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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 – sierpień 2017
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 edukacyjne, artystyczne, katechezy oraz zajęcia sportowe
dając najmłodszym możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu i rozwoju. Oprócz tego
wolontariuszki zakupiły buty i koce dla chorych ludzi oraz materace do internatu. Podarowały
także sprzęt liturgiczny dla jednej z kaplic.
Wolontariusze: Agnieszka Chlipała, Aleksandra Mularczyk
Partnerzy: Katolickie misje w Fullasie, Sodu Abala i Dhadim – Etiopia.
Koszt projektu: 24 202,05 zł
Źródła finansowania:
 darczyńcy
 Niedziele Misyjne
 Festyny i akcje charytatywne
 1%

2.1.2. LIBERIA – obóz wakacyjny i praca w Centrum Młodzieżowym w Monrovii.
Czas trwania: lipiec – wrzesień 2017
Miejsce: Centrum Młodzieżowe Don Bosco w Monrovii
Działania: Do zadań wolontariuszek należała współorganizacja obozu wakacyjnego dla najuboższych
dzieci i młodzieży. Już po raz 3 wolontariusze Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego z Wrocławia
przygotowali dla prawie 500 podopiecznych z dzielnicy New Matadi zajęcia edukacyjne, artystyczne,
katechezy i zajęcia sportowe. Swoją wiedzą i talentami podzielili się także z miejscowymi animatorami
i nauczycielami, ubogacając ich warsztat pracy.
Wolontariusze: Marta Bochenek, Iwona Bajtek
Partnerzy: Salezjanie w Monrovii – Liberia.
Koszt projektu: 16 442,33 zł
Źródła finansowania:




Darczyńcy
Niedziele Misyjne
1%
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Czas trwania: styczeń – marzec oraz wrzesień 2017 – w trakcie realizacji
Miejsce: Diecezja Nellore
Działania: Projekt ten rozpoczął się w roku 2016 (we wrześniu) a w roku 2017 był kontynuowany
z przerwą na wymianę wolontariuszy. 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 2018.
Wolontariusze: Karolina Molendzka, Agata Kopańska oraz Judyta Malicka, Marta Jerzyk
Partnerzy: Diecezja Nellore w Indiach.
Koszt projektu: 16 682,30 zł
Źródła finansowania:
 Darczyńcy
 Niedziele Misyjne
 1%
2.2. WSPARCIE FINANSOWE PLACÓWEK MISYJNYCH
2.2.1. INDIE – utrzymanie szkoły dla głuchoniemych.
W Indiach żyje ponad 2 mln ludzi głuchoniemych. Nie mają oni możliwości rozwoju z powodu
braku umiejętności komunikowania się. Są przez to dyskryminowani i pomijani przez
społeczeństwo, a nawet najbliższą rodzinę. Najczęściej są to rodziny żyjące w skrajnym ubóstwie,
więc nie mają środków finansowych, aby zająć się chorymi dziećmi. Często sami są
niepełnosprawni. Szkoła St. Mary’s Residential powstała w celu zaopiekowania się dziećmi
niepełnosprawnymi. Jest prowadzona przez Diecezję Nellore oraz Zgromadzenie Sióstr św. Anny.
Uczy się w niej i mieszka na co dzień czterdzieścioro głuchoniemych dzieci.
CEL: Zakup jedzenia, ubrania, wypłaty dla pracowników, sprzęt terapeutyczny, m.in. aparaty
słuchowe, przybory szkolne i materiały edukacyjne, opłacenie rachunków.
REALIZACJA: Siostry dbają o edukację dzieci głuchoniemych, ale także rozwój duchowy.
Uczą ich języka migowego, czytania z ruchu warg oraz mowy. Prowadzą także zajęcia
fizjoterapeutyczne. Dzieci mają zapewnione posiłki, pomoc medyczną i wszystko to co pomaga
w ich usamodzielnieniu i rozwoju.
Koszt projektu: 33 550,00 zł
Źródło finansowania:
 darczyńcy
 Niedziele Misyjne
2.2.2. LIBERIA – dofinansowanie Centrum Młodzieżowego w Monrovii
Don Bosco Youth Centre powstało w 1991 w celu opieki nad dziećmi żołnierzy, którzy zginęli
w trakcie wojny. Poprzez różne zajęcia Oratorium to miało pomóc dzieciom zapomnieć o wojnie
i resocjalizować je. Powstało w jednej z najbiedniejszych dzielnic stolicy kraju – New Matadi.
Obecnie sprawuje opiekę nad ponad 500 ludźmi młodymi. Są to dzieci z rodzin, które bardzo
często są wstanie zapewnić im zaledwie jeden posiłek dziennie. I to też nie codziennie. Dzieci te
żyją w przepełnionych domach, bez elektryczności. Jeśli mają możliwość chodzić do szkoły to
i tak nie mają warunków, żeby uczyć się w domu. Dlatego tak chętnie przychodzą do Oratorium,
7
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żeby
zdobyć edukację i rozwijać swoje talenty. Przychodzą, żeby spotkać się z rówieśnikami,
a animatorów proszę o radę i wspólnie szukają celu i sensu życia.

CEL: Zatrudnienie trenerów i nauczycieli. Ponad 100 dzieci potrzebuje także funduszy na
opłacenie czesnego w szkole. Niestety edukacja w Liberii jest wciąż płatna.
REALIZACJA: W ramach projektu zatrudniliśmy do pracy w Centrum Młodzieżowym trenerów
sportowych oraz nauczycieli plastyki i muzyki. Opłaciliśmy też naukę 53 podopiecznym
Centrum.
Koszt projektu: 26 837,80 zł
Źródło finansowania:
 Darczyńcy
 Niedziele Misyjne
 Akcja Draw 4 Liberia
 1%
 Aukcje internetowe

2.2.3. MONGOLIA – dożywianie uczniów w Ułan Bator
W 2001 r. w stolicy kraju Ułan Bator Salezjanie otworzyli ośrodek dla dzieci ulicy oraz szkołę
techniczną. W Savio Home przebywa obecnie 18 chłopców. Część z nich uczy się zawodu
w szkole salezjańskiej, co ułatwi im start w dorosłe życie. Dom ten jest dla nich jedyną szansą.
Jednak z powodu braku funduszy możliwe, że będzie musiał zostać zamknięty. Dlatego
Salezjanie z Mongolii zwrócili się do nas z prośbą o wsparcie.
CEL: zapewnienie wyżywienia chłopcom z Savio Home w Ułan Bator.
REALIZACJA: Przekazane 5200 USD zostało przeznaczone na zakup środków żywnościowych
dla domu dla dzieci ulicy. Dzięki temu chłopcy otrzymują codziennie trzy posiłki.
Koszt projektu: 24 313,60 zł
Źródło finansowania:
 Darczyńcy
 Niedziele Misyjne
 1%
2.2.4. SUDAN POŁUDNIOWY – dożywianie dzieci w Wau
Siostry Salezjanki prowadzą w Wau dwie szkoły podstawowe i przedszkole (dla prawie 2 tys.
uczniów) oraz przychodnię lekarską, która udziela pomocy codziennie ponad 200 osobom.
Pomimo trudnej sytuacji w kraju i niskiego poziomu edukacji, 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.
CEL: wyżywienie dzieci w szkole podstawowej i przedszkolu.
REALIZACJA: Przekazaliśmy 5 tys. Euro na realizację tego projektu. Nic nie wskazuje na to, że
sytuacja w Sudanie Południowym ulegnie poprawie. Stąd decyzja o kontynuacji projektu.
Koszt projektu: 26 568,60 zł
Źródło finansowania:
 Darczyńcy
8
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2.2.5. 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 durem brzusznym, czyli
chorobami, które są w danym regionie najbardziej niebezpieczne. Personel przychodni często
ratuje życie mieszkańcom.
CEL: wsparcie działalności przychodni.
REALIZACJA: Pieniądze zostały przekazane na bieżącą działalność przychodni – zakup paliwa
do generatora prądu i pompy do wody. W ramach projektu został także zakupiony sprzęt do
mierzenia poziomu cukru we krwi. Zakupiliśmy także koce i buty dla osób chorych.
Koszt projektu: 10 875,00 zł
Źródło finansowania:


Niedziele Misyjne

2.2.6. GHANA – dofinansowanie organizacji obozu wakacyjnego
Wsparliśmy misyjną pracę księdza Piotra Wojnarowskiego odpowiedzialnego za animację grup
młodzieżowych w Ghanie. Do najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku należy zaliczyć
wakacyjne półkolonie dla dzieci, po raz pierwszy w trzech różnych miejscach: Ashaiman,
Afienya i Tema New Town. Dla 500 dzieci był to intensywnie i owocnie spędzony czas na nauce,
grach i zabawach oraz treningach sportowych. Włączyliśmy się finansowo w organizację obozu
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży w Ashaiman.
Koszt projektu: 8 657,56 zł

Źródło finansowania:
 Niedziele Misyjne
 darczyńcy
2.2.7 SYRIA - wsparcie ofiar wojny w Aleppo.
Pracujący od lat w Aleppo i Damaszku salezjanie nawet w obliczu działań wojennych nie
zaprzestali prowadzenia oratoriów dla ponad 2 tysięcy dzieci i młodzieży, dając im możliwość
choć na kilka godzin zapomnieć o codziennych problemach i cieszyć się ze spotkania
z rówieśnikami. Ponadto w ośrodku salezjańskim w Kafroun znalazło schronienie ponad 500
osób, które musiały opuścić swoje domy. Oprócz możliwości realizacji tych działań przekazane
środki finansowe posłużyły w organizacji doraźnej pomocy: paczki żywnościowe, ciepłe ubrania,
pomoc finansową dla rodzin w najtrudniejszej sytuacji, zakup paliwa do generatorów, opłacenie
szkoły, akademików dla studentów, wyjazdy wakacyjne nad morze dla dzieci.
Koszt projektu: 16 404,82 zł
Źródło finansowania:




rozprowadzanie płyt – cegiełek
akcja Kilometry Miłości
1%
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2.2.8
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 2017 roku program objął opieką dzieci
w placówkach:


Nellore w Indiach (103 dzieci )



Monrovia w Liberii (56 uczniów z oratorium)

Koszt projektu: 58 828,00

10

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu. Oddział we Wrocławiu – Raport roczny 2017
.III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA W KRAJU

3.1. EDUKACJA GLOBALNA ORAZ PROMOCJA WOLONTARIATU
3.1.1. „SĄSIAD #nieOBCY – Wrocławianin kompetentny międzykulturowo”


Projekt skierowany był do nauczycieli, rodziców i pracowników wrocławskich szkół
i przedszkoli. Wzięło w nim udział 23 placówki edukacyjne. Zostały przeprowadzone 4
szkolenia z zakresu wprowadzania treści Edukacji Międzykulturowej i wzięło w nich
udział łącznie 60 osób. Następnie, na podstawie stworzonej na stronie internetowej SWM
Wrocław bazy edukacyjnej, uczestnicy szkoleń przeprowadzali z dziećmi i młodzieżą
warsztaty. Na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy zebrali się na konferencji
podsumowującej działania. Celem tego projektu było wychowanie i kształcenie polskiego
społeczeństwa, aby świadome bogactwa kulturowego świata potrafiło się odnosić do
odmiennych kultur z szacunkiem i otwartością, z gotowością do dialogu.

Źródło finansowania:
 Gmina Wrocław
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 Ghany, Sudanu Południowego, Argentyny i Mongolii).
Łącznie obyło się 35 spotkań.
Dodatkowo wolontariusze przygotowujący się do wyjazdu na misje wzięli udział w szkoleniu
i rekolekcjach przedwyjazdowych pod hasłem „Ze względu na Chrystusa”. Natomiast we
wrześniu 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.
Poza spotkaniami formacyjnymi odbywały się także spotkania integracyjne. W czerwcu 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,
odwiedziliśmy Machov w Czechach. Natomiast 25 czerwca we Wrocławskiej Katedrze sześcioro
wolontariuszy przyjęło krzyże misyjne.
Odbiorcy: ok. 40 wolontariuszy
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3.1.3. Animacje misyjne i promocja.
W roku 2017 wolontariusze SWM Wrocław bardzo prężnie zaangażowali się w prowadzenie
animacji misyjnych w parafiach. Łącznie odbyło się 31 Niedziel Misyjnych. 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:
- św. Jana Bosko w Lubinie
- św. Józefa Oblubieńca NMP w Żórawinie
- Wniebowzięcia NMP w Chocianowie
- Narodzenia NMP w Miękini
- Chrystusa Króla we Wrocławiu
- NMP Królowej Polski w Brzegu Dolnym
- św. Jacka we Wrocławiu
- Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrząstawie Wielkiej
- św. Jakuba w Pieszycach
- NMP Częstochowskiej we Wrocławiu
- św. Andrzeja Apostoła na Bielanach Wrocławskich
- Miłosierdzia Bożego w Świdnicy
- św. Jadwigi w Węgrach
- NMP na Piasku we Wrocławiu
- św. Mikołaja w Nowej Rudzie
- św. Marii Magdaleny w Ścinawce Średniej
- św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława we Wrocławiu
- Narodzenia Pańskiego w Pajęcznie
- Ducha Świętego w Bielawie
- Matki Boskiej Różańcowej we Wrocławiu
- św. Mikołaja w Pęgowie
- Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu
- św. Elżbiety we Wrocławiu
- św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu (Katedra)
- Miłosierdzia Bożego w Oławie
- św. Mikołaja w Świebodzicach
- Królowej Różańca Świętego w Dzierżoniowie
- św. Jakuba i Krzysztofa we Wrocławiu
- Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrząstawie Wielkiej
- Najświętszego Serca Jezusowe we Wrocławiu – Salezjanie
- św. Apostołów Piotra i Pawła w Wałbrzychu
Z informacjami o misjach dotarliśmy także do dolnośląskich szkół. Prowadziliśmy spotkania
z uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Twardogórze oraz prowadziliśmy spotkanie
edukacyjne w Multikinie. 6 stycznia kwestowaliśmy podczas Orszaku Trzech Króli
w Dzierżoniowie. Natomiast w Niedzielę Palmową prezentowaliśmy działalność misyjną podczas
12
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4.. Diecezjalnego Spotkania Młodych. Prowadziliśmy także punkt informacyjny podczas
Pielgrzymki Inspektoralnej Ministrantów w Twardogórze.
W roku 2017 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 „Idźcie i głoście” zachęcając mieszkańców Wrocławia do modlitwy za
misje. W maju natomiast zorganizowaliśmy projekcję filmu „Modlitwa o pokój” zrealizowanego
przez SWM podczas wyjazdu do Aleppo na przełomie października i listopada 2016. Film
obrazuje sytuację Syrii podczas zaciekłych walk między rebeliantami a siłami rządowymi.
Najważniejsze jest jednak to, w jaki sposób przedstawia poszczególnych bohaterów, którzy
próbują przetrwać w tej tragicznej sytuacji, zmagają się z codziennością i starają się obronić w
sobie pokłady miłości i nadziei.
Źródło finansowania:
 środki własne
3.1.4. Festyny misyjne.
W maju we współpracy ze Stowarzyszeniem Mam Pomysł zorganizowaliśmy Festyn
pod hasłem: "Poznajemy kraje misyjne". W ramach spotkania odbyły się prelekcje misjonarzy
i wolontariuszy misyjnych, loteria fantowa, sprzedaż ciast, gry i zabawy dla dzieci oraz wiele
innych atrakcji. Wszystkich łączyły nie tylko dobry humor i moc radości, ale i miłość do misyjnej
posługi. Zebrane fundusze przeznaczone zostały na realizację projektu „Budzimy marzenia –
Etiopia 2017”.

W tym samym celu wzięliśmy udział w Festynie na Ołbinie w czerwcu

organizując loterię fantową.

3.2. KAMPANIA 1%
Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu podjął w 2017 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.
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 środki własne

3.3. AKCJE FUNDRAISINGOWE
3.3.1. Draw 4 Liberia.
Po raz kolejny przeprowadzona została akcja pomocowa Draw 4 Liberia (Rysuj dla Liberii)
Uczniowie przeznaczali dobrowolną ofiarę na pomoc swoim rówieśnikom w Liberii, a z okazji
Dnia Dziecka otrzymali ekologiczny ołówek z hasłem promującym przedsięwzięcie. W projekcie
wzięły udział 4 instytucje, rozdano 474 ołówków i zebrano kwotę 1040 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 działalność Oratorium
w Aleppo w Syrii. W akcji wzięło udział 22 osoby przekazując łącznie 3 650zł.
3.4. WYDANIE BIULETYNÓW SWM WROCŁAW
W 2017 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.

3.5. PIELGRZYMKA ROLKOWA
W dniach od 1 do 4 lipca odbyła się 2. Rolkowa Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę.
Uczestnicy, posłuszni słowom Pana Jezusa: „Idźcie i głoście”, złożyli osobiste i misyjne intencje
przed tronem Matki Bożej. Ich modlitwy i postawa otwartości na drugiego człowieka
zaowocowały również konkretnym wsparciem dla dzieci i młodzieży z oratorium w Aleppo, gdyż
włączyli się w akcję pomocową Kilometry Miłości. W pielgrzymce wzięło udział 46 osób.
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IV. ZADANIA

ZLECONE

PRZEZ

PODMIOTY

UNIJNE,

PAŃSTWOWE

I SAMORZĄDOWE

Donator

Urząd Miasta
Wrocławia

Nazwa projektu

Kwota dotacji
przekazana w
roku 2017

Kwota dotacji
wykorzystana w
roku 2017

11 000,00 zł

9 668,21zł

Sąsiad #nieObcy – Wrocławianin
Kompetentny Międzykulturowo

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

93,21 %

Kwota PLN

296 337,42 zł

0,00 %

0,00 zł

3,04 %

9 668,21 zł

100,00%

9 668,21 zł

0,00%

0,00 zł

0,00%

0,00 zł

1,53 %

4 879,89 zł

0,00%

0,00 zł

2,17 %

6 888,30 zł

0,00 %

0,00 zł

0,05 %

150,00 zł

100%

317 923,82 zł
15

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu. Oddział we Wrocławiu – Raport roczny 2017
.

VI. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Cel
1. Realizacja celów statutowych

Stosunek

Kwota PLN

79,73 %

273 296,50 zł

a) koszty odpłatnej działalności użytku publicznego

2,33 %

6 371,50 zł

b) koszty nieodpłatnej działalności użytku publicznego
(projekty misyjne)

97,67%

266 925,00 zł

2. Administracja

16,42 %

56 292,49 zł

3. Działalność gospodarcza

0,00 %

0,00 zł

4. Koszty finansowe

0,41 %

1 405,50 zł

5. Pozostałe koszty (działalność w Polsce)

3,44 %

11 784,07 zł

Koszty łącznie

100%

342 778,56 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 oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

39 128,64 zł

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

17

