkania dla wolontariuszy.
W siedzibie Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego we Wrocławiu przez cały rok akademicki
odbywały się cotygodniowe spotkania formacyjne dla wolontariuszy. Spotkania miały na celu
zapoznanie się z pracą na misjach, kształtowanie umiejętności potrzebne wolontariuszowi
w pracy z dziećmi i młodzieżą, poznanie charyzmatu salezjańskiego oraz pochylenie się nad
problemami krajów Globalnego Południa. Raz w miesiącu spotkania miały charakter formacji
duchowej i rozpoczynały się Eucharystią w trakcie, której Ksiądz Prezes wygłaszał konferencje.
Część spotkań była poświęcona na bieżące sprawy stowarzyszenia oraz planowanie akcji
promocyjnych i pomocowych. Na spotkaniach gościliśmy ekspertów (pedagogów, psychologów,
dziennikarzy) oraz misjonarzy (m.in. z Zambii). Łącznie obyło się 36 spotkań.
Dodatkowo wolontariusze przygotowujący się do wyjazdu na misje wzięli udział w szkoleniu
i rekolekcjach przedwyjazdowych pod hasłem „Wola Boga – misje”. Natomiast we wrześniu
w Krakowie odbyło się spotkanie popowrotowe. Szkolenie pomogło wolontariuszom odnaleźć się
na nowo w kraju po pobycie na placówkach misyjnej oraz rozeznać ścieżkę dalszego rozwoju
w życiu prywatnym i zawodowym oraz w dalszym działaniu na rzecz misji w ramach SWM.
W roku 2016 w SWM Wrocław prowadzony był punkt przygotowań do Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie a wolontariusze angażowali się w Spotkania w Diecezjach.
9
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Poza
spotkaniami formacyjnymi odbywały się także spotkania integracyjne. W maju miał miejsce
wyjazd integracyjny, w trakcie którego wolontariusze wzięli udział w pielgrzymce z Nowej Rudy
do Barda Śląskiego. Drugi wyjazd integracyjny miał miejsce w listopadzie w Lasówce.
Wzięliśmy także udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej z Bielawy do Barda powierzając
Matce Bożej Strażniczce Wiary intencje misyjne. W styczniu odbyło się spotkanie dla
darczyńców i sympatyków SWM. Natomiast 26 czerwca we Wrocławskiej Katedrze siedmioro
wolontariuszy przyjęło krzyże misyjne.

Odbiorcy: ok. 40 wolontariuszy
Źródło finansowania:
 środki własne
3.1.3. Animacje misyjne i promocja.
W roku 2016 wolontariusze SWM Wrocław bardzo prężnie zaangażowali się w prowadzenie
animacji misyjnych w parafiach. Łącznie odbyły się 33 Niedziele Misyjne. Miały one nie tylko na
celu przybliżenie realiów życia mieszkańców krajów misyjnych i prezentowanie działalności
SWM, ale też pozyskanie funduszy na realizację projektów pomocowych. Gościliśmy
w następujących parafiach:
- NMP Królowej Polski w Brzegu Dolnym,
- św. Józefa Robotnika w Międzyborzu,
- Narodzenia NMP w Miękini,
- Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach,
- św. Jana Bosko w Lubinie,
- św. Maurycego we Wrocławiu,
- NMP Bolesnej we Wrocławiu,
- św. Michała Archanioła we Wrocławiu,
- NMP Wspomożenia Wiernych Wrocław,
- Wniebowzięcia NMP w Chocianowie,
- św. Józefa w Żórawinie,
- MB Wspomożenia Wiernych w Twardogórze,
- św. Marcina w Świętym,
- Królowej Różańca Świętego w Dzierżoniowie,
- św. Mikołaja we Wrocławiu,
- św. Mikołaja w Nowej Rudzie,
- Chrystusa Króla w Osieku,
- św. Henryka we Wrocławiu,
- św. Barbary w Drogosławiu,
- NMP Królowej Polski w Brzezince Średzkiej,
- Miłosierdzia Bożego w Świdnicy,
- Najświętszego Zbawiciela we Wrocławiu,
- św. Anny w Miliczu,
- MB z Góry Karmel w Brzegu Dolnym,
- Narodzenia NMP w Wierzchowicach,
- św. Elżbiety we Wrocławiu,
- św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krośnicach,
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- .Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu,
- Wniebowzięcia NMP w Bukowicach,
- Ducha Św. w Bielawie,
- św. Wawrzyńca we Wrocisławicach,
- Miłosierdzia Bożego we Wrocławiu,
- Matki Kościoła w Dzierżoniowie,
- Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie.

Z informacjami o misjach dotarliśmy także do dolnośląskich szkół. Prowadziliśmy spotkania
z uczniami Szkoły Podstawowej nr 85 we Wrocławiu, Zespołu Szkół Integracyjnych w Lubinie,
Szkoły Podstawowej Zdrój we Wrocławiu, Liceum Salezjańskiego oraz Technikum Górniczego
w Lubinie. Braliśmy też czynny udział w I Forum wolontariatu w LO nr 17 we Wrocławiu
i prowadziliśmy rekolekcje dla młodzieży Gimnazjum Sióstr Salezjanek z Wrocławia. 6 stycznia
kwestowaliśmy podczas Orszaku Trzech Króli w Dzierżoniowie. Natomiast w Niedzielę
Palmową prezentowaliśmy działalność misyjną podczas 3. Diecezjalnego Spotkania Młodych.
Prowadziliśmy także punkt informacyjny podczas Pielgrzymki Inspektoralnej Ministrantów
w Twardogórze.
W roku 2016 SWM Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu współpracował z Radiem Rodzina
oraz Wrocławskim Gościem Niedzielnym. W Tygodniu Misyjnym wolontariusze opowiadali
w mediach katolickich o powołaniu misyjnym. Po raz kolejny zorganizowaliśmy także Różaniec
Misyjny pod hasłem „Ochrzczony to znaczy posłany” zachęcając mieszkańców Wrocławia do
modlitwy za misje. Pod koniec roku gościliśmy także w TVP 3 w programie „Fakty o poranku”
opowiadając o pracy wolontariuszy misyjnych.
Źródło finansowania:
 środki własne
3.1.4. Ogólnopolskie spotkania wolontariuszy.
W roku 2016 zorganizowaliśmy dwa spotkania ogólnopolskie dla wszystkich wolontariuszy
SWM Młodzi Światu.
Temat „Z kulturą za pan brat” towarzyszył wolontariuszom SWM podczas kwietniowego
ogólnopolskiego zjazdu. Inspiracją do tego zagadnienia stało się przyznanie miastu Wrocław
tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Nie mogło zatem zabraknąć próby uchwycenia znaczenia
pojęcia kultura, dyskusji dotyczącej naszych postaw w stosunku do kultur nam obcych,
„kulturalnego biegu” po Wrocławiu i wielu, wielu innych atrakcji. Przede wszystkim był to
jednak czas zawiązywania wspólnoty, modlitwy, wymiany myśli i doświadczeń, a także inspiracji
do działania w krajach misyjnych.
Kolejny zjazd wolontariuszy miał miejsce w grudniu. Wolontariusze wszystkich oddziałów SWM
"Młodzi Światu" zjechali się, by wspólnie świętować Boże Narodzenie. Zanim jednak
spotkaliśmy się na misyjnej wigilii, mieliśmy okazję przeżyć Eucharystię i adorację, które
wyznaczają szlak naszej misyjnej drodze; zapoznać się z projektami zrealizowanymi w Etiopii
i Liberii; wziąć udział w świątecznym handmadzie, którego efektem były rozbłyskujące światłem
lampiony; zaprezentować wypracowane w grupach pieśni i tańce, które posłużyć mają przyszłym
organizatorom zajęć z dziećmi; a także zwiedzieć wrocławski rynek, którego największą atrakcją
11
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. Jarmark Bożonarodzeniowy.
był

Odbiorcy: ok. 120 wolontariuszy
Źródło finansowania:
 środki własne
3.2. KAMPANIA 1%
Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu podjął w 2016 roku
działania zachęcające podatników do wspierania aktywności stowarzyszenia. Głównym celem
kampanii było zachęcenie dolnośląskich podatników do przekazania 1% podatku dochodowego
na rzecz Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu oraz
podniesienie świadomości mieszkańców na temat mechanizmu 1%. W ramach kampanii podjęto
działania bezpośrednie – polegające na indywidualnym kontakcie z potencjalnymi darczyńcami
oraz działania pośrednie realizowane w sieci internetowej i przestrzeni medialnej. W ramach
działań objętych kampanią znalazły się:
-

dystrybucja ulotek podczas animacji misyjnych oraz w parafiach

-

zamieszczenie baneru oraz stopki kampanii „Podaruj Uśmiech za 1%” na stronie
www.wroclaw-swm.pl oraz portalu Facebook
zamieszczenie baneru we wrocławskiej edycji „Gościa Niedzielnego”.

-

Odbiorcy: Działania skierowane były głównie do podatników mieszkających na Dolnym Śląsku.
Źródło finansowania:
 środki własne
3.3. AKCJE FUNDRAISINGOWE
3.3.1. Draw 4 Liberia.
Draw 4 Liberia (Rysuj dla Liberii) to akcja przeprowadzona w szkołach i innych instytucjach
zrzeszających młodzież, w celu wsparcia edukacji w Liberii. Uczniowie przeznaczali dobrowolną
ofiarę na pomoc swoim rówieśnikom, a z okazji Dnia Dziecka otrzymali ekologiczny ołówek
z hasłem promującym przedsięwzięcie. W projekcie wzięło udział 12 instytucji, rozdano 1130
ołówków i zebrano kwotę 3 419,13 zł. Zgromadzone środki finansowe zostały przeznaczone na
edukację młodzieży ze szkoły Mary Help of Christians w Monrowii.
3.3.2. Kilometry Miłości.
Akcja ta była skierowana do uczestników Pielgrzymki Rolkowej. Pielgrzymi mogli wybrać
pakiet, w którym za każdy przejechany kilometr składali darowiznę na budowę studni w Czadzie.
W akcji wzięło udział 21 osób przekazując łącznie 2675,50 zł.
3.4. WYDANIE BIULETYNÓW SWM WROCŁAW
W 2016 roku, wrocławski oddział SWM wydał dwukrotnie (w kwietniu i grudniu) biuletyn
informujący o działalności organizacji oraz pracy misyjnej Kościoła. Biuletyny trafiły
w pierwszej kolejności do darczyńców i sympatyków organizacji, którzy znajdują się w bazie
danych SWM. Zostały także dostarczone do zaprzyjaźnionych parafii i instytucji.
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3.5.
PIELGRZYMKA ROLKOWA

1 lipca wyruszyła z Wrocławia Pierwsza Wrocławska Pielgrzymka Rolkowa na Jasną Górę.
Wzięło w niej udział 60 osób. Pokonali 221 km w ciągu 4 dni. Rekolekcje w drodze przebiegły
pod hasłem „Miłosierdzie w drodze”.
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. IV. ZADANIA ZLECONE PRZEZ PODMIOTY UNIJNE, PAŃSTWOWE

I SAMORZĄDOWE
W roku 2016 Stowarzyszenie nie wykonywało zadań ze źródeł publicznych.
V. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW

Źródło przychodu
1. Darowizny od osób prywatnych (w tym zbiórki w
parafiach)
2. Darowizny od instytucji
3. Dotacje ze źródeł publicznych, w tym:
a) dotacje z budżetu gminy
b) dotacje z budżetu państwa
c) dotacje z budżetu Unii Europejskiej
4. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
5. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej
6. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych
7. Przychody finansowe
8. Składki członkowskie
Przychody łącznie

Stosunek

94,91 %

Kwota PLN

283 220,95 zł

0,00 %

0,00 zł

0,00 %

0,00 zł

0,00%

0,00 zł

0,00%

0,00 zł

0,00%

0,00 zł

2,20 %

6 565,85 zł

0,00%

0,00 zł

2,75 %

8 217,40 zł

0,01 %

0,04 zł

0,13 %

400,00 zł

100%

298 404,24 zł
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VI. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Cel
1. Realizacja celów statutowych

Stosunek

80,30 %

Kwota PLN
217 911,21 zł

a) koszty odpłatnej działalności użytku publicznego

%

8 442,00 zł

b) koszty nieodpłatnej działalności użytku publicznego
(projekty pomocowe)

%

209 469,21 zł

2. Administracja

17,20 %

46 684,85 zł

3. Działalność gospodarcza

0,00 %

0,00 zł

4. Koszty finansowe

0,00 %

0,00 zł

5. Pozostałe koszty (działalność w Polsce)

2,50 %

6 766,17 zł

Koszty łącznie

100%

271 362,23 zł
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VII. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ

7.1 LICZBA PRACOWNIKÓW ETATOWYCH ZE WSKAZANIEM STANOWISK
Liczba pracowników etatowych w roku obrotowym wyniosła 0 osób, osoby były zatrudnione w
działach:


Administracja

0 osób



Koordynacja projektów

0 osób



Działalność gospodarcza

0 osób

Średnie roczne zatrudnienie pracowników etatowych wyniosło: 0 etatu – 0 osób
7.2 WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ETATOWYCH
Pracownicy zatrudnieni w działalności statutowej


Wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy):

0,00 PLN



ZUS pracodawcy:

0,00 PLN

Pracownicy zatrudnieni w działalności gospodarczej


Wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy):

0,00 PLN



ZUS pracodawcy:

0,00 PLN

7.3 WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW O DZIEŁO I ZLECENIE
W roku obrotowym na umowy zlecenie i o dzieło było zatrudnionych 2 pracowników:


Wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy):



ZUS pracodawcy:

23 744,56 PLN
10 610,72 PLN

7.4 INNE INFORMACJE


Członkowie Zarządu i innych organów Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia z
tytułu wykonywanych funkcji.



Pracownicy SWM w roku obrotowym nie otrzymali nagród finansowych ani premii.



Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych w roku obrotowym
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