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I. INFORMACJE OGÓLNE
1.

INFORMACJE OGÓLNE O STOWARZYSZENIU

Nazwa:

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu,
Oddział we Wrocławiu

Nazwa skrócona:

SWM Młodzi Światu. Oddział we Wrocławiu

Jednostka macierzysta:

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Adres siedziby:

Plac Grunwaldzki 3, 50-377 Wrocław, Polska

Telefon/ fax:

tel. +48 71 335 86 05

E-mail

wroclaw@swm.pl

Strona internetowa:

http://wroclaw.swm.pl

Rodzaj organizacji:

stowarzyszenie

Data pierwszej rejestracji:

12.06.2008

Data wpisu do Krajowego
Rejestru sądowego:

12.06.2008

Nr KRS:

0000308004

Data uzyskania statusu OPP:

12.06.2008

Nr REGON:

020787183

NR NIP:

8982140651

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes: Paweł Druszcz, ur. 01.04.1977 r.,
zam. w Komornikach
Wiceprezes: Bartosz Wierzbiński, ur. 27.09.1985r.,
zam. w Międzyborzu
Sekretarz: Agata Rodziewicz, ur. 01.08.1987r.,
zam. w Górze
Skarbnik: Adam Gajewski, ur. 18.08.1986r.,
zam. w Dzierżoniowie
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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,
2) personalnej i duchowej placówkom misyjnym poza granicami RP,
3) działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego poprzez zrzeszanie ludzi dobrej woli,
4) działalność charytatywna,
5) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczeństw lokalnych,
6) nauka, oświata, edukacja i wychowanie,
7) ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
8) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
9) upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
10) działanie na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijania kontaktów i współpracy
pomiędzy
11) społeczeństwami,
12) promocja i organizacja wolontariatu.

II. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
1. EDUKACJA GLOBALNA W SZKOŁACH
Czas trwania: od maja 2008
Program Edukacji globalnej skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej, licealnej oraz
studentów. W czasie spotkań wolontariusze prowadzą zajęcia warsztatowe dotyczące
problemów krajów rozwijających się. Wykorzystują w tym celu metody interaktywne
takie jak: prowadzenie gier symulacyjnych, filmy i prezentacje multimedialne, eksponaty
z Afryki oraz Ameryki Południowej. Program spotkań obejmuje także promocję
wolontariatu oraz ukazywanie młodym ludziom możliwości zaangażowania się w pomoc
na rzecz krajów Globalnego Południa.
W roku 2008 w warsztatach wzięło udział ok. 400 osób, zostały one przeprowadzone
w następujących szkołach:
- Państwowa Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu
- IX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu
- Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Lubinie
- Zespół Szkół Rolniczych w Rudnej
- Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Lubinie
- Szkoła Podstawowa w Jaźwinie
- Przedszkole na Akacjowym Wzgórzu w Łagiewnikach
- Koło Misyjne Sióstr Klawerianek w Świdnicy
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie
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EVENTY

2.1. TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Czas i miejsce: 15.05.2008r. Wrocław
W czwartek 15 maja 2008 r w Muzeum Architektury we Wrocławiu, Salezjański
Wolontariat Misyjny Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu, wziął udział w Targach
Organizacji Pozarządowych działających na terenie Wrocławia. Wydarzenie
organizowane było po raz drugi przez stowarzyszenie AIESEC działające przy
Uniwersytecie Ekonomicznym. Pracownicy SWM Młodzi Światu z Wrocławia
przygotowali stanowisko promocyjne z wystawą zdjęć, prezentacją multimedialną oraz
ulotkami wolontariatu. Stoisko SWM cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród
uczestników targów- głównie studentów.
2.2. MŁODZI DLA WROCŁAWIA
Czas i miejsce: 05.10.2008r. Wrocław
W niedzielę 5 października na wrocławskim rynku odbył się festyn zorganizowany przez
wspólnotę AlleluYAH. Obok wielkiej sceny koncertowej były rozstawione namioty, w
których różne wspólnoty młodzieżowe prezentowały swoją działalność. Wolontariusze
SWM mieli swoje stoisko, przy którym informowali o tym, czym są misje, jakie działania
wchodzą w ich zakres, a także w jaki sposób można wesprzeć kraje Globalnego Południa.
Ponadto zachęcali do współpracy z Wolontariatem młodzież oraz nauczycieli licznie
obecnych na rynku.
2.3. TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ WE WROCŁAWIU
Czas realizacji: 18.08.2008 - 14.12.2008
W 2008 roku, po raz pierwszy SWM Młodzi Światu. Oddział we Wrocławiu
zorganizował Tydzień Edukacji Globalnej
Wieczory kulturowe
W dniach 20-21 listopada, w klubo-kawiarni Mleczarnia we Wrocławiu, w ramach
Tygodnia Edukacji Globalnej, odbyły się dwa wieczory kulturowe: peruwiański oraz
afrykański. Ich celem było zwiększenie świadomości wśród młodych ludzi z Wrocławia i
okolic na temat problemów globalnych oraz kultury krajów rozwijających się, a także
zmobilizowanie młodych osób mieszkających na terenie Wrocławia i okolic do
podejmowania inicjatyw społecznych, które prowadzą do poprawy standardu życia
ludności krajów Globalnego Południa. Odbiorcami projektu byli głównie młodzi ludzie w
wieku 18-30 lat, w większości studenci wrocławskich wyższych uczelni.
Wieczór afrykański. Spotkanie rozpoczęła prelekcja Sylvestra Ottou z Kamerunu nt
postrzegania pomocy rozwojowej przez kraje rozwijające się. Kolejnym punktem
programy była debata na temat "Pomoc czy uzależnienie - spojrzenie na programy
pomocy rozwojowej z punktu widzenia krajów rozwijających się". W debacie wzięli
udział zaproszeni goście: Anna Kudarewska, Konrad Czernichowski, Piotr Olędzki,
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Mariusz Turowski oraz Sylwester Ottou. Po debacie ok. 10 osób zadawało gościom
pytania. Kolejnym punktem programu była prezentacja pracy wolontariuszy, którzy
uczestniczyli w projekcie rozwojowym „Razem dla rozwoju", w Ghanie.
Po prezentacji goście mieli okazje wziąć udział w koncercie zespołu Yankadii grającego
typową muzykę afrykańską. Także warsztaty gry na bębnach oraz tańca afrykańskiego
budziły duże zainteresowanie.
Wieczór peruwiański. Spotkanie rozpoczęła prelekcja Elżbieta Jakubek, nt. „Peru-kraj
kontrastów, kraj Globalnego Południa". Kolejną częścią programu była prezentacja
typowych instrumentów peruwiańskich przeprowadzona przez Grecco Calderona z Peru
oraz Joannę Niemiec. Ten punkt programu wzbogacony o mini konkurs muzyczny dla
uczestników, w którym wzięło udział 7 osób. Historie o pochodzeniu instrumentów oraz
kulturze i problemach Peru przeniosły wszystkich do kraju Inków. Kolejnym elementem
programu była prezentacja wolontariuszy, którzy realizowali w Peru projekt „Razem dla
rozwoju”. Zespół grający typową muzykę andyjską porwał publiczność do wspólnej
zabawy w rytmach peruwiańskich. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni mieli okazję
wziąć udział w warsztatach salsy oraz wykorzystać swe umiejętności w kończącej ten
wieczór salsotece.
W obu wieczorach, zgodnie z założeniami, łącznie wzięło udział ok. 400 osób.
Punkt informacyjny
W trakcie trwania obu wieczorów funkcjonował punkt informacyjny obsługiwany przez
wolontariuszy SWM oraz wolontariusza z Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego
Świata”Maitri”. Celem punktu było informowanie o możliwościach zaangażowania się
młodych ludzi w działania na rzecz Globalnego Południa. Dostępne były ulotki
wrocławskich organizacji zajmujących się pomocą rozwojową Na podstawie rozdanych
materiałów oraz ulotek można stwierdzić, że 200 osób skorzystało z jego działalności.
Wystawa zdjęć
W dniach 17.11-08.12.2008 można było oglądać ekspozycję 19 zdjęć przedstawiających
realia życia w Afryce oraz Ameryce Południowej. Wystawa składała się z 12 zdjęć
wielkości 70x40 cm prezentowanych na ścianach Mleczarnia oraz 7 zdjęć wielkości
100x60 prezentowanych na sztalugach w różnych częściach klubo-kawiarni.
Partnerzy:
- Klubo-Kawiarnia Mleczarnia
- Studenckie Radio Luz – patronat medialny
- Portal dlastudenta.pl – patronat medialny
Źródła finansowania:
- Fundacja Edukacja Dla Demokracji
- Środki własne
2.4.

SPOTKANIA DLA WOLONTARIUSZY
2.4.1.

Ogólnopolskie spotkanie wolontariuszy SWM Młodzi Światu

6

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu. Oddział we Wrocławiu

Raport roczny 2008

W dniach 16-18 maja 2008, SWM Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu zorganizował
ogólnopolskie spotkanie wolontariuszy SWM. Spotkanie przebiegło pod hasłem
„Religijny Bigos”. Wolontariusze mieli okazję wziąć udział w zabawach integracyjnych,
wysłuchać prelekcji ks. Adama Parszywki nt „Wielkie Religie Świata”, wziąć udział w
grze symulacyjnej dotyczącej współpacy z różnymi narodowościami przeprowadzonej
przez dr Monikę Kwiecińską oraz spotkać się z członkami zambijskiego zespołu Sakala
Brothers oraz wolontariuszami z Ghany. W spotkaniu wzięło udział 45 osób z całej
Polski.
2.4.2.

Cotygodniowe spotkania wolontariuszy SWM Młodzi Światu. Oddział we
Wrocławiu

W 2008 roku, w siedzibie stowarzyszenia we Wrocławiu, odbyło się 36 cotygodniowych
spotkań dla wolontariuszy. W okresie wakacji spotkania były zawieszone. W czasie
spotkań realizowany był program edukacji globalnej. Wolontariusze brali udział w
spotkaniach warsztatowych oraz prelekcjach dotyczących problemów krajów Globalnego
Południa. Część spotkań poświęcona była bieżącej działalności stowarzyszenia oraz
planowaniu przyszłych eventów. W spotkaniach wzięło udział ok. 40 młodych osób z
Wrocławia i okolic- głównie studentów Wrocławskich uczelni.
2.5. WYDAWNICTWA
2.5.1. Opowieści znad rzeki Zambezi – publikacja książki z bajkami z Zambii.
Czas realizacji: 18.08.2008 - 14.12.2008
Głównym celem projektu było przybliżenie dzieciom kultury krajów afrykańskich i
zapoznanie ich z ideą Milenijnych Celów Rozwoju. Poprzez rozprowadzanie publikacji
założono zapoznanie się czytelników z kulturą i obyczajami krajów rozwijających się, co
wspomoże proces kształtowania postaw otwartości i tolerancji wobec odmiennych kultur.
Książka ma również powiększyć liczbę materiałów edukacyjnych, poświęconych
tematyce rozwojowej w Polsce, skierowanych do nauczycieli szkół podstawowych.
Cel ten był realizowany przez:
- ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci 136 szkół podstawowych z terenu
małopolski o wyobrażeniach związanych z kontynentem afrykańskim. Poprzez
przygotowanie ilustracji, projekt pośrednio oddziaływał na rodziny dzieci biorących
udział w konkursie.
- zebranie ilustracji w szkole podstawowej w Centrum Edukacyjnym w Nkhotakota w
Malawi.
- przygotowanie i wydruk 1 200 egzemplarzy książki zatytułowanej "Opowieści znad
rzeki Zambezi", zawierającej bajki zebrane w Zambii (Południowa Afryka).
- popularyzacja wiedzy na temat Milenijnych Celów Rozwoju poprzez wiadomości
zawarte w książce oraz dystrybucja publikacji do organizacji, instytucji działających
na polu edukacji rozwojowej oraz szkół, które wyraziły zainteresowanie ofertą.
Zajęcia prowadzone w Afrykańskiej Wiosce również stały się miejscem propagowania
publikacji.
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Tematyka:
W ramach projektu powstała publikacja - książka pt: "Opowieści znad rzeki Zambezi",
której tematem przewodnim jest przedstawienie głównej idei Milenijnych Celów Rozwoju
i zbioru bajek z Zambii. Na tym tle zostały przedstawione różnice kulturowe i obyczajowe
pomiędzy Polską (pośrednio Europą), a wspomnianym krajem (pośrednio Afryką).
Powstała książka składa się z III części:
I. WSTĘP – wprowadzenie do problematyki rozwojowej i idei Milenijnych Celów
Rozwoju. Treść i forma została dostosowana do wieku głównych odbiorców.
II. BAJKI AFRYKAŃSKIE – zbiór bajek opatrzony wprowadzeniem dotyczącym Zambii
i wyjaśnieniem pomysłu publikacji. Część zasadnicza zawiera blisko pięćdziesiąt
opowieści i legend zebranych w Zambii, opatrzony ilustracjami w wykonaniu dzieci z
Zambii oraz prac wybranych z konkursu „Ze stronnic afrykańskich bajek”.
III. BAZA BIBLIGRAFICZNA – zostały tu zamieszczone informacje bibliograficzne o
publikacjach tradycyjnych i internetowych poświęconych problematyce rozwojowej.
Książka ma dotrzeć ze swoim przesłaniem do szerokiego grona odbiorców, do osób
prywatnych oraz do organizacji, instytucji zajmujących się problematyką rozwojową oraz
szkół zainteresowanych otrzymaniem publikacji.
Objętość albumu wynosi 158 stron. Projekt graficzny jest przejrzysty a treść komponuje
się z ilustracjami, wykonanymi przez dzieci polskie i afrykańskie. Umiejętne
wykorzystanie prac dzieci zambijskich i polskich pozwoliło zachować międzykulturowość
projektu.
Wskaźniki ilościowe realizacji projektu:
- informację o konkursie rozesłano do 136 szkół;
- na konkurs nadesłano 265 ilustracji z 17 szkół;
- wyłoniono 40 zwycięzców konkursu plastycznego (41 ilustracji)
- 1200 egzemplarzy książki „Opowieści znad rzeki Zambezi" (158 stron).
- droga elektroniczną rozesłano informację o możliwości otrzymania publikacji do 50
organizacji;
- 136 szkół rozesłano informację o wyniku konkursu w tym rozesłano 40 egzemplarzy
publikacji do zwycięzców.
Źródła finansowania:
- Fundacja Edukacja Dla Demokracji
- Środki własne

III. ZADANIA ZLECONE PZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE
I SAMORZĄDOWE W 2008 ROKU
Donator
Fundacja Edukacja dla
Demokracji

Projekt
Tydzień Edukacji Globalnej we
Wrocławiu

Kwota dotacji w
PLN*
15.000,00
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Opowieści znad rzeki Zambezi –
publikacja książki z bajkami z Zambii.

22.000,00

* Kwoty wyrażają środki wykorzystane.

IV. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
Żródło przychodu
Dotacje od instytucji
Darowizny od osób prywatnych
Przychody łącznie

Stosunek
procentowy
85%
15%
100%

Kwota PLN
37.000,00
6.657,57
43.657,57

V. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
Cel
Realizacja celów statutowych
Administracja
Koszty łącznie

Udział procentowy
Kwota PLN
86%
37.000,00
14%
5.785,2
100%
42.785,2

VI. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ
1. LICZBA PRACOWNIKÓW ETATOWYCH
W 2008 roku Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników etatowych.
2. WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ETATOWYCH
W 2008 roku Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników etatowych.
3. WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW O DZIEŁO I ZLECENIE
W roku 2008 na umowy zlecenie i dzieło było zatrudnionych 16 pracowników. Umowy
zostały zawarte w ramach prowadzonych przez SWM Młodzi Światu Oddział we
Wrocławiu projektów realizujących określone cele statutowe Stowarzyszenia:
- Wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 15.500,00 zł
- ZUS pracodawcy: 0zł
4. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU
Członkowie zarządu i innych organów Stowarzyszenia nie pobierają żadnego
wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
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VII. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. RACHUNEK BANKOWY
SWM Młodzi Światu. Oddział we Wrocławiu posiada rachunek bankowy w Banku
PEKAO SA, stan konta na dzień 31.12.2008 wynosił 872,37 zł.
2.

ŚRODKI TRWAŁE
Stowarzyszenie nie posiada żadnych środków trwałych.
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