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I. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. INFORMACJE OGÓLNE O STOWARZYSZENIU
Nazwa:

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu.
Odział we Wrocławiu

Nazwa skrócona:

SWM Młodzi Światu. Odział we Wrocławiu

Adres siedziby:

Plac Grunwaldzki 3, 50-377 Wrocław, Polska

Telefon/ fax:

tel. 071 733 64 16

E-mail

wroclaw@swm.pl

Strona internetowa:

www.wroclaw.swm.pl

Rodzaj organizacji:

stowarzyszenie

Data pierwszej rejestracji:

12.06.2008

Data wpisu do Krajowego Rejestru

12.06.2008

Sądowego:
Nr KRS:

0000308004

Status Organizacji

12.06.2008

Pożytku Publicznego:
Nr REGON:

020787183

NR NIP:

8982140651

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes: Jerzy Babiak, nr PESEL 69010506597,
zam. We Wrocławiu
Wiceprezes: Bartosz Wierzbiński, nr PESEL
85092713313, zam. w Międzyborzu
Sekretarz: Agata Gajewska, nr PESEL
87080104048, zam. w Górze
Skarbnik: Adam Gajewski, nr PESEL
86081814615, zam. w Dzierżoniowie
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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) Popularyzację 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.

II. EDUKACJA GLOBALNA ORAZ PROMOCJA WOLONTARIATU

2.1 EDUKACJA GLOBALNA W SZKOŁACH
Czas trwania: styczeń- grudzień 2010
Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu oddział we Wrocławiu prowadzi całoroczną ofertę
edukacyjną skierowana przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych. Oferta obejmuje warsztaty edukacyjne z obszaru globalnych wyzwań
rozwojowych, odpowiedzialnej konsumpcji, ochrony praw człowieka, globalnych współzależności czy
troski o zasoby naturalne. Głównym celem prowadzonej działalności edukacyjnej jest zwiększenie
świadomości młodych ludzi na temat skali problemów globalnych oraz kształtowanie w nich postawy
odpowiedzialności za świat oraz otwartości i szacunku dla innych kultur, a tym samym zerwanie z
dotychczasową postawą bierności i lekceważenia.
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W roku 2010 ofertą edukacyjną w ramach warsztatów z zakresu edukacji globalnej objęto następujące
szkoły:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy,
- Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio we Wrocławiu,
- Gimnazjum nr 2 w Głogowie,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Głogowie,
- Liceum Ogólnokształcące nr IV we Wrocławiu,
- Liceum Ogólnokształcące nr VI we Wrocławiu,
W warsztatach wzięło udział ok. 2000 uczniów, wśród których zaobserwowano ogromne
zainteresowanie tematyką globalnego rozwoju, stąd też większość szkół wyraziła chęć dalszej
współpracy na polu edukacji globalnej.
W dniach 18-29 stycznia SWM Młodzi Światu oddział we Wrocławiu został poproszony o
poprowadzenie warsztatów w ramach projektu Człowieku! Czy znasz swoje prawa? realizowanego
przez Młodzieżową Radę Miasta Oleśnicy. W ramach projektu wolontariusze SWM poprowadzili
dwutygodniowy cykl spotkań edukacyjnych, w których wzięło udział ok. 800 uczniów ze szkół
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Oleśnicy. W ramach umowy partnerskiej SWM przekazało
też materiał zdjęciowy z misji, który został wykorzystany na potrzeby mobilnej wystawy dot. ochrony
praw człowieka w krajach Globalnego Południa. Projekt został sfinansowany ze środków Komisji
Europejskiej w ramach programu Młodzież w działaniu.

W roku 2010 po raz pierwszy przeprowadzono też warsztaty edukacyjne dla ponad 80 słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oleśnicy, którym przybliżono rzeczywistość życia i pracy na misji w
Zambii oraz przedstawiono skalę problemów rozwojowych występujących na świecie oraz ich
konsekwencji.
Udział w warsztatach edukacyjnych pokrywany jest przez uczestników warsztatów oraz środków
własnych organizacji.

2.2. EVENTY

2.2.1. MILENIJNE CELE ROZWOJU WE WROCŁAWIU
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Czas realizacji: 1.01.2010 – 28.02.2010
Miejsce: Wrocław
Na przełomie stycznia i lutego Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu oddział we Wrocławiu
zorganizował na ulicach Wrocławia wydarzenia, mające uświadomić mieszkańcom stolicy Dolnego
Śląska czym są Milenijne Cele Rozwoju. Wolontariusze SWM wyposażeni w ulotki informacyjne
wyruszyli na ulice miasta, a ich głównym celem było rozpropagowanie idei oraz stopnia realizacji
Milenijnych Celów Rozwoju. Głównymi odbiorcami realizowanych eventów, happeningów i wydarzeń
świadomościowych byli przede wszystkim młodzi ludzie i studenci, zawsze otwarci na tego typu
inicjatywy, a wśród nich przemarsz przez główną ulicę miasta z balonami i ulotkami, flash mob przed
jedną z galerii handlowych czy happening na kampusie Politechniki Wrocławskiej. Liczba odbiorców
działań świadomościowych wyniosła ok. 2000; wszyscy odbiorcy otrzymali ulotkę informującą czym
są Milenijne Cele Rozwoju oraz wytyczne gdzie szukać informacji na ich temat.
Eventy były częścią projektu Youth Ambassadors for Millenium Development Goals finansowanego
ze środków Komisji Europejskiej. W ramach projektu zorganizowano także otwarte spotkanie
informacyjne dla studentów wrocławskich uczelni, gdzie wolontariusze SWM przeprowadzili wykład
oraz dyskusję na temat Milenijnych Celów Rozwoju, ich realizacji oraz kontrowersji wokół nich.

2.2.6. TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ WE WROCŁAWIU

Czas realizacji: 15 – 21 listopada 2010
Miejsce realizacji: Wrocław
Już po raz trzeci SWM Młodzi Światu oddział we Wrocławiu włączył się w obchody Tygodnia Edukacji
Globalnej. Głównym działaniem zrealizowanym w ramach TEG była audycja radiowa nadawana za
pośrednictwem Radia Rodzina. Podczas słuchowiska Trudne sprawy wśród słuchaczy poruszono
takie zagadnienia, jak konsumpcjonizm we współczesnym świecie, odpowiedzialność na zakupach
oraz istota sprawiedliwego handlu, czyli jak poprzez świadome wybory możemy wspierać rozwój
krajów Globalnego Południa?
Podczas Tygodnia Edukacji Globalnej SWM Młodzi Światu zrealizował także warsztaty edukacyjne
dla uczniów Gimnazjum Salezjańskiego im. św. Edyty Stein we Wrocławiu. Uczniowie dowiedzieli się
czym są Milenijne Cele Rozwoju, jakie są największe problemy rozwojowe we współczesnym świecie
oraz jak my możemy przyczynić się do ich rozwiązania. Młodzi ludzie mieli także możliwość
spotkania się z wolontariuszem, który opowiedział o życiu, radościach i trudach pracy na misji w
Ghanie.
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2.2.3. UDZIAŁ W PROJEKCIE CZŁOWIEKU! CZY ZNASZ SWOJE PRAWA?

Czas realizacji: 18-29 stycznia 2010
Miejsce realizacji: Oleśnica
W pierwszych tygodniach stycznia SWM Młodzi Światu oddział we Wrocławiu został poproszony o
poprowadzenie warsztatów w ramach projektu Człowieku! Czy znasz swoje prawa? realizowanego
przez Młodzieżową Radę Miasta Oleśnicy. W ramach projektu wolontariusze SWM poprowadzili
dwutygodniowy cykl spotkań edukacyjnych, w których wzięło udział ok. 800 uczniów ze szkół
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Oleśnicy. Warsztaty edukacyjne obejmowały przede
wszystkim prawa człowieka oraz stopień ich przestrzegania w krajach rozwijających się. W ramach
umowy partnerskiej SWM przekazało także materiał zdjęciowy z misji, który został wykorzystany na
potrzeby mobilnej wystawy dot. ochrony praw człowieka w krajach Globalnego Południa, która
poszerzyła grono odbiorców projektu m.in. o mieszkańców miasta Oleśnica.
Projekt został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Młodzież w
działaniu.

2.2.8. ANIMACJE MISYJNE

W 2010 roku wolontariusze SWM Młodzi Światu z Wrocławia, wraz z księżmi Salezjanami
zorganizowali i przeprowadzili 8 Animacji Misyjnych.
Zostały one zorganizowane w:
− Parafii pw. Chrystusa Króla we Wrocławiu
− Parafii pw. Ducha Świętego we Wrocławiu
− Parafii pw. N.M.P. w Długołęce
− Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Goświnowicach
− Szkole podstawowej nr 118 we Wrocławiu
− Szkole podstawowej „PRYMUS” we Wrocławiu
− Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oławie
− Domu Sióstr Salezjanek w Pieszycach w ramach Dolnośląskiego Spotkania Salezjańskiego Ruchu
Młodzieżowego
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Głównym celem animacji było zapoznanie słuchaczy z działalnością Salezjańskiego Wolontariatu
Misyjnego. Większość z Animacji Misyjnych zostało poprowadzonych przez wolontariuszy SWM
którzy w latach 2009 – 2010 realizowali projekty misyjne w Afryce.

2.3. WIDZĘ, UCZĘ – ZMIENIAM! STWORZENIE GRUPY TRENERÓW EDUKACJI
GLOBALNEJ.
Czas realizacji: 1.06.2010 – 31.12.2010
Miejsce realizacji: Wrocław oraz dolnośląskie szkoły

Projekt Widzę, uczę – zmieniam! realizowany był w drugiej połowie roku i odpowiadał na coraz
większe zainteresowanie szkół oraz innych instytucji warsztatami z zakresu edukacji globalnej.
Głównym celem projektu było przygotowanie piętnastoosobowej grupy trenerów do prowadzenia
zajęć z młodzieżą na tematy związane ze światowym rozwojem. Przygotowana w ten sposób grupa
przeprowadziłaby warsztaty edukacyjne w dziesięciu dolnośląskich szkołach wybranych w ramach
rekrutacji.

Pierwszym etapem projektu było dziesięciodniowe szkolenie merytoryczne oraz trenerskie. W ramach
części merytorycznej uczestnicy zaznajomili się z definicją oraz istotą edukacji globalnej oraz
otrzymali skoncentrowaną dawkę wiedzy z zakresu praw człowieka, odpowiedzialnej konsumpcji,
potencjale rozwojowym rolnictwa, międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju i Oficjalnej Pomocy
Rozwojowej oraz roli organizacji pozarządowych w rozwoju krajów Globalnego Południa. To właśnie
ta część szkolenia dostarczyła uczestnikom informacji niezbędnych podczas prowadzenia spotkań z
dziećmi i młodzieżą. W ciągu ostatnich czterech dni szkolenia, uczestnicy przyswoili umiejętności
trenerskie niezbędne podczas pracy w grupie, tj. metody aktywne oraz motywowanie grupy, radzenie
sobie z trudnym uczestnikiem, przygotowanie i prowadzenie szkolenia, a także wybór pomocy
dydaktycznych oraz przygotowanie scenariuszy zajęć. Uczestnicy przygotowali także swoje autorskie
konspekty zajęć na wybrany przez siebie temat związany z tematyką globalnego rozwoju. Wybrane
scenariusze zostały wydrukowane w ramach publikacji edukacyjnej, która została rozesłana do szkół.
Szkolenie w całości zostało poprowadzone przez wykwalifikowanych ekspertów w danej dziedzinie
oraz doświadczonych trenerów pracy z grupą.

Drugim etapem projektu było przeprowadzenie zajęć w dziesięciu dolnośląskich szkołach przez nowo
przeszkoloną grupę trenerów edukacji globalnej. W warsztatach wzięło udział ponad 450 uczniów z
dziesięciu szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zakwalifikowanych do projektu w
ramach rekrutacji. W projekcie wzięły udział następujące szkoły:
- Szkoła Podstawowa PRIMUS we Wrocławiu,
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- Gimnazjum nr 28 we Wrocławiu,
- Gimnazjum Salezjańskie im. św. Edyty Stein we Wrocławiu,
- I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu,
- Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio we Wrocławiu,
- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Trzebnicy,
- Liceum Ogólnokształcące nr IV we Wrocławiu,
- Liceum Ogólnokształcące nr VI we Wrocławiu,
- Zespół Szkół Zawodowych w Chróstniku
Pomimo wysoko rozwiniętej współpracy z placówkami oświatowymi, dla większości szkół był
to zarówno pierwszy kontakt ze Stowarzyszeniem, jak i udział w projekcie finansowanym ze środków
publicznych. Szkoły wyraziły zdecydowaną chęć kontynuowania współpracy z SWM Młodzi Światu
oddział we Wrocławiu, co daje nadzieję na powiększenie grona odbiorców działań edukacyjnych w
kolejnych latach działalności Stowarzyszenia. Projekt pozwolił nie tylko na przeszkolenie i
przygotowanie grupy trenerów edukacji globalnej, lecz także pozwolił im na poprowadzenie swoich
pierwszych warsztatów edukacyjnych dla uczniów, kiedy to trenerzy mieli możliwość sprawdzenia
swoich umiejętności i wiedzy.
Źródła finansowania:
- Środki własne Stowarzyszenia
- Programy Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

2.4. FAIR TRADE

2.3.1. KOALICJA FAIR TRADE
Czas realizacji: styczeń- grudzień 2010
Miejsce realizacji : Wrocław, cały kraj
Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu oddział we Wrocławiu należy do Koalicji
Sprawiedliwego Handlu. Jest to nieformalne porozumienie wszystkich organizacji pozarządowych w
Polsce, które zobowiązały się wspólnie działać na rzecz promocji
i rozwoju Ruchu Sprawiedliwego Handlu.
W 2010 roku Koalicja SH składająca się z 15 członków, pracowała intensywnie nad opracowaniem
polskich standardów dla certyfikatów: „Miasta Sprawiedliwego Handlu”
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i „szkoły Sprawiedliwego Handlu”. SWM oddział we Wrocławiu intensywnie uczestniczył w pracach
przygotowawczych i ustalaniu standardów w/w certyfikatów.
W październiku i listopadzie 2010r SWM oddział we Wrocławiu w ramach działalności Koalicji,
uczestniczył w przygotowaniu konferencji pt. „Sprawiedliwy Handel w Europie Środkowo-Wschodniej”.
Konferencja miała charakter międzynarodowy a jej realizacja stanowiła bardzo ważne wydarzenie dla
całego Ruchu Sprawiedliwego w Polsce. Celem konferencji była wymiana doświadczeń organizacji
pozarządowych i instytucji zajmujących się tematyką SH w Europie oraz rozpoczęcie współpracy
z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi działaczy organizacje SH.

2.4. SPOTKANIA DLA WOLONTARIUSZY

2.4.1. OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE WOLONTARIUSZY SWM MŁODZI ŚWIATU

Czas realizacji: 22-24 październik 2010
Miejsce: Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu

W dniach 22-24 października 2010, SWM Młodzi Światu Odział we Wrocławiu już po raz czwarty
zorganizował ogólnopolskie spotkanie wolontariuszy SWM. Spotkanie przebiegło pod hasłem
„Zagrożenia duchowe”. Wolontariusze mieli okazję wziąć udział w zabawach integracyjnych,
wysłuchać wykładu Sercanina ks. Andrzeja Smołki który posługiwał jako egzorcysta na misjach w
Afryce oraz prelekcji pani psycholog Agnieszki Lisieckiej z Dominikańskiego Ośrodka Informacji o
Nowych Ruchach Religijnych i Sektach z nt. podatności człowieka na wpływy innych kultur i religii. W
spotkaniu wzięło udział 55 osób z całej Polski

2.4.2. COTYGODNIOWE SPOTKANIA WOLONTARIUSZY SWM MŁODZI ŚWIATU
ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

Czas realizacji: styczeń 2010- grudzień 2010
Miejsce: Wrocław

W 2010 roku, w siedzibie stowarzyszenia we Wrocławiu, odbywały się cotygodniowe spotkania dla
wolontariuszy. W okresie wakacji spotkania były zawieszone. W czasie spotkań realizowany był m.in.
program edukacji globalnej. Wolontariusze brali udział w spotkaniach warsztatowych oraz prelekcjach
dotyczących pracy na Misjach, Salezjańskości oraz problemów krajów Globalnego Południa. Część
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spotkań poświęcona była bieżącej działalności stowarzyszenia oraz planowaniu przyszłych eventów.
W spotkaniach wzięło udział ok. 50 młodych osób z Wrocławia i okolic- głównie studentów
Wrocławskich uczelni.

III. PROJEKTY MISYJNE WOLONTARIUSZY

3.1. „EDUKACJA W SFERZE ROLNICTWA I HODOWLI ZWIERZĄT W ZAMBIILUFUBU” – KONTYNUACJA PROJEKTU

Czas trwania: sierpień 2009 – sierpień 2010 „
Miejsce: Don Bosco Agricultural Training Centre – Salezjańska szkoła rolnicza w Lufubu
(Zambia)
wolontariusz: Maciej Okupnik

W odpowiedzi na potrzeby napływające do SWM ze strony Salezjańskiej placówki misyjnej w Lufubu
w Zambii, reprezentowanej przez misjonarza, ks Piotra Malca sdb, wrocławski oddział Salezjańskiego
Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu postanowił zrealizować projekt „Edukacja w sferze rolnictwa i
hodowli zwierząt w Zambii- Lufubu”. W sierpniu 2009 do Lufubu wyjechał na roczny projekt misyjny,
wolontariusz Maciej Okupnik- absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ceremoniarz
Parafii pw. św. Michała Archanioła w Długołęce

Cel projektu skupiał się głównie na problemie braku wykwalifikowanych pracowników którzy w sposób
rzetelny będą prowadzić zajęcia praktyczne oraz teoretyczne z zakresu uprawy roli oraz hodowli
zwierząt.
Wolontariusz wykonywał zadania w lokalnej szkole rolniczej w Lufubu. Szkoła ta liczy 50 studentów
szkolonych co roku, którzy również poza uzyskaniem wykształcenia w danej dziedzinie korzystają z
plonów wykonywanej tam pracy. Poza uczniami szkoły z owoców pracy korzysta również lokalna
ludność, która ma łatwiejszy dostęp do dóbr pochodzących z prac polowych jak i hodowlanych.
Wolontariusz współpracował z dotychczasowymi instruktorami oraz pracownikami szkoły rolniczej w
celu uzyskania jak najlepszych efektów pracy uczniów.
Podział obowiązków był równomierny dla wszystkich studentów w zależności od potrzeb oraz od
warunków pogodowych. Wszystkie prace odbywały się na terenie należącym do wspólnoty
salezjańskiej oraz szkoły rolniczej. Wolontariusz szkolił studentów szkoły pod kierunkiem hodowli
zwierząt a także uprawy. Zadania te wykonywał w taki sposób by jak najlepiej wykorzystali lokalne
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zasoby. Młodzież i tamtejsza ludność uważa, że mleko i mięso to jedyne produkty, które można
pozyskać od zwierząt. Edukacja ma na celu uświadomienie uczniów oraz mieszkańców o szerokim
zastosowaniu i znaczeniu walorów rolnictwa oraz hodowli zwierząt.
Poza edukacją wolontariusz zajmował się planowaniem działań przy farmie oraz na okolicznych
polach, należących do szkoły rolniczej w Lufubu oraz doraźną pomocą Salezjanom przy pracach
remontowych oraz codziennym zajmowaniu się farmą.

Źródło finansowania:
− Darowizna od Inspektorii św Jana Bosko we Wrocławiu,
− Środki własne organizacji, 1
− Darowizny od osób prywatnych

3.2. „PRACA NA RZECZ NAJUBOŻSZYCH DZIECI Z JOHANNESBURGU- TWORZENIE
ORATORIUM, PRACA W DOMACH DZIECKA” – KONTYNUACJA PROJEKTU

Czas realizacji: sierpień 2009 - sierpień 2010
Miejsce: parafia Bożego Miłosierdzia, Johannesburg, RPA; sierociniec TLC, RPA
Wolontariusze: Magdalena Gawron, Jarosław Pluta

Informacja o zapotrzebowaniu na pracę wolontariuszy w RPA dotarła do SWM Wrocław ze strony
misjonarza, ks. Stanisława Jagodzińskiego sdb, proboszcza powstałej 29 listopada 2008 r. parafii
Bożego Miłosierdzia, w dzielnicy Walkerwil w Johannesburgu (RPA).
Od sierpnia 2009 wolontariusze pracują na parafii, tworząc oratorium dla dzieci oraz organizując
pozalekcyjne zajęcia dla młodzieży z tamtejszej okolicy. Głównym celem projektu było poprawienie
sytuacji dzieci ulicy w Johanesburgu (RPA) należących do grupy o mniejszych szansach rozwoju oraz
przywrócenie ich do życia społecznego. Badania instytutu SAIRR dowiodły, że południowoafrykańskie
szkoły podstawowe są jednymi z najgorszych na kontynencie ( stanford.edu.). W związku z tym
wolontariusze organizowali zajęcia edukacyjno- sportowo- rekreacyjne skupiające dzieci ulicy oraz
młodzież dzięki czemu podwyższali ich szansę na rozwój.

Od stycznia 2010 wolontariusze pracują w sierocińcu TLC w Johanesburgu który swą opieką obejmuje
ponad 300 sierot z RPA.

1

Na Środki własne składają się: darowizny indywidualne, darowizny od instytucji prywatnych i państwowych, ofiary parafian,
wpłaty wolontariuszy, odpis 1% podatku oraz środki pochodzące z działalności gospodarczej.
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Źródła finansowania:
- Darowizna od Inspektorii św Jana Bosko we Wrocławiu,
− Środki własne organizacji,
− Darowizny od osób prywatnych

3.3. „WPROWADZENIE INNOWACJI REHABILITACYJNYCH NA PLACÓWKACH
MISYJNYCH W ETIOPII I KENII JAKO KONTYNUACJA ZACZĘTEGO DZIEŁA”

Czas realizacji: sierpień 2009- sierpień 2010
Miejsce:
MC-Missionaries of Charity – Placówka misyjna Sióstr Misjonarek Miłości, Dirre Dawa,
Etiopia,
Saint Martin Catholic Social Apostolate; Community Programme for People living with
Disabilities; Nyahururu, Kenia
Wolontariusze: Anna Jaroszewska, Mateusz Patro

ETIOPIA
Projekt pt. „Wprowadzenie innowacji rehabilitacyjnych na placówkach misyjnych w Etiopii i Kenii, jako
kontynuacja zaczętego dzieła” stanowił kontynuację pracy z zakresu opieki zdrowotnej, która została
podjęta w tym kraju przez SWM w 2005 roku.
Wolontariusze po przybyciu do Etiopii początkowo pracowali u Sióstr Misjonarek Miłości w stolicy, a
następnie przybyli do placówki docelowej mieszczącej się w górskiej miejscowości Dire Dawa.
Wolontariusze każdego dnia pracowali na różnych oddziałach (sektor męski, sektor mężczyzn z
upośledzeniem umysłowym, sektor dzieci niepełnosprawnych i niemowlaków, sektor żeński i sektor
kobiet z upośledzeniem umysłowym) pomagając bezpośrednio pacjentom, ale również pracując z
lokalnymi fizjoterapeutami „ręka w rękę” podnosząc ich umiejętności i kwalifikacje zawodowe, co było
jednym z głównych założeń projektu.
Wolontariusze prowadzili szkolenia praktyczne i teoretyczne, które dotyczyły zagadnień z podstaw
fizjoterapii, a warsztaty praktyczne obejmowały prowadzenie różnych gimnastyk, doskonalenie
wykonywania masażu i indywidualnej terapii z pacjentem, wykorzystania Chusty Klanza podczas zajęć
grupowych i do rehabilitacji oraz warsztaty obejmujące wykorzystanie zakupionego sprzętu
rehabilitacyjnego do pracy z pacjentami.
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W okresie świątecznym Ania i Mateusz pomagali siostrom w akcji mającej na celu rozdanie paczek
bożonarodzeniowych najbiedniejszym mieszkańcom Dire Dawa oraz dożywianie najuboższych.
Wolontariusze oddawali także krew dla umierających pacjentów, ratując w ten sposób ich życie oraz
pomalowali pokój rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych dzieci, co sprzyja lepszej współpracy z
najmłodszym pacjentem. Przebywając przez długi okres czasu na jednej placówce zdobyli zaufanie
pracowników, pacjentów i Sióstr, co pozwoliło im na wydajniejszą pracę, a także pogłębiło współpracę
między organizacjami partnerskimi, podtrzymując dalej trwałość wcześniej zrealizowanych projektów.

KENIA
W okresie od maja do czerwca 2010 Anna Jaroszewska realizowała projekt w Nyahururu w Kenii,
współpracując z organizacją SAINT MARTIN Catholic Social Apostolate; Community Programme for
People living with Disabilities.
Wolontariuszka uczestniczyła w programie obejmującym pomoc osobom z niepełnosprawnością.
Współpracowała z lokalnymi fizjoterapeutami wprowadzając w ich pracę innowacje terapeutyczne,
wspomagające ich umiejętności zawodowe.
Wolontariuszka pracowała z fizjoterapeutami w Centrum Rehabilitacyjnym, jak również wyjeżdżała z
nimi w teren, by pracować we wioskach, z ludźmi, którzy nie mieli możliwości dotarcia do Centrum.
Ania oprócz warsztatów praktycznych z fizjoterapeutami i terapii pacjentów, wprowadziła w Centrum
ogólno kondycyjną gimnastykę grupową dla dorosłych oraz prowadziła zajęcia ruchowe w Domu
Wspólnoty L’Arche.

Źródło finansowania:
− Środki własne organizacji
− Darowizny od osób prywatnych
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

3.4. DOSZKALANIE LOKALNYCH FIZJOTERAPEUTÓW Z ZAKRESU METOD
RECHABILITACJI ORAZ WPROWADZENIE DO EDUKACJI I TERAPII CHUSTY KLANZA

Czas realizacji: 26.01-18.03.2010
Miejsce: Etiopia: Placówki Sióstr Misjonarek Miłości w: Addis Ababa, Awassa, Kebre
Mengis, Dire Dawa, Jimma, Debre Markos
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Wolontariusz: Katarzyna Przyślewicz

Celem projektu było doszkolenie lokalnych fizjoterapeutów z metod pracy rehabilitantów oraz
wprowadzenie w edukację i terapię zajęć z chustą Klanzy.
Wolontariuszka przez dwa miesiące, nawiązała współpracę z 6 placówkami misyjnymi prowadzonymi
przez Siostry Misjonarki Miłosierdzia.
Prowadziła szkolenia dla lokalnych fizjoterapeutów z zakresu podstawowej wiedzy terapeutycznej,
prowadziła zajęcia teoretyczne oraz praktyczne – bezpośrednio z pacjentami, pomagała w tworzeniu i
modernizacji miejsc pracy terapeutów oraz wytwarzaniu prostych pomocy terapeutycznych.
W pracy z lokalnymi nauczycielami wolontariuszka przeprowadziła szkolenia z zakresu wykorzystania
chusty Klanzy w edukacji oraz zajęciach integracyjnych.
W sumie, beneficjentami bezpośrednimi projektu była grupa 35 fizjoterapeutów oraz nauczycieli.

Źródło finansowania:
− Środki własne organizacji
− Darowizny od osób prywatnych

3.5. PRACA FIZJOTERAPEUTYCZNA W EFFATHA HOME L’ARCHE W KENII,

Czas realizacji: wrzesień 2010 – grudzień 2010
Miejsce: SAINT MARTIN Catholic Social Apostolate;
Effatha Home L’Arche, Nyahururu, Kenia
Wolontariusze: Anna Jaroszewska

Wolontariuszka pracowała jako asystentka i fizjoterapeutka w Effatha Home. Jest to Wspólnota, gdzie
osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkają z osobami zdrowymi – asystentami.

Ania każdego dnia wraz z innymi asystentami, towarzyszyła w czynnościach dnia codziennego (
mycie, ubieranie, karmienie, opieka) osobom z niepełnosprawnością tam mieszkającym. Oprócz tych
czynności, 2 razy w tygodniu prowadziła zajęcia ruchowe z tymi osobami.

Pomogła rozpocząć warsztaty cukiernicze, w których biorą udział osoby z niepełnosprawnością.
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Źródło finansowania:
− Środki własne organizacji
− Darowizny od osób prywatnych

3.6. ,,PRACA WOLONTARYJNA W CHARAKTERZE OPIEKUNÓW W DOMU DZIECKA W
TUPIZIE W BOLIWII”

Czas trwania: lipiec 2010 – sierpień 2011 „
Miejsce: Dom dziecka „María Inmaculada” w Tupizie, Boliwia
wolontariusze: Karolina Chromczak, Alicja Trzaska

Projekt zakładał pracę dwóch wolontariuszek w charakterze opiekunów w Domu Dziecka w Tupizie.
Zadaniami

Wolontariuszek

były:

administracja

domu

i

organizacją

czasu wychowanków,

wprowadzenie zajęć i warsztatów, co miało na celu nie tylko poszerzenie wiedzy dzieci, ale
wypracowanie umiejętności samodzielnego i kreatywnego myślenia, które ułatwią im wejście w
dorosłe życie.

Zapewniając wychowankom godziwe warunki życia, edukację nieformalną i

perspektywy na przyszłość projekt przyczyniał się do eliminacji ubóstwa.
Projekt zapewnił kompleksową opiekę nad 49 wychowankami w wieku od 5 do 18 roku życia. Projekt
został zrealizowany między 1 lipca a 31 grudnia 2010 roku. Najważniejszą fazą projektu była praca
dwóch wolontariuszek w domu dziecka Hogar de Tupiza „María Inmaculada” prowadzonego przez
Zakon Sióstr Służebniczek Dębickich w miejscowości Tupiza w Boliwii. Etap pierwszy (lipiec 2010
roku), czyli przygotowanie do wyjazdu objął: szkolenie wewnątrz organizacji – przeprowadzone przez
SWM, zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, wykonanie szczepień ochronnych oraz
przygotowanie merytoryczne. Etap drugi (lipiec – grudzień 2010) skoncentrowany był na przybyciu
wolontariuszek, które odbyły ośmiogodzinne szkolenie poprzyjazdowe, które zapoznało

je z

zasadami funkcjonowania placówki i kontekstem społeczno – kulturowym. Po krótkim okresie
obserwacji wolontariuszki rozpoczęły samodzielną pracę z wychowankami. Przeprowadziły

300

godzin konsultacji i pomocy w odrabianiu zadań domowych, a także warsztaty choreoterapii,
arteterapii, muzykoterapii, tańca integracyjnego, języka angielskiego, zajęć sportowych w celu
rozwijania kreatywności, wspierania rozwoju oraz poszerzenia wiedzy i umiejętności wychowanków.
Ponadto

sprawowały stałą opiekę nad wychowankami, aby stworzyć im przyjazne warunki do

rozwijania własnej osoby oraz zajmowały się administracją domu. Co więcej, odwołując się do
doświadczenia poprzednich wolontariuszek SWM, które pracowały na placówce, w odpowiedzi na
potrzeby dzieci, stworzona została biblioteczka. Wolontariuszki przeprowadziły też 25 godzin
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szkolenia dla grupy miejscowych studentów z zakresu metod wychowawczych, aspektów
pedagogicznych, psychologicznych i dydaktycznych.
Źródło finansowania:
− Środki własne organizacji
− Darowizny od osób prywatnych
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

IV. ZADANIA ZLECONE PRZEZ PODMIOTY UNIJNE, PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE
Kwoty
Donator

Nazwa projektu

dotacji
przekazane

Środki
wykorzystane
w roku 2009

w roku 2009
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP

„Praca wolontaryjna w charakterze
opiekunów w domu dziecka w Tupizie

56 645,56 zł

56 645,56 zł

50 189,00 zł

45 940,96 zł

w Boliwii „

Fundusz Inicjatyw

„Widzę, uczę - zmieniam! Stworzenie

Obywatelskich

grupy trenerów edukacji globalnej”

V. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
Źródło przychodu

Stosunek

Kwota PLN

1. Darowizny od osób prywatnych i przedsiębiorstw procentowy
14,79%

28 649,25

prywatnych
2. Dotacje od instytucji

31,88%

61 752,13

3. Dotacje ze źródeł publicznych, w tym:

52,97 %

102.585,96
0,00

6. Pozostałe przychody

0,00%
52,97%
0,00%
0,00%
0,00%
0,36%

Przychody łącznie

100%

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

102.585,96
0,00
0,00
0,00
69,34
193.680,68
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VI. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
Stosunek

Cel

Kwota PLN

procentowy
1. Realizacja celów statutowych

95,36%

147.060,30

a) koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00%

0

b) koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

95,36%

147.060,30
6 727,85

2. Administracja

4,36%

3. Działalność gospodarcza

0,00%

0

4. Pozostałe koszty

0,28%

426,80

Koszty łącznie

100%

154 214,95

VII. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ

7.1 LICZBA PRACOWNIKÓW ETATOWYCH ZE WSKAZANIEM STANOWISK

Liczba pracowników etatowych w roku 2010 wyniosła 0 osób, osoby były zatrudnione w działach:
•

Administracja – 0 osoba

•

Koordynacja projektów – 0 osoby

•

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
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7.3 WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW O DZIEŁO I ZLECENIE

W roku 2010 na umowy zlecenie i o dzieło było zatrudnionych 11 pracowników. Umowy zostały
zawarte w ramach przeprowadzenia zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe,
realizujących określonych cele statutowe Stowarzyszenia:
•

Wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 18 700,00 PLN

•

ZUS pracodawcy: 0,00 PLN

7.4 INNE INFORMACJE

•

Członkowie Zarządu i innych organów Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia z tytułu

wykonywanych funkcji.
•

Pracownicy SWM w roku 2010 nie otrzymali nagród finansowych ani premii.

•

Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych w roku 2010.
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