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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

12.06.2008

Rejestru sądowego:
Nr KRS:

0000308004

Status Organizacji
Pożytku Publicznego:

12.06.2008

Nr REGON:

020787183

NR NIP:

8982140651

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes: Michał Woźnicki, nr PESEL 66012010732,
zam. w Ostrowie Wielkopolskim
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

1.2. Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie i niesienie pomocy osobom potrzebującym w kraju i za
granicą, 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,
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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.

II. EDUKACJA GLOBALNA ORAZ PROMOCJA WOLONTARIATU

2.1 Edukacja Globalna w szkołach
czas trwania: styczeń- grudzień 2009

Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU oddział we Wrocławiu w 2009r. rozpoczął
wzmożoną działalność z zakresu Edukacji Globalnej na terenie Dolnego Śląska. Grupą docelową byli przede
wszystkim uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, z którymi przeprowadzono szereg warsztatów metodami aktywnymi, m.in. projekcje
filmów, gry symulacyjne, praca metodą metaplanu, analiza soft, etc. Rezultatem podjętych działań
edukacyjnych jest zwiększona świadomość ok. 1000 dzieci
i młodzieży z tematyki globalnej i rozwojowej, m.in. podział świata na kraje Globalnej Północy i Południa,
Milenijne Cele Rozwoju, prawa dziecka w Afryce, edukacja w krajach rozwijających się, praca dzieci,
zależności handlowe na świecie, odpowiedzialna konsumpcja i Sprawiedliwy Handel. Warsztaty miały
charakter jednorazowych spotkań lub też uzupełniających się etapów, tworząc cykl edukacyjny.

W roku 2009 w warsztatach wzięło udział ok. 1000 osób, zostały one przeprowadzone w
następujących szkołach:
Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie
Gimnazjum nr 2 w Głogowie
Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Oleśnicy
Gimnazjum nr 2 w Chojnowie
Gimnazjum w Oleśnicy
Szkoła Podstawowa w Oleśnicy
Gimnazjum nr 2 w Górze
Gimnazjum w Malczycach
Ponadto przeprowadzone zostały warsztaty na specjalne zaproszenie Dolnośląskiego Parlamentu Dzieci i
Młodzieży oraz Noworudzkiego Stowarzyszenia Pro Publico Bono.
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2.2. EVENTY

2.2.1. Targi Organizacji Pozarządowych

Czas realizacji: 20.05.2009r.
Miejsce: Klub Przestrzeń XO, Wrocław

SWM Młodzi Światu oddział we Wrocławiu już po raz drugi wziął udział w Targach Organizacji
Pozarządowych działających na terenie Wrocławia. Event organizowany był po raz trzeci przez
stowarzyszenie AIESEC działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym. Wolontariusze SWM Młodzi Światu z
Wrocławia przygotowali stanowisko promocyjne z wystawą zdjęć, prezentacją multimedialną oraz ulotkami i
publikacjami wolontariatu. Stoisko SWM cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczestników targówgłównie studentów.

2.2.2. Misja na Ołbinie

Czas realizacji: 01.06.09
Miejsce: Park Nowowiejski, Wrocław

W sobotę 1 czerwca w Parku Nowowiejskim we Wrocławiu SWM Młodzi Światu oddział we Wrocławiu
wraz z Salezjańskim Stowarzyszeniem Żółty Parasol zorganizował festyn rodzinny „Misja na Ołbinie”.
Festyn skierowany był do mieszkańców dzielnicy Ołbin we Wrocławiu i połączony był z zakończeniem
tygodnia obchodów międzynarodowego dnia dziecka.
W trakcie imprezy dzieci spotykały się m.in. w Namiocie Bajek Afrykańskich w którym mogły usłyszeć
Bajki znad rzeki Zambezi. Mogły także ułożyć mapę afryki, wziąć udział w warsztatach tańca
afrykańskiego prowadzonego przez tancerkę Magdalenę Pełech. Młodzież z dzielnicy Ołbin brała także
udział w warsztatach gry na bębnach Dużym zainteresowaniem najmłodszych cieszył się konkurs
plastyczny pt „Mój kolega z Afryki” oraz punkt w którym twarze dzieci malowane były w tradycyjne
afrykańskie wzory. Przez cały czas trwania imprezy, na scenie odbywały występy, dzieci, pokazy tańca,
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego z nagrodami, rozstrzygnięcie loterii.
Głównym celem festynu było przybliżenie mieszkańcom Ołbina kultury krajów Afrykańskich ze
szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci Czarnego Lądu. Wydarzenie to wpisane było w ścieżkę
Edukacji Rozwojowej skierowanej do najmłodszych jaką SWM Wrocław realizuje od początku swojej
działalności.

2.2.3. Śniadanie Fair Trade

Czas realizacji: 9 maj 2009
Miejsce: klubo- kawiarnia Szczypta Świata
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W sobotę 9 maja w klubo-kawiarni SzczyptaŚwiata we Wrocławiu, z okazji Międzynarodowego Dnia
Sprawiedliwego Handlu SWM Młodzi Światu zorganizował spotkanie pt „śniadanie Fair Trade”

Plan

spotkania obejmował warsztaty i prezentacje w dziedzinie Sprawiedliwego Handlu. Uczestnicy warsztatów
mogli skorzystać z darmowego poczęstunku produktów SH. Głównym celem eventu było podniesienie
świadomości konsumenckiej uczestników spotkania. Spotkanie cieszyło się głównie zainteresowaniem
wrocławskich studentów.

2.2.4. Światełko dla Afryki

Czas realizacji: 23 października 2009, od 18.00 do 21.00
Miejsce: Plac Garnizonowy, Wrocław

W piątek 23.10.2009 na Placu Garnizonowym w centrum Wrocławia, SWM Młodzi Światu we współpracy z
Wrocławskim Ruchem Solidarności z ubogimi Trzeciego Świata MAITRI, zorganizował event pod nazwą
„Światełko dla Afryki”. Wydarzenie było zorganizowanie z okazji trwającego w dniach 18-24.10 2009
Tygodnia Misyjnego. Głównym celem eventu było zwrócenie uwagi przechodniów na problemy Afryki o
których mogli usłyszeć układając wspólnie mapę Afryki z symbolicznych świeczek.
Przez cały czas trwania eventu wolontariusze SWM Młodzi Światu, prowadzili akcje informacyjną, rozdając
ulotki i rozmawiając z przechodniami. Każdy z przechodniów prócz zakupu świeczki mógł kupić kilka
przedmiotów użytkowych pochodzących z Afryki.

2.2.5. „Możesz! Działaj aktywnie. Pobudzanie aktywności i budowanie kompetencji l
liderów lokalnych dla samodzielnego rozwoju.”

Czas realizacji: 18.07.2009 - 14.12.2009

Projekt zrealizowany został w partnerstwie z organizacją macierzystą- Salezjańskim Wolontariatem
Misyjnym Młodzi Światu z Krakowa. Do głównych zadań SWM Wrocław w projekcie należało zorganizowanie
Tygodnia Edukacji Globalnej we Wrocławiu, przeprowadzenie kampanii zwiększającej świadomość nt
Tygodnia Edukacji Globalnej oraz Milenijnych Celów Rozwoju z wykorzystaniem bilboardów na terenie
Wrocławia, a także prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uczestników projektu- wolontariuszy biorących
wcześniej udział w szkoleniu organizowanym przez SWM Kraków, z terenu województwa dolnośląskiego.

Źródło finansowania:
- Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
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2.2.6. Tydzień Edukacji Globalnej we Wrocławiu

Czas realizacji: 16.11.2009 - 22.11.2009

Tydzień edukacji globalnej we Wrocławiu przebiegał w dwuetapowo. Pierwszym etapem były warsztaty
przeprowadzone z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w trzech dolnośląskich szkołach. W
ramach drugiego etapu przygotowane zostały dwa wieczory edukacyjno-kulturowe poświęcone tematyce
globalnych współzależności. Wieczory przeprowadzone były w Klubie Autograf przy Centrum sztuki Impart
we Wrocławiu.

Warsztaty w szkołach
Oleśnica
17 listopada 2009 roku dwie wolontariuszki Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego MŁODZI ŚWIATU z
Wrocławia przeprowadziły warsztaty edukacyjne w Liceum im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy. 110
uczniów klas drugich i trzecich zaangażowanych było w zajęcia poświęcone Milenijnym Celom Rozwoju. Po
warsztatach uczniowie wiedzą czym są Milenijne Cele Rozwoju (MDGs), jaka jest ich geneza, jakie są
przyczyny występowania głównych problemów współczesnego świata i jakie są możliwe drogi do ich
rozwiązania,
a także jaki jest stan realizacji MDGs według najnowszego raportu ONZ.
Malczyce
18 listopada 2009 przeprowadzona została Gra warta cukru w gimnazjum
w Malczycach. Trzy wolontariuszki przeprowadziły grę z 80 uczniami klas trzecich. Zajęcia trwały cztery
godziny i przeprowadzone zostały z wykorzystaniem metody gry symulacyjnej. Uczniowie pierwszy raz mieli
kontakt zarówno z tematyką zajęć, jak i sposobem ich prowadzenia. Rezultatem prowadzonych warsztatów
jest poszerzenie świadomości uczniów na temat funkcjonowania systemu handlowego na świecie, znaczenia
rolnictwa dla rozwoju krajów Globalnego Południa, czym jest liberalizacja i protekcjonizm w polityce rolnej i
jakie są tego konsekwencje, jak grupy interesów mogą wpływać na zachowanie państwa na arenie
międzynarodowej.
Nowa Ruda
19 listopada 2009 odbyły się warsztaty wyjazdowe w Nowej Rudzie. Organizatorem było Noworudzkie
Stowarzyszenie Pro Publico Bono. Sześcioro przedstawicieli SWM z Wrocławia przedstawiło uczniom
noworudzkich szkół czym jest Salezjański Wolontariat Misyjny oraz jak działa. Następnie przeprowadzone
zostały trzy równoległe warsztaty. Dwa poświęcone były prawom dziecka w Afryce. Uczniowie poznali jakie
prawa ma każdy człowiek, co to znaczy, że prawa są powszechne, jak funkcjonuje system ochrony praw
człowieka na świecie i w Afryce, znają podstawowe dokumenty oraz instytucje zabezpieczające
przestrzeganie praw. Ponadto uczniowie znają szczególną sytuację na kontynencie afrykańskim i potrafią
wskazać przykłady łamania praw dziecka. W ramach trzeciego warsztatu przeprowadzona została gra
symulacyjna Sytuacja podbramkowa poświęcona pracy pakistańskich dzieci przy szyciu piłek futbolowych.
Uczestnicy gry poznali szczególną sytuację dzieci w Pakistanie, ich warunki pracy, znaczenie bojkotu
konsumenckiego oraz dowiedzieli się, jak my możemy wpływać na życie mieszkańców krajów rozwijających
się. Ponadto uczniowie wiedzą czym jest Sprawiedliwy Handel i jak wygląda podział dochodów.
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Wszystkie warsztaty odbywały się w ramach zajęć lekcyjnych oraz przeprowadzone zostały
metodami aktywnymi, z wykorzystaniem pomocy multimedialnych.

Wieczory edukacyjno – kulturowe
Druga część Tygodnia Edukacji Globalnej miała charakter otwarty. Główną grupą docelową byli
studenci z Wrocławia i to oni stanowili większość odbiorców. Oba wieczory odbywały się w Klubie Autograf
przy Centrum Sztuki Impart we Wrocławiu.

20 listopada 2009 – wieczór pierwszy
W piątek 20 listopada 2009 od godziny 19:00 miała miejsce pierwsza część wydarzeń edukacyjnych.
Wieczór poświęcony był roli rolnictwa w krajach Globalnego Południa oraz relacjom handlowym. Rozpoczęła
go emisja filmu konkursowego MAKE IT HAPPEN poświęconego rolnikom z Boliwii. Film trwał 60 minut i
podkreślał znaczenie rolnictwa w krajach rozwijających się oraz ukazywał życie mieszkańców tych krajów.
Kolejnym etapem była rozmowa z zaproszonymi gośćmi. Dr Konrad Czernichowski z wrocławskiego oddziału
Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI opowiedział o polityce rolnej Unii Europejskiej
wobec Afryki oraz jej wpływie na rozwój państw i walkę z ubóstwem. Następnie Bartosz Wierzbiński z SWM
we Wrocławiu przybliżył uczestnikom wieczoru ideę Sprawiedliwego Handlu. Po wypowiedziach gości głos
został oddany publiczności. Przez ok. 40 minut nasi goście odpowiadali na pytania dotyczące rolnictwa,
handlu oraz naszej roli w poprawianiu warunków życia mieszkańców krajów Globalnego Południa.
Kolejnym punktem wieczoru był rytualny pokaz parzenia Yerba Mate w wykonaniu prezesa Stowarzyszenia
Entuzjastów Yerba Mate p. Bartłomieja Chodynia. 30 osób wzięło udział w spotkaniu kulturalnowarsztatowym Yerba Mate – zielone złoto Indian, na którym poznało właściwości Yerba Mate, zasady i
sposoby przyrządzania, rytualne elementy parzenia oraz komponowania mieszanek. Warsztat trwał dwie
godziny, a jego uczestnicy otrzymali świadectwo uczestnictwa w spotkaniu.
Wieczór zakończył się o godzinie 22.30.

21 listopada 2009- wieczór drugi
W sobotę 21 listopada o godzinie 19 rozpoczął się drugi wieczór edukacyjny. Tematem przewodnim stały się
Indie. Państwo to zostało przybliżone zarówno pod względem bogactwa kultury, jak i zależności społecznoekonomicznych łączących go ze światem. Pierwszym punktem programu była opowieść podróżnika Tomasza
Jagiełło połączona z pokazem zdjęć przywiezionych z jego pobytu w Indiach. Jego wystąpienie, łącznie z
pytaniami od publiczności trwało ok. 50 minut.
Po wystąpieniu podróżnika miał miejsce pokaz filmu My kupujemy, kto płaci?, który poruszał kwestie
warunków pracy dzieci w przemyśle odzieżowym w Indiach, konsekwencjach lokowania produkcji zachodnich
marek w krajach Globalnego Południa oraz prawa do rozwoju. Po filmie Anna Huminiak z Domu Spotkań im.
Angelusa Silesiusa z Wrocławia wygłosiła krótką prelekcję na temat odpowiedzialnej konsumpcji. Uczestnicy
dowiedzieli się czym jest odpowiedzialna konsumpcja oraz jak nasze zachowania konsumenckie wpływają na
rozwój innych państw.
O godzinie 21:30 odbył się pokaz tańca bollywood wykonany przez grupę taneczną Nafrini z Wrocławia. Po
pokazie liderka grupy Urszula HAYATIM Szarek przeprowadziła warsztat tańca dla chętnych. Wieczór
zakończył się ok. godziny 23.
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Liczba odbiorców wydarzeń z obu wieczorów wynosiła ok. 150 osób. Część z nich była obecna na obu
wydarzeniach. Przez dwa dni funkcjonowała wystawa eksponatów z prowadzonego przez SWM sklepu
Rafiki. Ponadto działał także punkt informacyjny na temat Misji, Wolontariatu, Sprawiedliwego Handlu oraz
Milenijnych Celów Rozwoju. Zarówno w piątek jak i sobotę miała miejsce degustacja produktów
Sprawiedliwego Handlu. Goście mogli spróbować różnych rodzajów kawy i herbaty, na wystawie znalazły się
także inne produkty.

Kampania promocyjna
Kampania rozpoczęła się 28 października 2009 roku, wraz z rozesłaniem podań
o objęcie patronatem medialnym do lokalnych mediów. W konsekwencji nasze działania zostały objęte
patronatem przez Radio Rodzina, Tygodnik katolicki Niedziela oraz portal studencki Studente.pl. Działania
promocyjne rozpoczęły się 2 listopada 2009 roku. Jedną
z form były plakaty umieszczone na specjalnych powierzchniach reklamowych w środkach komunikacji
publicznej. 30 plakatów nie tylko zachęcało do przyjścia na wieczory edukacyjno-kulturowe, lecz zawierało
także elementy kampanii społecznej, której głównym celem jest sprowokowanie refleksji w odbiorcach.
Ponadto wydrukowano 500 sztuk ulotek i 300 plakatów, które zostały umieszczone na wrocławskich
uczelniach wyższych, szkołach średnich, duszpasterstwach akademickich, zaprzyjaźnionych klubach i
kawiarniach.
Informacje o Tygodniu Edukacji Globalnej zostały także umieszczone na stronach internetowych, portalach
młodzieżowych i serwisach dostępnych dla organizacji pozarządowych. Dodatkowo na terenie Wrocławia
dzięki współpracy z firmą AMS zostało umieszczonych
15 billboardów promujących Tydzień Edukacji Globalnej.
Dodatkowo w ramach spotkań edukacyjnych został zebrany materiał o stanie wiedzy społeczeństwa na temat
MDGs, sprawiedliwego handlu, pomocy rozwojowej. Ma on formę wywiadów zebranych wśród uczestników i
zaproszonych gości. Materiał zostanie zebrany

i w wersji elektronicznej umieszczony na stronie

wrocławskiego oddziału Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego.

Partnerzy:
 klub Autograf
 Radio Rodzina- patronat medialny
 Tygodnik katolicki Niedziela – patronat medialny
 Studente.pl. - patronat medialny

Źródła finansowania:
 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 Środki własne organizacji
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2.2.7. KONCERT EWANGELIZACYJNO – MISYJNY ZESPOŁU 2TM 2,3

Czas realizacji: 19 marca 2009
Miejsce: Kościół p.w. św Michała Archanioła, Wrocław

19 marca 2009, SWM Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu we współpracy z organizacją Sancta Familia
zorganizował akustyczny koncert zespołu TYMOTEUSZ (2TM 2,3).
Koncert wpisywał się w kampanię promującą przekazanie 1% podatku na rzecz SWM.
W trakcie trwania wydarzenia, w przedsionku kościoła funkcjonował misyjny punkt informacyjny dotyczący
Misji Salezjańskich oraz wolontariatu który cieszył się dużym zainteresowaniem. Rozdawane były także ulotki
SWM oraz ulotki 1%.
Koncert zgromadził ok 600 osób w różnym wieku.

2.2.8. NIEDZIELE MISYJNE

W 2009 roku wolontariusze SWM Młodzi Światu z Wrocławia, wraz z księżmi Salezjanami zorganizowali i
przeprowadzili 5 Niedzielnych Animacji Misyjnych.
Zostały one zorganizowane w:

Parafii pw. św. Michała Archanioła we Wrocławiu
Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej we Wrocławiu
Parafii pw. św. Michała Archanioła w Długołęce
Parafii Miłosierdzia Bożego w Bielawie
Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Księżpolu
Głównym celem animacji było zapoznanie parafian z działalnością Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego.
Większość z Niedziel Misyjnych zorganizowana była w rodzimych parafiach wolontariuszy którzy w 2009
roku wyjechali na projekty misyjne do Afryki

2.3. SPOTKANIA DLA WOLONTARIUSZY

2.3.1. Ogólnopolskie spotkanie wolontariuszy SWM Młodzi Światu pt. „Granice
Inkulturacji”

Czas realizacji: 15-17 maj 2009
Miejsce: Gimnazjum Salezjańskie im. Edyty Stein we Wrocławiu

W dniach 15-17 maja 2009, SWM Młodzi Światu Odział we Wrocławiu już po raz trzeci zorganizował
ogólnopolskie spotkanie wolontariuszy SWM. Spotkanie przebiegło pod hasłem „Granice Inkulturacji”.
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Wolontariusze mieli okazję wziąć udział w zabawach integracyjnych, wysłuchać prelekcji ks. Adama
Parszywki nt inkulturacji w krajach misyjnych oraz wziąć udział w grze symulacyjnej.
W spotkaniu wzięło udział 45 osób z całej Polski

2.3.2. Cotygodniowe spotkania wolontariuszy SWM Młodzi Światu. Odział we
Wrocławiu

W 2009 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 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.

2.4. KOŁA MISYJNE SWM MŁODZI ŚWIATU

1.1.0.

Koło Misyjne w Lubinie

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu oddział we Wrocławiu aktywnie uczestniczył w rozwoju grupy
misyjnej w Lubinie. Dzięki nawiązanemu kontaktu z ks. Mariuszem Jerzewiczem
udało się stworzyć grupę misyjną, której uczestnicy aktywnie udzielali się w działalności całego SWM. Po
kilku tygodniach działalności pojawił się pomysł zorganizowania cyklu spotkań w liceach ogólnokształcących
w Lubinie.
W lutym 2008 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Lubinie odbyło się pierwsze dwudniowe spotkanie pod
nazwą „MISJA DLA KAŻDEGO”. W porozumieniu z dyrekcją i nauczycielami, w spotkaniu uczestniczyły
wszystkie klasy, w ramach 1 godziny lekcyjnej. Prezentację i prelekcję przygotowali wolontariusze SWM
Wrocław: Małgorzata Marx oraz Bartosz Wierzbiński
Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć misyjnych, oraz ekspozycja promująca ideę wolontariatu misyjnego.
Kolejne spotkania odbywały się w luty w 2 Liceum Ogólnokształcącym oraz w marcu w Salezjańskim Liceum
Ogólnokształcącym im sw Jana Bosko w Lubinie.
W spotkaniach uczestniczyło w sumie ok 100 uczniów, część z nich rozpoczęła działalność w nowo
powstałym kole misyjnym przy Liceum Salezjańskim w Lubinie
Od chwili powstania koła misyjnego w Lubinie, SWM Oddział we Wrocławiu objął patronatem jego
działalność.
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2.3.2. Koło misyjne w Chocianowie
W 2009 roku Koło misyjne w Chocianowie zawiesiło swoją działalność i nie wykazywało żadnych aktywności
misyjnych

III. PROJEKTY MISYJNE WOLONTARIUSZY

3.1. „Edukacja w sferze rolnictwa i hodowli zwierząt w Zambii- Lufubu”

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 skupia 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 wykonuje 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 współpracuje z
dotychczasowymi instruktorami oraz pracownikami szkoły rolniczej w celu uzyskania jak najlepszych efektów
pracy uczniów.
Podział obowiązków jest równomierny dla wszystkich studentów w zależności od potrzeb oraz od warunków
pogodowych. Wszystkie prace odbywają się na terenie należącym do wspólnoty salezjańskiej oraz szkoły
rolniczej. Wolontariusz szkoli studentów szkoły pod kierunkiem hodowli zwierząt a także uprawy. Zadania te
wykonuje w taki sposób by jak najlepiej wykorzystali lokalne 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 zajmuje się 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,
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środki własne organizacji,
darowizny od osób prywatnych

3.2. „Praca na rzecz najuboższych dzieci z Johannesburgu- tworzenie oratorium, praca w
domach dziecka”

Czas realizacji: lipiec 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.

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 jako
kontynuacja zaczętego dzieła”

Czas realizacji: sierpnień 2009- sierpień 2010
Miejsce: MC-Missionaries of Charity – Placówka misyjna Sióstr Misjonarek Miłości,

Dirre Dawa, Etiopia

Wolontariusze: Anna Jaroszewska, Mateusz Patro

Projekt pt. „Wprowadzenie innowacji rehabilitacyjnych na placówkach misyjnych w Etiopii, jako kontynuacja
zaczętego dzieła” stanowił kontynuację pracy z zakresu opieki zdrowotnej, która została podjęta w tym kraju
przez SWM w 2005 roku.
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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.
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.

Źródło finansowania:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP,
środki własne organizacji

3.4. „Wolontariat wśród „Dzieci Ulicy” w Limie (Peru). Wsparcie pedagogów ulicy w zakresie
pracy wychowawczej, edukacyjnej oraz opieki medycznej”

Czas: czerwiec 2009- grudzień 2009
miejsce: organizacja Todos los Nińos del Otro Mundo, Lima (Peru)
wolontariusze: Michalina Hering, Aneta Franas

Projekt dotyczył wyjazdu do Limy dwóch wolontariuszek, w charakterze pedagogów ulicy. Po odbyciu
szkolenia poprzyjazdowego wolontariuszki wspierały w pracy pedagogów z organizacji Todos los Nińos del
Otro Mundo. Towarzysząc doświadczonym streetworkerom, w bezpośredniej pracy na ulicy, udzielały
dzieciom i młodzieży pomocy w ich codziennych problemach (urzędowych, rodzinnych, prawnych) oraz
wsparcia emocjonalnego. Podstawowym elementem pomocy była troska o zdrowie i higienę podopiecznych:
wizyty w szpitalu, opłacanie badań medycznych i zakup leków. Drugim elementem projektu była organizacja
zajęć edukacyjno-rekreacyjnych w świetlicy La Flecha, obejmujących korepetycje z podstawowych
przedmiotów szkolnych, naukę czytania i pisania, warsztaty, gry i zabawy. W zajęciach uczestniczyły dzieci i
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młodzież przebywające w centrum Limy. Dodatkowo wolontariuszki prowadziły zajęcia edukacyjne w Domu
dla Dorosłych Chłopców Ulicy organizacji Semilla de Mostaza.
Trzecim elementem projektu było zorganizowanie zajęć z zakresu higieny, edukacji seksualnej, opieki nad
niemowlętami, profilaktyki chorób skierowanych przede wszystkim do dziewcząt, młodych rodziców i
nastoletnich matek, przebywających na ulicy. Wolontariuszka Michalina Hering przebywała w Limie do końca
trwania projektu (do 22 grudnia 2009). Natomiast Aneta Franas wyjechała z Peru po trzech miesiącach i 1
tygodniu trwania projektu. Na przełomie 2 listopada i grudnia przeprowadziła w Warszawie inicjatywę
edukacyjną, która miała na celu zapoznanie ze zjawiskiem „dzieci ulicy” w Peru grupy studentów Iberystyki
oraz uczniów dwóch gimnazjów.
Po zakończeniu projektu zorganizowane przez wolontariuszki zajęcia edukacyjno – rekreacyjne są nadal
kontynuowane przez miejscowych wolontariuszy i pedagogów i koordynowane przez Todos los Nińos del
Otro Mundo. Cały projekt wpisuje się w długofalowy proces programu pracy z dziećmi ulicy, realizowany
przez organizacje zrzeszone w REDENAC. Założenia projektu odpowiadają celom strategicznym Krajowego
Planu Działań na rzecz Dzieci i Młodzieży rządu Peru.

Źródła finansowania:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP,
środki własne organizacji

IV. ZADANIA ZLECONE PRZEZ PODMIOTY UNIJNE, PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE

Donator

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP

Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich

Nazwa projektu
Wsparcie infrastrukturalne i szkoleniowe
edukacji w Limie, Peru Wolontariat
wśród „dzieci ulicy” w Limie (Peru).
Wsparcie pedagogów ulicy w zakresie
pracy wychowawczej,
edukacyjnej oraz opieki medycznej
Wprowadzanie innowacji
rehabilitacyjnych na placówkach
misyjnych w Etiopii jako kontynuacja
zaczętego dzieła
„Możesz! Działaj aktywnie. Pobudzanie
aktywności i budowanie kompetencji
liderów lokalnych dla samodzielnego
rozwoju.”

Kwoty dotacji Środki
przekazane
wykorzystane w
w roku 2009
roku 2009

65 442,04 zł

65 442,04 zł

45 867,37 zł

45 867,37 zł

11 197,28 zł

11 197,28 zł

V. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
Źródło przychodu

Stosunek
procentowy

Kwota PLN

1. Darowizny od osób prywatnych i przedsiębiorstw prywatnych

17,98%

32677,57

2. Dotacje od instytucji

14,25%

25 900,00
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3. Dotacje ze źródeł publicznych, w tym:

67,26%

122.219,28

a) dotacje z budżetu gminy

0,00%

0,00

b) dotacje z budżetu państwa

67,26%

122.219,28

c) dotacje z budżetu Unii Europejskiej

0,00%

0

4. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,26%

480,00

5. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej

0,00%

0,00

6. Pozostałe przychody

0,24%

441,56

Przychody łącznie

100%

181 718,71

VI. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
Cel
1. Realizacja celów statutowych

Stosunek
procentowy
93,82%

Kwota PLN
162 647,172

a) koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00%

0

b) koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

93,82%

162 647,172
10 578,58

2. Administracja

6,10%

3. Działalność gospodarcza

0,00%

0

4. Pozostałe koszty

0,08%

135,1

Koszty łącznie

100%

173 360,80

VII. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ

7.1 LICZBA PRACOWNIKÓW ETATOWYCH ZE WSKAZANIEM STANOWISK
Liczba pracowników etatowych w roku 2009 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 2009 na umowy zlecenie i o dzieło było zatrudnionych 4 pracowników. Umowy zostały zawarte w
ramach przeprowadzenia zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe, realizujących
określonych cele statutowe Stowarzyszenia:
 Wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 8960,00 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 2009 nie otrzymali nagród finansowych ani premii.
 Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych w roku 2009.
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