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I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu
Nazwa:

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu

Nazwa skrócona:

SWM, SWM Młodzi Światu

Adres siedziby:

Polska, 30-305 Kraków, ul. RóŜana 5

Telefon / fax:

0048 12 2692333

E-mail:

misje@swm.pl

Strona internetowa:

www.swm.pl, www.mlodziswiatu.pl

Rodzaj organizacji:

Stowarzyszenie

Data pierwszej rejestracji:

21.05.1999 r.

Data wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego:

28.12.2001 r.

Nr KRS:

0000076477

Status Organizacji
PoŜytku Publicznego:

Uzyskany 08.12.2004 r.

Nr REGON:

357263639

Nr NIP:

676-21-73-216

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes: Adam Parszywka, ur. 05. 07.1970r., zam. w Trzebuni
Wiceprezes: Kama Bella, ur. 05.09.1980r., zam. w Krakowie
Wiceprezes: Piotr Olędzki, ur. 23. 11.1980r., zam. w Białymstoku
Sekretarz: Joanna StoŜek, ur. 27.01.1981r., zam. w Krakowie

2. Cele Statutowe
§7
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,
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.
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II. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
1. ORGANIZOWANIE I NIESIENIE POMOCY PERSONALNEJ I MATERIALNEJ MISJOM
1.1. ETIOPIA
1.1.1. PROJEKT MEDYCZNY W ADDIS ABEBA I ALAMATA
Czas trwania projektu: kontynuacja od listopada 2005 – 17.08.2006
Miejsce: Placówki misyjne sióstr Misjonarek Miłości (Missionaries of Charity) w Addis Abeba
i Alamata. Ośrodki misyjne prowadzone przez Misjonarki Miłości słuŜą pomocą medyczną
najuboŜszym z ubogich: obłoŜnie chorym i umierającym oraz sierotom.
Działania:
Praca wolontariuszki polegała na niesieniu pomocy pielęgniarskiej pacjentom ośrodków,
obejmującej m.in. pierwszą pomoc medyczną, opatrywanie ran, pielęgnowanie, asystowanie przy
zabiegach.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• 1 wolontariuszka: Joanna Kołodziej
Partnerzy:
• Missionaries of Charity, Ethiopia
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
1.1.2. PROJEKT MEDYCZNY W ADDIS ABEBA
Czas trwania projektu: 02.08.2006 – 15.12.2006
Miejsce: Placówka misyjna sióstr Misjonarek Miłości (Missionaries of Charity) w Addis Abeba.
Ośrodek misyjny w Addis Abeba, stolicy kraju, jest największą placówką tego typu w Etiopii. Pełni
on funkcję szpitala, hospicjum, przychodni i sierocińca. Stale przebywa tu około 800 osób,
w większości obłoŜnie chorych. Ośrodek na stałe obsługuje tylko jeden lokalny lekarz.
Działania:
Wolontariusze – lekarze medycyny – prowadzili leczenie pacjentów ośrodka, a takŜe przyjmowali
chorych spoza placówki w przychodni prowadzonej przy ośrodku.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• 2 wolontariuszy: Katarzyna Magiera, Michał Terlecki
Partnerzy:
• Missionaries of Charity, Ethiopia
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
1.2. GHANA
1.2.1. PROWADZENIE DOMU DLA „CHŁOPCÓW ULICY” W SUNYANI
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Czas trwania projektu: kontynuacja od listopada 2004 – w trakcie realizacji
Miejsce: Salezjański Dom dla Chłopców Ulicy (Don Bosco Boys Home - DBBH) w Sunyani to
miejsce, w którym przebywa około 20 chłopców w wieku od 10 do 24 lat. Chłopcy pochodzą z
roŜnych części Ghany, często z dalekiego buszu. W DBBH mają zapewnione mieszkanie,
wyŜywienie, edukację, troskę oraz codzienne wychowanie. Niedaleko DBBH połoŜone są slumsy,
z których młodzieŜ przychodzi tu na zajęcia świetlicowe.
Działania:
• prowadzenie domu dla chłopców ulicy,
• prowadzenie administracji domu, kontrolowanie wydatków,
• prowadzenie douczania,
• opieka nad dzienną świetlicą dla dzieci i młodzieŜy, organizacja wakacji,
• udzielanie pierwszej pomocy medycznej podopiecznym,
• utrzymywanie bieŜącego kontaktu ze szkołami, do których uczęszczają ich podopieczni oraz
z ich rodzinami, bliskimi lub opiekunami,
• prowadzenie zajęć świetlicowych dla młodzieŜy w pobliskich slumsach,
• finansowanie projektu.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• 2 wolontariuszki: Anna Knebel i BoŜena Latocha.
Partnerzy:
• Salesians of Don Bosco, Sunyani
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
1.2.2. WSPARCIE FINANSOWE BUDOWY DOMU DLA DZIEWCZĄT W POTRZEBIE W
ASHAIMAN TEMA
Czas realizacji: kwiecień 2006
Salezjanie rozpoczęli działalność w miejscowościach Ashaiman i Tema New Town w 1996 roku.
Ulice obu miast są pełne młodych ludzi, niemających środków do Ŝycia. Największym problemem
tej młodzieŜy jest analfabetyzm, brak edukacji i konkretnego zawodu, brak moŜliwości własnego
rozwoju oraz zakwaterowania.
Kilka lat temu Salezjanie utworzyli w Ghanie ośrodek dla chłopców ulicy, obecnie są w trakcie
przygotowania projektu budowy dla dziewcząt w potrzebie. Dom będzie przeznaczony dla
dziewcząt zagroŜonych bezdomnością, wykorzystywaniem seksualnym, brakiem wykształcenia,
czasowymi trudnościami lub mających duŜe problemy ze znalezieniem zakwaterowania,
umoŜliwiającego im podjęcie nauki.
Działania:
• dofinansowanie projektu.
Partnerzy:
• Salesians of Don Bosco, Sunyani – realizator projektu
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne (Orawa)
1.2.3. WSPARCIE FINANSOWE PROJEKTU MŁODZIEśOWEGO W GHANIE
Czas trwania projektu: 9 lipca – 9 sierpnia 2006
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Projekt „Ghana 2006” zrodził się z inicjatywy młodzieŜy oraz wychowawców dwóch szkół:
Erzbischofliche Liebfrauenschuyle Bonn Gymnasium Fur Madchen oraz Liceum Salezjańskiego
we Wrocławiu. Ten spontaniczny odruch serc wiązał się z potrzebami młodzieŜy Salezjańskiego
Ośrodka z Sunyani w Ghanie. ZałoŜenia projektu objęły wyjazd do Ghany w okresie lipiec-sierpień
2006 grupy 8 osób, wraz z opiekunami, w celu pomocy w budowie wielofunkcyjnej hali
edukacyjnej oraz wcześniejsze zgromadzenie potrzebnych na ten cel środków finansowych.
Koordynatorzy projektu/opiekunowie i uczestnicy:
1. Ks. Jerzy Babiak - dyrektor, kierownik wyprawy
2. Prof. Katarzyna Szwaczkiewicz - nauczyciel
3. Fabiola Sumisławska - kl. II a
4. Katarzyna Seredyńska - kl. II a
5. Jan Daczkowski - absolwent
6. Bartłomiej Wierzbński - Salezjański Wolontariat Misyjny Wrocław
7. Emilia Jabłońska - kl. III b
8. Jadwiga Ciechanowicz - kl. III b
Działania:
• dofinansowanie projektu.
Partnerzy:
• Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio we Wrocławiu
• Erzbischofliche Liebfrauenschuyle Bonn Gymnasium Fur Madchen
• Salesians of Don Bosco, Sunyani
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne - wpłaty 1%
1.2.4. WSPARCIE FINANSOWE PLACÓWKI MISYJNEJ W SUNYANI
Czas realizacji: luty, czerwiec, grudzień 2006
Salezjanie prowadzą w Ghanie dwie szkoły techniczne, w tym Don Bosco Vocational Technical
Institute w Sunyani. Głównym celem Salezjanów jest integralny rozwój młodego człowieka.
System edukacyjny, na którym się opierają to system prewencyjny utworzony przez św. Jana
Bosco, który wspaniale sprawdza się na całym świecie. W DBVTI młodzieŜ kształci się w
zawodach technicznych pod okiem wychowawców.
Środki finansowe przekazane przez SWM zostały wykorzystane m.in. na wyposaŜenia sali
komputerowej w DBVTI.
Działania:
• dofinansowanie
Beneficjent bezpośredni:
• Don Bosco Vocational Technical Institute, Sunyani (Dyrektor: ks. Piotr Wojnarowski)
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
1.3. KENIA
1.3.1. PROJEKT PEDAGOGICZNY W NAIROBI
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Czas trwania projektu: kontynuacja od czerwca 2005 – 14.05.2006
Miejsce:
Placówka Bosco Boys mieści się w stolicy Kenii, Nairobi. Jest to jeden z kilku ośrodków na terenie
Nairobi, gdzie prowadzona jest rehabilitacja tzw. "dzieci ulicy". W Bosco Boys przebywa około 200
chłopców, którzy uczęszczają tu do szkoły, mają aktywnie zorganizowany czas wolny, otrzymują
wyŜywienie i co najwaŜniejsze, wychowanie. To wszystko pozwala im wyjść z patologicznego
środowiska ulicy i zacząć Ŝycie z przyszłością.
Działania:
Zadaniem wolontariuszki była praca wychowawcza z chłopcami przebywającymi w ośrodku,
prowadzenie zajęć muzycznych, katechetycznych oraz zajęć edukacyjnych zarówno w Bosco
Boys, jak i w pobliskich slumsach. Ponadto wolontariuszka była odpowiedzialna za lokalną
koordynację programu „Adopcja na odległość”.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• 1 wolontariuszka: Ewa Juszczyk
Partnerzy:
• Salesians of Don Bosco, Nairobi
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
1.3.2. PROJEKT PEDAGOGICZNY W KORR
Czas trwania projektu: 24.10.2006 – w trakcie realizacji
Miejsce:
Salezjańska placówka misyjna w Korr połoŜona jest w sercu pustyni Kaisut, na północy Kenii.
Misjonarze pracują w prymitywnych warunkach, wśród tradycyjnych plemion Samburu i Rendille.
Prowadzą przedszkole, internat dla chłopców i dziewcząt, ośrodek zdrowia oraz centrum
młodzieŜowe, wspierają lokalną szkołę podstawową, a takŜe uczą katechezy i organizują
wydawanie Ŝywności dla mieszkańców lokalnych wiosek, w zamian za symboliczną pracę.
Działania:
• prowadzenie zajęć w szkole z przedmiotów: Creative Arts i PPI (etyka),
• udzielanie korepetycji z angielskiego dla uczniów ostatniej klasy podstawówki.
• prowadzenie nauczania początkowego dla najmłodszych dzieci,
• organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieŜy
• zorganizowanie i prowadzenie „Writters Club”, m.in. wydawanie gazetek wraz z uczniami,
• pomoc w misji ewangelizacyjnej, m.in. prowadzenie przygotowania do bierzmowania,
pierwszej Komunii i chrztu.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• 1 wolontariuszka: Katarzyna Dumańska
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
1.4. MALAWI
1.4.1. CENTRUM EDUKACYJNE W NKHOTAKOTA
Czas trwania projektu: lipiec 2006 (rozpoczęcie działań w Malawi: 13.08.2006) – w trakcie
realizacji
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Malawi, od lat zaliczane jest do czołówki najbiedniejszych krajów świata. Kraj boryka się
z wieloma problemami; przyczyną większości z nich jest niedostateczna edukacja jego
mieszkańców. W Malawi brakuje dobrze wykształconych nauczycieli, niezbędnej infrastruktury,
materiałów edukacyjnych, środków finansowych, a takŜe motywacji ze strony nauczycieli
i rodziców. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców regionu Nkhotakota
do edukacji.
Działania:
• W ramach części budowlanej powstały trzy budynki z 10 klasami szkolnymi, biblioteką,
sekretariatem, pokojem nauczycielskim, pokojami dla nauczycieli/wolontariuszy oraz toalety.
2
Łączna powierzchnia powstałych zabudowań wynosi 1135m . Została równieŜ rozpoczęta
budowa ogrodzenia, szamba-oczyszczalni bakteryjnej oraz studni. Zostały zakupione meble
do klas.
• W ramach części szkoleniowej odbyły się dwa cykle szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów szkół
oraz lokalnych liderów, mające na celu podniesienie kwalifikacji lokalnej kadry. W szkoleniach
wzięło udział ponad 105 osób.
• W ramach części promocyjnej zostały zrealizowane filmy-reportaŜe emitowane w telewizji,
ukazał się szereg artykułów zarówno w prasie, jak i na portalach internetowych, została
wydana oraz rozprowadzona gazetka informacyjna (10000 szt.), a takŜe odbyły się 3
prezentacje projektu podczas imprez masowych. Łączna liczba odbiorców działań
promocyjnych wyniosła ok. 6,5mln osób.
Wolontariusze i pracownicy zaangaŜowani w realizację projektu:
• 2 pracowników: koordynator projektu - Arkadiusz Maciej, kierownik budowy - Tomasz Śliwiński
• 4 wolontariuszy prowadzących warsztaty: Jadwiga Karlak (takŜe koordynator administracyjny),
Marcin Kaznowski, Dorota Segda, Piotr Machnik,
• 2 wolontariuszy asystentów budowlanych: Jan Duliński, Eman HayatiSobhy-Maciej
Partnerzy:
• St Paul’s Catholic Parish, Nkhotakota
• Servants of Mary Immaculate Sisters, Nkhotakota
• Don Bosco Youth Technical Institute, Lilongwe
Źródła finansowania:
• Fundacja Edukacja dla Demokracji (ze środków Polsko-Kanadyjskiej Współpracy Rozwojowej)
• Darowizny indywidualne
1.5. SIERRA LEONE
1.5.1. WSPARCIE FINANSOWE PLACÓWKI MISYJNEJ I MISJONARZA W LUNGI
Czas realizacji: listopad – grudzień 2006
Sierra Leone to niewielkie państwo połoŜone nad Oceanem Atlantyckim w zachodniej części
Afryki. UwaŜane jest za najbiedniejszy kraj świata. Zostało wyniszczone przez okrutną wojnę
domową, w której brały udział nawet dzieci, wcześniej uzaleŜniane od narkotyków. Obecnie wiele
dzieci i młodzieŜy jest sierotami, a większość z nich nie ma dostępu do edukacji. Placówki
salezjańskie są jednymi z nielicznych, które niosą pomoc młodzieŜy w Sierra Leone. Salezjanie
prowadzą m.in. szkoły oraz świetlice dla dzieci i młodzieŜy.
Działania:
• dofinansowanie działań placówki oraz przelotu misjonarza
Beneficjent bezpośredni:
• Salesians of Don Bosco, Lungi
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•

Ks. Wojciech Mroczek

Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
1.6. ZAMBIA
1.6.1. PROJEKT PEDAGOGICZNY W MANSA
Czas trwania projektu: 09.07.2006 – 26.09.2006
Miejsce:
Placówka misyjna prowadzona przez Siostry Salezjanki w Mansie na północy Zambii. Na jej
terenie znajduje się szkoła podstawowa, szkoła zawodowa oraz oratorium dla młodzieŜy.
Działania:
Praca wolontariuszki obejmowała prowadzenie zajęć w szkole podstawowej w godzinach
przedpołudniowych oraz organizację i prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieŜy.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• 1 wolontariuszka: Jadwiga Kisiel
Partnerzy:
• Salesian Sisters, Chimese-Mansa
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
1.6.2. PROJEKT PEDAGOGICZNY W MANSA
Czas trwania projektu: 15.09.2006 - w trakcie realizacji
Miejsce:
Placówka misyjna prowadzona przez siostry salezjanki w Mansie na północy Zambii. Na jej
terenie znajduje się szkoła podstawowa, szkoła zawodowa oraz oratorium dla młodzieŜy.
Placówka istnieje na terenie parafii Chimese. Oprócz szkoły, na terenie parafii istnieje równieŜ
21 centrów misyjnych. Praca na placówce nie ogranicza się wiec do pracy parafialnej, nauki religii,
czy ewangelizacji. Misja pełni funkcję waŜnego ośrodka kulturalnego, edukacyjnego
i rekreacyjnego. Dzięki niej miejscowa młodzieŜ ma moŜliwość zdobyć wykształcenie, rozwijać się,
kształtować swój charakter i poznawać świat. To daje szansę na lepsze odnalezienie się
w rzeczywistości, a wykształceni młodzi ludzie dają nadzieję na rozwój Zambii.
Działania:
Praca wolontariuszek obejmowała prowadzenie zajęć w szkole podstawowej w godzinach
przedpołudniowych, organizację i prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieŜy,
prowadzenie zajęć edukacyjnych dla kobiet oraz organizację zajęć w nowo-otwartym,
prowizorycznym przedszkolu.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• 2 wolontariuszki: Anna ElŜbieciak, Sylwia Fijałkowska
Partnerzy:
• Salesian Sisters, Chimese-Mansa
Źródła finansowania:
• Wpłaty wolontariuszy
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•

Darowizny indywidualne

1.6.3. PROJEKT WYDAWNICZY
Czas realizacji projektu: styczeń 2006
Projekt zakładał wykonanie kalendarzyków z danymi kontaktowymi misji i przekazanie ich do
Lusaki. PosłuŜyły one do upowszechniania działalności placówki misyjnej wśród młodzieŜy oraz
do promowania misji wśród lokalnej społeczności.
Beneficjenci bezpośredni:
• Salesians of Don Bosco, Lusaka
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
1.6.4. SPRZĘT SPORTOWY DLA PLACÓWKI W CHINGOLI
Czas realizacji projektu: kwiecień, grudzień 2006
Chingola połoŜona jest w północnej części Zambii. Na terenie ośrodka salezjańskiego w Chingoli
znajduje się szkoła techniczna z działami: stolarskim, budowlanym, spawalniczo-metalowym,
rolniczym i krawieckim. Uczęszcza do niej blisko 100 uczniów, którzy często pochodzą z bardzo
ubogich rodzin. Salezjanie prowadzą równieŜ oratorium (świetlicę) dla dzieci i młodzieŜy.
Działania:
• sfinansowanie drobnego sprzętu sportowego dla placówki
Beneficjenci:
• Salesians of Don Bosco, Chingola
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
1.7. ZIMBABWE
1.7.1. PROWADZENIE BUDOWY W HWANGE
Czas trwania projektu: 16.08.2006 – w trakcie realizacji
Miejsce:
Hwange to małe miasteczko górnicze w Zimbabwe, połoŜone tylko ok. 100km od Wodospadu
Wiktorii i aŜ 800km od stolicy kraju - Harare. Na przestrzeni prawie 500km od Hwange nie ma
Ŝadnej szkoły zawodowej, przez co młodzieŜ nie moŜe marzyć o lepszej przyszłości.
Działania:
W roku 2006 salezjanie otrzymali pozwolenie na budowę szkoły i centrum młodzieŜowego
w Hwange. Zadaniem wolontariusza SWM jest organizacja, prowadzenie i nadzorowanie budowy.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• 1 wolontariusz: Marek Wołkowski
Partnerzy:
• Salesians of Don Bosco, Hwange
Źródła finansowania:
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•
•

Darowizny indywidualne
Wpłata wolontariusza

1.8. PERU
1.8.1. PROJEKT EDUKACYJNO-PEDAGOGICZNY W PIURA
Czas trwania projektu: kontynuacja od października 2005 – 28.12.2006
Miejsce:
Piura to miejscowość połoŜona w północnej części Peru nad Oceanem Spokojnym. Ze względu
na pustynne połoŜenie miasto jest brudne, szare, zakurzone. Pomimo to, masowo przyjeŜdŜają tu
ludzie z wiosek w poszukiwaniu lepszego Ŝycia. To zjawisko przyczynia się tworzenia ogromnej
ilości dzielnic biedy. Na przedmieściach Piura połoŜona jest salezjańska placówka „Bosconia” duŜy kompleks szkolny wraz z oratorium i innymi dziełami salezjańskimi rozłoŜony na obszarze
17 hektarów.
Działania:
• prowadzenie programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieŜy,
• nauka języka angielskiego, katechezy,
• prowadzenie programu doŜywiania najbiedniejszych dzieci,
• organizacja zajęć świetlicowych,
• animacja lokalnej wspólnoty.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• 2 wolontariuszki: ElŜbieta Jakubek, Małgorzata Sobstel
Partnerzy:
• Obra Social Bosconia – Cetpro Bosconia, Piura
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne,
• Zbiórki publiczne
1.8.2. UTWORZENIE I WYPOSAśENIE WARSZTATU MUZYCZNEGO W PIURA
Czas realizacji projektu: grudzień 2006
W Ramach zajęć edukacyjnych prowadzonych przez wolontariuszki w ośrodku „Bosconia” został
utworzony i wyposaŜony warsztat muzyczny. Będzie on słuŜył zarówno młodzieŜy ze szkoły
technicznej w ramach zajęć pozalekcyjnych, jak i dzieciom korzystającym z programu
edukacyjnego prowadzonego przez ośrodek „Bosconia”.
Działania:
• Wyremontowanie sali,
• Zakup mebli,
• Zakup instrumentów muzycznych,
• Wykonanie materiałów edukacyjnych.
Partnerzy:
• Obra Social Bosconia – Cetpro Bosconia, Piura
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
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1.9. UKRAINA
1.9.1. UTRZYMANIE I ROZWOJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DLA DZIECI W ODESSIE
Czas realizacji projektu: styczeń – grudzień 2006
Adresatami projektu są dzieci do 14 roku Ŝycia. Jest to grupa ok. 20-25 dzieci z okolicznych
rodzin. Są to dzieci, których rodziców nie stać na odpłatne zajęcia dla dzieci lub, których to nie
interesuje. Wstęp do świetlicy jest wolny, bez wstępnej selekcji. Świetlica czynna jest dwie
godziny dziennie: od 16.00 do 18.00.
Celem projektu było wychowanie dzieci do znajomości, szacunku i przestrzegania zasad
chrześcijańskiej moralności. W efekcie projektu dzieci brały aktywny udział w zajęciach
świetlicowych, przestrzegały zasad Centrum, dotyczących ogólnych zasad dobrego wychowania.
Działania:
• prowadzenie klubów dyskusyjnych (ok. 50 godz.)
• prowadzenie tzw. videoklubów (ok. 50 godzin)
• prowadzenie laboratoriów – zajęć technicznych (ok. 50 godz.)
• organizacja turniejów (ok. 50 godz.)
• dofinansowanie akcji dla dzieci: „Zima w mieście” (styczeń, 6 dni; ok. 15 uczestników)
• dofinansowanie akcji dla dzieci „Lato w mieście” (14 dni; ok. 40 uczestników)
• zakup materiałów dydaktycznych (materiały: biurowe, plastyczne, teatralne, audiowizualne,
sportowe, nagrody, itp.)
Partnerzy i ich role:
• Centrum MłodzieŜowe „Don Bosco”, Odessa – prowadzenie działań
• SWM Młodzi Światu – finansowanie działań
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
Działania powyŜsze realizują następujące cele statutowe:
 niesienie pomocy materialnej, personalnej i duchowej placówkom misyjnym poza granicami RP
 działalność charytatywna
 wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczeństw lokalnych
 nauka, oświata, edukacja i wychowanie
 upowszechnianie praw człowieka
 organizacja i promocja wolontariatu
2. PROGRAMY POMOCY
2.1. PROGRAM „ADOPCJA MIŁOŚCI”
Czas trwania programu: kontynuacja od marca 2004 – program stały
Adopcja Miłości to program prowadzony przez SWM z myślą o dzieciach z najuboŜszych części
świata. Głównym celem programu jest zapewnienie edukacji na róŜnym poziomie moŜliwie
największej liczbie dzieci. W roku 2006 program był prowadzony w formie adopcji indywidualnej
i grupowej, obecnie jest on na etapie całkowitego przekształcenia na formę adopcji grupowej, która
polega na objęciu opieką przez „rodzinę adopcyjną” grupy dzieci z konkretnej placówki edukacyjnej.
Przekazywane fundusze przeznaczane są na najbiedniejsze dzieci w danej szkole poprzez zakup
mundurków szkolnych, podręczników, zeszytów, opłatę czesnego i posiłków szkolnych.
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W 2006 roku do programu zostało włączonych 7 nowych placówek (4 w Kenii, 1 w Zambii,
1 w Kamerunie, 1 w Peru). Wpłaty dokonane przez rodziny adopcyjne w roku 2006 oraz z końcem
roku 2005 zostały przekazane dzieciom z czterech placówek:
• Lungi w Sierra Leone,
• „Karinde Child Love Child” oraz „Bosco Boys” w Kenii,
• Lilongwe w Malawi.
W roku 2006 do akcji Adopcja Miłości włączyła się znana polska aktorka, Dorota Segda, która
swoją osobą promuje program. Z końcem roku 2006 osobiście miała moŜliwość przekonania się, w
jakiej rzeczywistości Ŝyją mali Afrykańczycy, podczas projektu edukacyjnego w Nkhotakota. M.in. na
łamach portalu wp.pl moŜemy przeczytać jak mówi: „Widziałam, w jakich warunkach Ŝyją te dzieci.
Niektóre z nich są szczęśliwe, gdy uda im się znaleźć tekturę, Ŝeby przykryć się w nocy. Pojechałam
do Malawi, Ŝeby świadczyć, jak waŜny jest program „Adopcja Miłości”. Pieniądze z tego funduszu
idą na konkretne potrzeby najbiedniejszych dzieci: koce, buty, zeszyty. Tak niewiele potrzeba, Ŝeby
komuś pomóc.”
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
2.2. PROGRAM POMOCY OBCOKRAJOWCOM W POLSCE
Czas trwania programu: kontynuacja od stycznia 2004 – program stały
Program pomocy obcokrajowcom skierowany jest do wybranych młodych, zdolnych osób
pochodzących z krajów rozwijających się oraz będących w okresie transformacji, którzy poprzez
uzyskaną w Polsce edukację chcą zmienić coś w swoim Ŝyciu oraz swoim kraju. W ramach
programu udzielana jest róŜnorodna pomoc, w zaleŜności od indywidualnych potrzeb. Osoby
biorące udział w programie, w miarę swoich moŜliwości, biorą takŜe udział w działaniach z zakresu
edukacji globalnej prowadzonych przez SWM w Polsce.
W ramach programu w roku 2006 została udzielona pomoc w zakresie:
• zakwaterowania, zameldowania,
• transportu z/do kraju,
• ubezpieczenia,
• wyŜywienia,
• pośredniczenia w formalnościach związanych z uczelnią,
• załatwienia formalności związanych z kartą pobytu.
W roku 2006 programem zostały objęte 4 osoby:
• Danny Michelo z Zambii,
• Clemencia Matupit z Papui Nowej Gwinei,
• Viktoria Savkiv z Ukrainy,
• Olga Plotnytska z Ukrainy.
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
Działania powyŜsze realizują następujące cele statutowe:
 krzewienie wiedzy o działalności misyjnej oraz niesienie pomocy materialnej, personalnej
i duchowej placówkom misyjnym poza granicami RP
 działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego poprzez zrzeszanie ludzi dobrej woli
 działalność charytatywna
 upowszechnianie praw człowieka

14

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu
Raport Roczny 2006

3. EDUKACJA ROZWOJOWA ORAZ PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU
3.1. EDUKACJA GLOBALNA W SZKOŁACH
Czas trwania programu: kontynuacja od marca 2000 – program stały
Program edukacji globalnej w szkołach skierowany jest do uczniów wszystkich szczebli nauczania,
w tym szczególnie do uczniów szkół gimnazjalnych oraz średnich. W ramach programu
wolontariusze prowadzą zajęcia warsztatowe dotyczące problemów globalnych, opierając się na
nowoczesnych formach przekazu tj.: mobilna wystawa wielkoformatowych zdjęć, filmy i prezentacje
multimedialne, oryginalne eksponaty z Afryki i Ameryki Południowej, konkursy z uzyskanej wiedzy.
Program zajęć uwzględnia tematykę problemów globalnych, wolontariatu w kraju i za granicą,
sposoby włączenia się w pomoc oraz aspekty kulturalne. Program dostosowany jest do wieku
uczestników zajęć. W roku 2006 warsztaty były prowadzone m.in. w ramach projektu „Wolontariat
przeciw patologiom”.
W roku 2006 w 50 warsztatach wzięło udział ok. 17000 osób. Zostały one przeprowadzone w:
1. Gimnazjum nr 7 im. B. Głowackiego w Krakowie
2. Gimnazjum nr 8 Mistrzostwa Sportowego w Krakowie
3. Gimnazjum nr 9 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (2x)
4. Gimnazjum nr 10 w Krakowie
5. Gimnazjum nr 13 im. A. Chmielowskiego - św. brata Alberta w Krakowie
6. Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Krakowie
7. Gimnazjum nr 28 w Krakowie
8. Gimnazjum nr 29 im. Jana Pawła II w Krakowie
9. Gimnazjum nr 35 im. Z. Chrzanowskiej w Krakowie
10. Gimnazjum nr 41 w Krakowie
11. Gimnazjum nr 42 im. Gen. W. Andresa w Krakowie
12. Gimnazjum nr 47 - sportowe w Krakowie
13. Gimnazjum nr 48 im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie
14. Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów im. ks. St. Konarskiego w Krakowie
15. Gimnazjum nr 81 w Krakowie
16. I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie
17. II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
18. IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Krakowie
19. V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie
20. VII Liceum Ogólnokształcące im. Z. Nałkowskiej w Krakowie
21. XIV liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Krakowie
22. XV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
23. XVI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
24. XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Krakowie
25. XXI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
26. XXIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
27. XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Krakowie
28. XXIX Liceum Ogólnokształcące im. K. Kieślowskiego w Krakowie
29. XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. H. Jordana w Krakowie
30. XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. W. Bednarskiego w Krakowie
31. XXX Liceum Ogólnokształcące im. św. Brata Alberta Gimnazjum 36 w Krakowie
32. XXXI Liceum Ogólnokształcące im. R. Ingardena w Krakowie
33. Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. Im. Fryderyka Chopina w Krakowie
34. Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
35. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie
36. Szkoła Muzyczna Podstawowa w Krakowie
37. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Koszycach
38. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Sieprawiu
39. Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Szkoła Podstawowa nr 51 w Lublinie
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie (2x)
Zespół Szkół Chemicznych w Krakowie
Zespół Szkół nr 1 im. św. R. Kalinowskiego w Krakowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 18 w Krakowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9, Gimnazjum nr 11 w Krakowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, Gimnazjum nr 36 w Krakowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16, w Krakowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krakowie

Partnerzy:
• Szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne
• Małopolskie Kuratorium Oświaty
Źródła finansowania:
• Urząd Miasta Krakowa
• Darowizny indywidualne
3.2. TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ
Czas realizacji: 13-30 listopada 2006
W roku 2006 po raz pierwszy SWM włączył się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG). TEG
został zorganizowany w ramach projektu „Edukacja globalna – Świat w powiększeniu”
realizowanego w okresie 06-30 listopada 2006 r. Celem projektu było podniesienie świadomości
młodych ludzi na temat problemów globalnego południa oraz zaleŜności panującej pomiędzy
rozwiniętymi krajami bogatej Północy, a rozwijającymi się krajami ubogiego Południa. Projekt został
podzielony na 3 części, z których kaŜda została skierowana do innej grupy wiekowej:
I. Wystawa zdjęć, koncerty i spotkania otwarte w Piwnicy przy Dominikańskiej
Adresatem tej części projektu była młodzieŜ akademicka – studenci krakowskich uczelni. Do
przeprowadzenia tego etapu została wykorzystana Kawiarnio-Pizzeria „Piwnica przy
Dominikańskiej” prowadzona na przez SWM, na co dzień uczęszczana przez studentów. Zostały
podjęte następujące działania:
• przygotowanie i prezentacja ekspozycji fotografii przedstawiających sytuację krajów
rozwijających się – z archiwum SWM zostało wybranych 17 zdjęć wykonanych przez
wolontariuszy podczas ich pracy w krajach Globalnego Południa, zdjęcia zostały wywołane,
a następnie opisane krótkimi cytatami nawiązującymi do Milenijnych Celów Rozwoju. Podczas
dwutygodniowej ekspozycji wystawę obejrzało około 900 osób.
• cykl spotkań z wolontariuszami, którzy pracowali w krajach rozwijających się – odbyły się
4 spotkania z wolontariuszami, którzy pracowali w krajach: Kenii, Etiopii, Malawi oraz Peru.
Spotkania, których tłem były prezentacje multimedialne dotyczyły zarówno problemów
i uwarunkowań kulturowych poszczególnych krajów, jak i pracy wolontariuszy. Łącznie
w spotkaniach wzięło udział około 100 osób.
• koncerty muzyki młodzieŜowo-etnicznej – odbyły się 2 koncerty zespołów: „AIRE ANDALUZ”
grającego flamenco z elementami muzyki arabskiej i meksykańskiej, połączony z tańcem oraz
„REMONT DUSZY” grającego muzykę młodzieŜową z elementami muzyki afrykańskiej.
Koncerty poprzedził krótki wstęp na temat idei TEG. Łącznie wzięło w nich udział ok. 200 osób.
II. Weekendowe spotkanie sportowo-edukacyjne
Adresatem tej części projektu była młodzieŜ gimnazjalna. Spotkanie odbyło się w Krakowie w dniach
17-19.11.2006r., wzięło w nim udział 54 młodych z róŜnych miejscowości z terenu Polski
południowo-wschodniej. Spotkanie, poprzez róŜnorodne formy aktywności miało przybliŜyć młodych
ludzi do problematyki Milenijnych Celów Rozwoju. Formy działań objęły m.in.:
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gra sportowa „Globalna Olimpiada” – mająca na celu ukazanie młodzieŜy zaleŜności
występującej pomiędzy krajami bogatej północy i biednego południa, oraz nierówne szanse
rozwojowe, jakie w porównaniu z Europą mają mieszkańcy Afryki, Ameryki Południowej i Azji.
spotkanie z goście specjalnym na temat: „Sprawiedliwy świat – realne marzenie czy
idealistyczna mrzonka?”
udział w koncercie muzyki młodzieŜowo-etnicznej zespołu “Remont Duszy”
spotkanie z wolontariuszami SWM, którzy przeprowadzili spotkania przybliŜające kulturę
i tradycję Afryki i Ameryki Pd., ich problemy oraz przedstawili program pomocy krajom
globalnego południa
quiz pozwalający sprawdzić wiedzę zdobytą podczas weekendowego spotkania na temat
krajów rozwijających się

III. Weekendowe spotkanie kulturalno-edukacyjne
Adresatem tej części projektu była młodzieŜ szkół średnich. Spotkanie odbyło się w Krakowie
w dniach 24-26.11.2006r., wzięło w nim udział 151 osób z terenu Polski południowo-wschodniej.
Spotkanie, poprzez róŜnorodne formy aktywności miało przybliŜyć młodych ludzi do problematyki
rozwojowej. Formy działań objęły m.in.:
• gra terenowa „City Game” – podczas której młodzieŜ w praktyce (poprzez kolejne zadania
w poszczególnych punktach) dowiadywała się, co oznaczają Milenijne Cele Rozwoju. Gra miała
formę “podchodów” w centrum miasta, ze zdobytych punktów kaŜda grupa miała za zadanie
ułoŜyć hasło gry: „Milenijne Cele Rozwoju – osiem kroków, by świat stał się lepszy”,
• warsztaty taneczne obejmujące naukę tańców z róŜnych stron świata, w tym z Afryki i Ameryki
Południowej,
• spotkanie z wolontariuszami SWM (jw.)
• quiz (jw.)
Partnerzy:
• Salezjańskie Centrum Wychowania i Duszpasterstwa MłodzieŜy
• Grupa Zagranica – dostarczenie plakatów i materiałów promocyjnych
Źródła finansowania:
• Fundacja Edukacja dla Demokracji
• Środki własne uzyskane z działalność gospodarczej
3.3. WYSTAWA MILENIJNE CELE ROZWOJU - „CZAS POMÓC INNYM”
Czas realizacji projektu: 15.10.2006 r. – 31.12.2006 r.
Celem projektu było podniesienie świadomości społeczeństwa polskiego na temat aktualnej
problematyki rozwoju międzynarodowego, w szczególności Milenijnych Celów Rozwoju (MCR).
Adresatem projektu była głównie młodzieŜ szkolna i akademicka – dlatego na miejsce prezentacji
wystawy zostały wybrane uczelnie wyŜsze.
Opis podjętych działań:
• Opracowanie merytoryczne, graficzne oraz techniczne wystawy składającej się z 25 plansz
o wymiarach 1m x 2,5m zainstalowanych na mobilnym rusztowaniu z zainstalowanym
oświetleniem. KaŜdy z 8 Milenijnych Celów Rozwoju został przedstawiony na 3 planszach.
• Prezentacja wystawy na uczelniach wyŜszych w 4 miastach Polski:
− Warszawa: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 13-19.11.2006
− Wrocław: Politechnika Wrocławska, 20-26.11.2006
− Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 27.11-03.12.2006
− Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 04-15.12.2006
• W kaŜdym z miast odbyło się uroczyste otwarcie wystawy, na które zostali zaproszeni
przedstawiciele lokalnych władz, przedstawiciele uczelni wyŜszych oraz media, na kaŜdym byli
takŜe obecnie przedstawiciele SWM, UNDP oraz MSZ.
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Na kaŜdej uczelni odbyły się debaty ze studentami z udziałem specjalistów ds. Rozwoju:
− Dr Wanda Błeńska - 40 lat pracy z trędowatymi w Ugandzie
− Dr Katarzyna Czaplicka - Zakład Studiów nad Rozwojem UW
− Wojciech Mroczek - misjonarz pracujący przez 9 lat w Sierra Leone
− Jan Szczyciński, Agnieszka Mikulska - przedstawiciele UNDP
− Dorota Segda - znana aktorka i jednocześnie wolontariuszka SWM, która na przełomie
listopada i grudnia prowadziła szkolenia dla nauczycieli w Malawi
− Ks. Adam Parszywka - Prezes SWM
− Agata Czaplińska - przedstawiciel MSZ
Broszury - w ramach projektu zostały opracowane merytorycznie i graficznie oraz
wydrukowane broszury dotyczące MCR w ilości 21.000 sztuk. Poza informacjami o MCR, na
końcu broszury znalazł się konspekt lekcji poświęconej tematyce MCR. Broszury były
rozprowadzane podczas prezentacji wystawy oraz debat.
Plakaty - zostało wykonanych 1000 plakatów formatu B1 i 1000 plakatów formatu B2.
W kaŜdym z miast na słupach zostało rozplakatowanych ok. 200-300 plakatów. Po ok. 250
plakatów zostało rozesłanych do szkół średnich w kaŜdym z miast.
Prezentacje multimedialne towarzyszące ekspozycji wystawy:
− prezentacja dot. MCR – zostało wykonane tłumaczenie angielskiej wersji prezentacji
wykonanej prze ONZ,
− prezentacja dotycząca wolontariatu zagranicznego
− teledysk „Corruption” – przedstawiający jak lokalni artyści z krajów Globalnego Południa
starają się walczyć z dotykającymi ich problemami.
Promocja projektu - wystawie w kaŜdym z miast towarzyszyła regionalna kampania medialna.
Patronat medialny nad projektem objęły: miesięcznik Euro Student, TVP Kultura i TVP 3.
Informacje dotyczące wystawy ukazały się w ponad 30 mediach.

Odbiorcy projektu:
• wystawę odwiedziło ponad 24 000 osób, w tym 32 grupy zorganizowane,
• w debatach wzięło udział ok. 370 studentów,
• w czasie prezentacji zostało rozprowadzonych ponad 19.000 szt. broszur,
• szacunkowo ok. 2,5mln osób było odbiorcami pośrednimi wystawy poprzez programy
telewizyjne, radiowe, prasę i Internet.
Wolontariusze:
• W realizacji projektu wzięło udział ok. 30 wolontariuszy.
Partnerzy:
• Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP Polska)
• Uczelnie wyŜsze
Źródła finansowania:
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych
• Środki własne
3.4. GOŚCINNE PREZENTACJE
Warsztaty z zakresu edukacji globalnej i prezentacje prowadzone były gościnnie podczas imprez
i projektów innych organizacji, SWM m.in. wziął udział w:
• Projekcie z zakresu edukacji rozwojowej Szkoły Muzycznej I-ego stopnia w Krakowie – poza
warsztatami przedstawiciel SWM brał udział w projekcie jako ekspert,
• Projekcie z zakresu edukacji rozwojowej Stowarzyszenia „JESTEM” w Lublinie, w ramach
którego przeprowadzono warsztaty z edukacji globalnej i idei wolontariatu w siedzibie
organizacji oraz dwóch szkołach podstawowych.
• I TARGACH WOLONTARIATU w Mysłowicach – prezentacja wystawy, pogadanki, prezentacje,
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Spotkaniu młodzieŜy chrześcijańskiej w Lednicy – prezentacja wystawy,
prezentacje,
Pikniku EURIZONS organizowanym przez PAH – prezentacja wystawy, warsztaty.

pogadanki,

3.5 ORAWA DZIECIOM AFRYKI
Czas realizacji projektu: 20.01.2006 r. – 15.07.2006 r. (V edycja imprezy - projekt realizowany
corocznie od 2002 roku)
Celem projektu jest zwiększenie świadomości na temat zaleŜności pomiędzy społeczeństwami
krajów rozwiniętych, w tym Polski, a krajami rozwijającymi, zachęcenie do podjęcia działań
rozwojowych, wyrównywanie róŜnic w dostępie do kultury, a takŜe pobudzanie inicjatyw lokalnych.
Opis podjętych działań:
• Przygotowanie realizacji zadania
• Prezentacja wystawy „Odległe kultury w zasięgu twojej ręki”
• Przeprowadzenie konkursu dla dzieci szkół podstawowych „Pomagam mojemu
afrykańskiemu koledze”, którego uczestnicy mieli za zadanie wymyślić i własnoręcznie
wykonać przy pomocy prostych, powszechnie dostępnych materiałów zabawkę lub instrument
muzyczny, tak jak to robią ich rówieśnicy w Afryce. Łącznie z 9 szkół zostało nadesłanych 46
najlepszych prac konkursowych.
• W dniach 20-21 maja 2006 odbyła się w Amfiteatrze w Parku Tysiąclecia w Jabłonce impreza
kulturalno-charytatywna pod hasłem Orawa dzieciom Afryki połączona z Orawskim
Dniem Dziecka, w ramach której odbyły się:
− koncerty 4 zespołów muzycznych: „Małe Podhale”, „Dzieci z Brodą”, „Turnioki” „40 Synów i 30
Wnuków jeŜdŜących na 70 Oślętach”,
− pokaz gry na afrykańskich bębnach,
− spektakl „Zespół Śpiących KsięŜniczek” w wykonaniu krakowskich aktorów,
− ogłoszenie wyników konkursu dla dzieci na własnoręcznie wykonaną zabawkę „Pomagam
mojemu afrykańskiemu koledze”, które przedstawiła aktorka Dorota Segda – honorowy gość
imprezy.
− prezentacja wystawy „Odległe kultury w zasięgu twojej ręki” i pokazy filmów dot. Afryki,
− stoiska regionalnych twórców i artystów ludowych z terenu Orawy (malarzy, rzeźbiarzy i in.),
− Kącik Dziecięcy, w którym zostały wystawione wykonane przez dzieci zabawki, moŜna było
zobaczyć zdjęcia dzieci z Ghany, a takŜe zasięgnąć informacji na temat tego kraju,
wolontariuszki malowały wszystkim chętnym na twarzach egzotyczne wzory, dzieci brały
udział takŜe w warsztatach plastycznych, w ramach których malowały własne kompozycje
orawsko-afrykańskie pod okiem wolontariuszy,
− dodatkowe atrakcje: profesjonalna ścianka wspinaczkowa, nadmuchiwane zjeŜdŜalnie
− degustacja typowo afrykańskich posiłków, takich jak zambijska nshima, ugandyjskie ugali,
ghanijskie fufu oraz kenijskie ciapati, przygotowanych przez grupę Afrykańczyków,
− degustacja regionalnych orawskich potraw.
Rezultaty ilościowe:
• ok. 8600 uczniów (odbiorców wystawy i uczestników konkursu w szkołach)
• ok. 1200 uczestników imprezy kulturalnej oraz imprez towarzyszących
• 41 wolontariuszy i koordynatorów
• ponad 1 000 000 odbiorców przekazów medialnych (wg statystyk partnerów medialnych)
• liczba partnerów i instytucji zaangaŜowanych w realizację projektu: 34
• liczba partnerów medialnych: 6 (TVP3, Dziennik Polski, Moja Orawa, Radio Alex, Gazeta
Krakowska, Wiadomości Inspektorialne)
• nakład materiałów promocyjnych: 6500 (plakaty, zaproszenia, ulotki)
• liczba artystów zaangaŜowanych w realizację zadania: 81 osób
Partnerzy:
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Wójt Gminy i Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce
Wójt Gminy i Gminne Centrum Kultury i Sportu w Lipnicy Wielkiej
Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce
10 szkół z terenu Orawy, 9 parafii z terenu Orawy

Źródła finansowania:
• Ministerstwo Kultury
• Wójt Gminy i Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce
• Wójt Gminy i Gminne Centrum Kultury i Sportu w Lipnicy Wielkiej
• Firma Kartex
• Darowizny
Sponsorzy rzeczowi:
• Castor
• Euro Trade
3.6. II MAŁOPOLSKIE DNI WOLONTARIATU
Czas realizacji projektu: 16.05.2006 – 31.10.2006 r. – 15.07.2006 r. (II edycja imprezy - projekt
realizowany corocznie od 2005 roku)
Celem głównym projektu było upowszechnienie postaw związanych z wolontariatem wśród
mieszkańców Małopolski, w tym szczególnie wśród młodzieŜy, a takŜe przełamanie stereotypu
pracy wolontariusza i pracy społecznej.
Opis działań:
• utworzenie strony internetowej www.dniwolontariatu.pl, na której młodzi mogli znaleźć
informacje na temat Dni Wolontariatu, podstawowe informacje na temat wolontariatu i in.
• przeprowadzenie konkursu dla uczniów szkół średnich p.t. „Wolontariat – rozwiń skrzydła!
Strategie rozwoju wolontariatu w Małopolsce”
• opracowanie, druk i rozprowadzenie (dostarczenie do szkół, plakatowanie na słupach) plakatów
i ulotek
• odbyły się 2 spotkania robocze z małopolskimi organizacjami wzięli w nich udział
reprezentanci 9 NGOs
• patronat medialny nad akcją objęły TVP3, Radio Kraków oraz gazety: Dziennik Polski, Gość
Niedzielny i Droga,
• ponadto w kampanię medialną włączyło się 14 portali internetowych, Magazyn Don Bosco oraz
Miesięcznik Wiadomości Inspektorialne,
• w dn. 14- 15 października 2006 r. w WSDTS przy ul. Tynieckiej 39 w Krakowie, odbyło się
Forum “II Małopolskie Dni Wolontariatu”, podczas którego młodzieŜ wzięła udział w:
− prelekcjach dotyczących wolontariatu
− prezentacjach małopolskich organizacji pozarządowych
− WOLONTARIADZIE, w ramach której odbyły się: warsztaty robienia biŜuterii, etniczne, „Kim
jest lider?”, „Klub wolontariusza”, robienia witraŜu, udzielania pierwszej pomocy, „Wolontariat
w Europie – co to oznacza w praktyce?”, fotografii cyfrowej i obróbki obrazu, językowych,
edukacji globalnej
− Koncercie młodzieŜowego zespołu „Chili My”
− konkursie na Indeks Wolontariusza
− stoiskach organizacji pozarządowych
Rezultaty ilościowe:
• liczba bezpośrednich odbiorców II MAŁOPOLSKICH DNI WOLONTARIATU: ok. 340
uczestników, 36 wolontariuszy SWM Młodzi Światu, oraz co ok. 20 wolontariuszy innych
organizacji
• zostało rozprowadzonych 6000 ulotek oraz 1000 plakatów
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ilość odwiedzin na stronie www.dniwolontariatu.pl: 4 200
akcja informacyjno-promocyjna na terenie małopolski: została przeprowadzona wśród 274 szkół
ponadgimnazjalnych oraz 55 jednostek uczelni wyŜszych (wydziały, domy studenckie), a takŜe
11 domów kultury oraz 26 duszpasterstw akademickich
liczba odbiorców mediów: ok. 1 900 000, wg statystyk medialnych

Partnerzy:
• Centrum MłodzieŜy im. H. Jordana
• Europejskie Centrum MłodzieŜy
• Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
• Fundacja FINESTRA
• Harcerska Grupa Ratownicza KRAK
• Ognisko TKKF Przyjaciel Konika
• Ośrodek Rozwoju przez Działania Twórcze ALETHEIA
• Polska Akcja Humanitarna, Biuro w Krakowie
• Program Pomocy Dzieciom „Starszy Brat Starsza Siostra”
• Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS
• Salezjański Ruch Troski o MłodzieŜ SALTROM
• Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji MłodzieŜy STRIM
• Stowarzyszenie U SIEMACHY
• Stowarzyszenie WIOSNA
Patron honorowy:
• Patronat honorowy nad akcją objął Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski
Źródła finansowania:
• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
• Urząd Miasta Krakowa
• Działalność gospodarcza
Sponsorzy rzeczowi:
• F.H.U. ORSO Zielonka Monika
• Zakład Cukierniczo-SpoŜywczy B&G
• Magiera Barbara Piekarnia Cukiernia
3.7. KONKURS „Z MISJĄ ŚWIATU”
Czas realizacji projektu: kontynuacja od sierpnia 2005 – sierpień 2006
Adresatem projektu była młodzieŜ szkół gimnazjalnych i średnich, głównie ze środowiska
salezjańskiego z całej Polski.
Opis działań:
• Prowadzenie strony internetowej konkursu, korespondencja z placówkami, które
zdecydowały się wziąć udział w konkursie,
• Przygotowanie i przeprowadzenie II etapu konkursu (test), który został przeprowadzony
przez 11 placówek edukacyjnych. Do II etapu konkursu zakwalifikowało się 85 osób. Do finału
przeszło 16 osób w dwóch kategoriach.
• Przeprowadzenie finału konkursu, który miał miejsce w dn. 1-3 maja 2006 podczas
Inspektorialnego Święta Młodości – SAVIONALIA. MłodzieŜ najpierw wzięła udział w teście
sprawdzającym ich wiedzę na temat najwaŜniejszych dokumentów Kościoła, dotyczących misji,
następnie przed publicznością trzy najlepsze osoby z kaŜdej kategorii ustnie odpowiadały na
pytania z zakresu wszystkich trzech etapów konkursu.
• Ostatecznie zwycięzcami w kategorii starszej okazali się: Karolina Maciejewska ze
Świętochłowic, Anna Sarniak z Czarnego Dunajca i Karol Romankiewicz z Rzeszowa.
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W kategorii młodszej najlepsi byli: Barbara Kulka z Oświęcimia, Krzysztof Maślejak z Lubina
i Katarzyna Hejnowicz z Dubiecka.
Zwycięzcom zostały zafundowane nagrody: dla kategorii starszej wyjazd na Pielgrzymkę
Śladami Świętego Pawła (Antyczna Grecja), który odbył się w sierpniu 2006, dla kategorii
młodszej wyjazd na dowolnie wybrany turnus Wakacji Salezjańskich 2006.

Partnerzy:
• Magazyn salezjański Don Bosco
Źródła finansowania:
• Działalność gospodarcza
3.8. CENTRUM INFORMACYJNE W NOWEJ HUCIE
Czas realizacji projektu: 15.02.2006 – 15.12.2006
Opis działań:
• Organizacja i prowadzenie punktu informacyjnego w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw
Społecznych (Kraków, os. Centrum C 10) dla lokalnej społeczności, potencjalnych
beneficjentów NGOs i wolontariuszy.
• Spotkania warsztatowe dotyczące wolontariatu w szkołach na terenie Nowej Huty – odbyły
się spotkania w 10 szkołach.
• Szkolenia dla młodych liderów grup wolontaryjnych – odbyły się dwa szkolenia dla liderów
w terminach 07.10.2006 oraz 20.10.2006, w których łącznie wzięło udział 19 uczniów
reprezentujących 4 szkoły.
• Opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych i promocyjnych na temat wolontariatu
i krakowskich NGOs oraz przeprowadzenie akcji promocyjnej w szkołach połoŜonych na terenie
Nowej Huty.
Liczba uczestników projektu:
• Uczestnicy spotkań w szkołach: 10 zespołów szkół, w sumie ok. 3000 uczestników
• Uczestnicy szkoleń dla młodych liderów: 19 osób.
• Odbiorcy akcji promocyjnej: uczniowie ok. 30 szkół liczących łącznie ok. 10000 osób.
Partnerzy:
• Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych
Źródła finansowania:
• Urząd Miasta Krakowa
• Działalność gospodarcza
3.9. SZKOLENIA WOLONTARIUSZY
Czas realizacji: kontynuacja od 2000 r. – program stały
Działalność SWM opiera się w bardzo duŜej mierze na pracy wolontariuszy. Są oni nie tylko
uczestnikami działań organizacji, ale takŜe obejmują w niej odpowiedzialne funkcje i koordynują
projekty w Polsce i za granicą. Wolontariusze objęci są ciągłym programem szkoleń, które zwierają
zarówno przygotowanie do pracy wolontariuszy w kraju, jak i za granicą. Do udziału w szkoleniach
nie są jednak zaproszeni wyłącznie wolontariusze SWM, są one otwarte dla wszystkich chętnych,
którzy chcą z nich skorzystać.
Szkolenia comiesięczne:
• Odbyło się 9 weekendowych szkoleń, miały one miejsce przy ulicy Tynieckiej 39 w Krakowie.

22

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu
Raport Roczny 2006

•
•

•

Z oferty weekendowych szkoleń comiesięcznych skorzystało około 110 młodych osób, głównie
z Małopolski.
W ramach zjazdów prowadzone były cykle wykładów dotyczących problematyki wolontariatu, w
tym: wykłady z zakresu kulturoznawstwa, psychologii, edukacja w zakresie charakterystyki
pracy wolontaryjnej w kraju i za granicą, pedagogiki zabawy. Spotkania z doświadczonymi
wolontariuszami, którzy zakończyli realizację swoich projektów w kraju i za granicą, dały szansę
poznać dogłębnie rzeczywistość, radości i trudy pracy wolontaryjnej oraz były okazją do
indywidualnego kontaktu, zadania pytań, wymiany doświadczeń.
Uczestnicy majowego szkolenia wzięli udział w organizowanej cyklicznie przez SWM akcji
„Orawa Dzieciom Afryki”, natomiast w ramach październikowego szkolenia wzięli udział w II
Małopolskich Dniach Wolontariatu, co dało im moŜliwość przyjrzeć się z bliska organizacyjnej
stronie imprez, zdobyć doświadczenia, w jaki sposób prowadzi się tego typu wydarzenia.

Spotkania cotygodniowe:
• Odbyło się 26 spotkań cotygodniowych,
• Łącznie uczestniczyło w nich około 70 młodych ludzi z terenu Krakowa i okolic (spotkania były
zawieszone na czas trwania wakacji)
• Spotkania miały charakter informacyjny i roboczy.
• Zajęcia dotyczyły organizacji wolontariatu, form pracy wolontaryjnej w kraju i za granicą,
moŜliwości zaangaŜowania się w taką działalność, charakterystyki działalności SWM.
• Ponadto w ramach spotkań cotygodniowych stali wolontariusze stowarzyszenia omawiali
bieŜące wydarzenia, potrzeby, projekty oraz ustalali harmonogram pracy na najbliŜszy okres
oraz rozdzielali obowiązki.
Partnerzy:
• Centrum Wychowania i Duszpasterstwa MłodzieŜy WDM
Źródła finansowania:
• Urząd Miasta Krakowa
• Działalność gospodarcza
• Darowizny indywidualne
3.10. BIULETYN „MŁODZI ŚWIATU”
Biuletyn „Młodzi Światu” jest wydawany od 2005 roku. Jego podstawowym zadaniem jest
promowanie idei wolontariatu wśród społeczeństwa polskiego i zachęcanie do włączania się w
działalność społeczną. W roku 2006 zostały wydane trzy numery biuletynu nr 1/2006(2) w nakładzie
1600 szt., nr 2/2006(3) w nakładzie 1600 szt. oraz nr 3/2006(4) w nakładzie 10000 szt. Trzeci numer
biuletynu został wydany w ramach projektu „Centrum Edukacyjne w Nkhotakota” i został w całości
poświęcony projektowi w Malawi.
Źródła finansowania:
• Urząd Miasta Krakowa
• Fundacja Edukacja dla Demokracji
• Darowizny indywidualne
3.11. ANIMACJA MISYJNA W PARAFIACH
Animacja misyjna w parafiach prowadzona jest od 2000 roku. W jej ramach przedstawiciele SWM
odwiedzają parafie w całej Polsce prowadząc róŜne formy działań. M.in. organizują niedziele
misyjne podczas których prowadzą kazania misyjne, prezentują wystawę misyjną, prowadzą
spotkania z grupami parafialnymi na temat problemów globalnych. Podczas akcji prowadzone są
równieŜ zbiórki pienięŜne na aktualne projekty rozwojowe.
W roku 2006 zostało zorganizowanych 16 niedziel misyjnych w parafiach:
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Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa, Rybnik - Boguszowice (grupa SWM Świętochłowice)
Parafia św. Marii Magdaleny, Radlin (grupa SWM Świętochłowice)
Parafia św. Jana Bosko, Poznań Winogrady (grupa SWM Poznań)
Parafia Przemienienia Pańskiego, Orzesze (grupa SWM Świętochłowice)
Parafia św. Jana Chrzciciela, Nowe Bystre
Parafia Piotra i Pawła, Świętochłowice (grupa SWM Świętochłowice)
Parafia Św. Jadwigi, Chorzów (grupa SWM Świętochłowice)
Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa, Chorzów - Batory (grupa SWM Świętochłowice)
Parafia św. Anny, ChyŜne
Parafia Przemienienia Pańskiego, Jabłonka
Parafia św. Łukasza Ewangelisty, Lipnica Wielka
Parafia św. Jana Chrzciciela, Orawka
Parafia św. Jakuba Apostoła, Piekielnik
Parafia św. Rozalii, Podszkle
Parafia św. Marcina, Podwilk
Parafia św. Michała Archanioła, Zubrzyca Górna

Działania powyŜsze realizują następujące cele statutowe:
 organizacja i promocja wolontariatu
 krzewienie wiedzy o działalności misyjnej
 nauka, oświata, edukacja i wychowanie
 upowszechnianie praw człowieka
 działalność kulturalna
4. ROZWÓJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY POLSKIMI I MIĘDZYNARODOWYMI ORGANIZACJAMI
4.1. DON BOSCO YOUTH NET
Od roku 2004 SWM jest zrzeszony w europejskiej sieci Don Bosco Youth Net, skupiającej
organizacje z 11 krajów europejskich. Współpraca między organizacjami umoŜliwia wymianę
doświadczeń, rozwija przyjaźń europejską oraz umoŜliwia wspólną realizację projektów
międzynarodowych. Rok 2006 przyniósł dalszy rozwój współpracy. Między innymi SWM
uczestniczył w spotkaniu DBYN w Benediktbeuern w Niemczech, a takŜe przy pomocy austriackiego
partnera z sieci przeprowadził remont pomieszczeń biurowych dla pracowników i wolontariuszy.
4.2. PLATFORMA NA RZECZ WOLONTARIATU
W dniu 28 października 2005 r. SWM przystąpił do „Platformy na rzecz wolontariatu”, która zrzesza
obecnie 8 organizacji pozarządowych z Krakowa, tj.: Stowarzyszenie WIOSNA, Polska Akcja
Humanitarna, Salezjański Wolontariat Misyjny, Stowarzyszenie „U Siemachy”, Związek Harcerstwa
Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Fundację „Mimo Wszystko” oraz Stowarzyszenie
Rozwoju i Integracji MłodzieŜy (STRIM). Platforma ma za zadanie dbać o jakość pracy organizacji
pozarządowych z wolontariuszami oraz promować wysoką jakość pracy i zarządzania w trzecim
sektorze. W 2006 roku przeprowadzono w Małopolsce wspólna kampanię lobbingową na rzecz
promocji akcji 1%, a takŜe stworzono wspólną stronę internetową zawierającą min. bazę danych
ofert gdzie organizacje mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie na wolontariuszy, a młodzi ludzie
mogą sami zaoferować swoją pomoc.
4.3. GRUPA ZAGRANICA
SWM z początkiem 2006 roku stał się członkiem Grupy Zagranica, która zrzesza Polskie
organizacje realizujące swoje cele poza granicami kraju. Reprezentanci SWM biorą udział
w pracach grup roboczych ds. edukacji globalnej oraz ds. Afryki, aktywnie wpływając na jakość
działania całej platformy. Przedstawiciel SWM został wybrany na reprezentanta Grupy Zagranica
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w Forum Edukacji Globalnej, zrzeszającego po jednej osobie z kaŜdego kraju UE
i zajmującego się aspektem edukacji globalnej na poziomie europejskim. Forum jest jedną z grup
roboczych europejskiej federacji CONCORD skupiającej europejskie organizacje pomocowe.
CONCORD skupia obecnie 20 organizacji międzynarodowych oraz 23 platformy narodowe
reprezentując tym samym 1600 organizacji pozarządowych.
SWM skorzystał w 2006 roku ze wsparcia szkoleniowego oferowanego przez Grupę Zagranica
moŜliwego dzięki jej uczestnictwu w strukturach europejskich. Przedstawiciele SWM brali udział
w dwóch szkoleniach poświęconych moŜliwościom pozyskiwania środków z budŜetu Unii
Europejskiej oraz zarządzaniu i rozliczaniu projektów.
Działania powyŜsze realizują następujące cele statutowe:
 działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy
społeczeństwami
 organizacja i promocja wolontariatu
 wsparcie federalizacji podmiotów realizujących zadania poŜytku publicznego

III. PUBLIC RELATIONS, WYDARZENIA
1. PUBLIC RELATIONS
1.1. KAMPANIA INFORMACYJNA „UŚMIECH ZA 1%”
Cza trwania: 01.01.2006 – 30.04.2006
8 grudnia 2004 r. SWM otrzymał status organizacji poŜytku publicznego, oznacza to, Ŝe podatnicy
mają moŜliwość przekazania na rzecz organizacji 1% podatku w rozliczeniu rocznym. Celem
kampanii było dotarcie do jak największej grupy odbiorców, którzy chcieliby wesprzeć działalność
stowarzyszenia jednym procentem swojego podatku.
Opis podjętych działań:
• opracowanie ulotek i plakatów dotyczących akcji
• przygotowanie prezentacji multimedialnej rozpowszechnionej przez Internet
• opracowanie informacji na stronie internetowej SWM
• przygotowanie baneru internetowego oraz modułu do gazet
• nawiązanie współpracy z mediami w celu zamieszczenia informacji o moŜliwości odpisu 1%
podatku na rzecz SWM, informacje ukazały się w Gazecie Wyborczej, Tygodniku Katolickim
Niedziela, Magazynie Don Bosco, Rzeczpospolita, Moja Orawa,
• ulotki zostały rozprowadzone w formie insertów do gazet: Dziennik Polski, śycie Warszawy,
Magazyn Don Bosco,
• rozprowadzenie plakatów i ulotek do biur podatkowych
• nawiązanie kontaktu ze szkołami – informacje na spotkaniach
• rozprowadzanie ulotek w centrum handlowym „Galeria Krakowska”
Partnerzy:
• Dziennik Polski
Rezultaty:
• 1% podatku na rzecz SWM odpisało prawie 1500 osób
• W wyniku kampanii zebrano 69524,78 zł
1.2. STRONA STOWARZYSZENIA – WWW.SWM.PL
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Strona internetowa stowarzyszenia www.swm.pl istnieje od 2000 roku. Stanowi ona źródło
informacji dla osób zainteresowanych działalnością SWM, w pierwszej kolejności osób, które chcą
włączyć się w działalność organizacji. Jest ona waŜnym czynnikiem kształtującym wizerunek
organizacji, dlatego wymaga wprowadzania ciągłych unowocześnień i aktualizacji.
W roku 2006 została odnowiona szata graficzna strony, a przede wszystkim zostały wprowadzone
znaczne zmiany w jej zawartości merytorycznej. M.in. zostały dodane szersze informacje dotyczące
poszczególnych działań stowarzyszenia, strona była regularnie aktualizowana.
Informacje zawarte na stronie zostały podzielone na trzy główne działy: Na misjach (moŜna tu
znaleźć m.in. informacje o aktualnie prowadzonych i zrealizowanych projektach, a takŜe listy
wolontariuszy z projektów zagranicznych), W kraju (informacje o programach Adopcja Miłości,
Edukacja Globalna i in.), oraz Wolontariat (jak zostać wolontariuszem, wymagania, informacja o
szkoleniach i spotkaniach).

2. WYDARZENIA
2.1. I MISYJNY DZIEŃ WDZIĘCZNOŚCI
W niedzielę 30.07.2006 odbył się w Krakowie Pierwszy Misyjny Dzień Wdzięczności skierowany do
wolontariuszy, rodziców wolontariuszy, misjonarzy i osób związanych z działalnością SWM.
W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób.
W programie spotkania, które odbyło się na terenie WSDTS w Krakowie przy ul. Tynieckiej 39,
znajdowała się prezentacja działalności SWM, słowo od przebywających na urlopie misjonarzy, ks.
Pawła Skolasińskiego (misjonarz w Malawi) i ks. Pawła Michałowskiego (misjonarz w RPA), a takŜe
relacja od wolontariuszy pracujących obecnie na misjach. Najbardziej uroczystym punktem
programu była Msza Święta, podczas której szóstka wolontariuszy, wyjeŜdŜających niebawem na
misje, otrzymała krzyŜe misyjne.
2.2. POŚWIĘCENIE DOMU
03.02.2006 r. ksiądz Albert Van Hecke, salezjański Radca Regionalny ds. Europy Północnej,
poświęcił dom, w którym znajduje się nowa siedziba SWM. Dom przy ul. Tynieckiej 39, nazwany
Domem Animacji Misyjnej został oddany pod opiekę Matusi Małgorzaty, matki św. Jana Bosko,
załoŜyciela salezjanów.
2.3. ROZESŁANIE W TURYNIE
Jak co roku, na Colle don Bosco w pobliŜu Turynu (w północnych Włoszech) miała miejsce
uroczystość wręczenia krzyŜy misyjnych zakonnym i świeckim misjonarzom salezjańskim. W
niedzielę 01.10.2006 ks. Generał Pascual Chavez podczas uroczystej Mszy Świętej wręczył krzyŜe
misyjne i udzielił błogosławieństwa 23 salezjanom, 9 salezjankom i 23 wolontariuszom świeckim z
róŜnych części świata. W tym gronie znalazło się grupa 4 wolontariuszy SWM, wyjeŜdŜających w
przeciągu tego roku do pracy misyjnej: Katarzyna Przyślewicz, Małgorzata Waszkiewicz i Robert
Marx oraz Katarzyna Dumańska.

IV. ZADANIA ZLECONE PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE w 2006
Donator
Urząd Miasta Krakowa

Projekt
Wolontariat Przeciw Patologiom

Kwota dotacji
PLN*
126 039,28
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Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

II Małopolskie Dni Wolontariatu

20 069,00

Urząd Miasta Krakowa

Europejskie Centrum Wolontariatu

35 000,00

Wystawa „Milenijne Cele Rozwoju”

160 000,00

Centrum edukacyjne w Nkhotakota (Malawi)

550 000,00

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Fundacja Edukacja Dla
Demokracji
Narodowe Centrum Kultury

Orawa bliŜej Afryki – V edycja

18 650,00

Fundacja Edukacji Dla
Edukacja Globalna – Świat w Powiększeniu
Demokracji
*Kwoty wyraŜają środki wykorzystane.

30 000,00

V. INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Działalność gospodarcza prowadzona przez stowarzyszenie w roku 2006 skupiła się w głównej mierze
na prowadzeniu Kawiarnio-Pizzerii „Piwnica przy Dominikańskiej”. Całkowity dochód z prowadzonej
działalności gospodarczej został przeznaczony na realizację celów statutowych stowarzyszenia.
Głównym celem Kawiarnio-Pizzerii jest nie tylko zysk, ale takŜe realizacja celów statutowych poprzez
upowszechnianie kultury i wychowanie. M.in. w „Piwnicy przy Dominikańskiej” regularnie
prezentowane są prace fotograficzne i malarskie młodych artystów, odbywają się koncerty muzyki
chrześcijańskiej, a takŜe obowiązuje tu zakaz palenia. W listopadzie w Kawiarnio-Pizzerii miał miejsce
Tydzień Edukacji Globalnej, w ramach którego odbyła się wystawa zdjęć, koncerty muzyki etnicznej
oraz spotkania z wolontariuszami pracującymi w krajach Globalnego Południa.
W grudniu Zarząd stowarzyszenia podjął uchwałę o zakończeniu prowadzenia działalności
gospodarczej w Kawiarnio-Pizzerii „Piwnica przy Dominikańskiej”. Z końcem grudnia lokal został
oddany Klasztorowi OO. Dominikanów, od których był wynajmowany, natomiast wszystkie sprzęty
i wyposaŜenie zostało przekazane Stowarzyszeniu Lokalnemu Salezjańskiej Organizacji Sportowej
RP – właścicielowi sprzętu, od którego był uŜyczony. Zostały takŜe rozwiązane umowy z dostawcami
towarów i usług.

VI. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
Źródło przychodu

Stosunek
procentowy

Kwota PLN

Darowizny od osób prywatnych i firm

16 %

231 203,18

Dotacje od instytucji, władz samorządowych i państwowych

63 %

944 642,44

Zbiórki publiczne na cele charytatywne / działalność statutową

4%

57 141,32

Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej

15 %

220 082,82

Pozostałe przychody

2%

33 766,14

Przychody łącznie

100 %

1 486 835,90
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VII. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
Cel

Stosunek
procentowy

Kwota PLN

Realizacja celów statutowych

84 %

1 249 763,56

Administracja

3%

42 497,82

Działalność gospodarcza

12 %

177 187,75

Pozostałe koszty

1%

13 764,73

Koszty łącznie

100 %

1 483 213,86

VIII. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ
1. LICZBA PRACOWNIKÓW ETATOWYCH w roku 2006 wyniosła 13, w tym:
• Działalność gospodarcza - 8 osób
• Prace biurowe - 3 osoby
• Koordynacja projektów - 2 osoby
2. WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ETATOWYCH
Pracownicy zatrudnieni w działalności statutowej
• Wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 64 764,00 PLN
• ZUS pracodawcy: 16 595,97 PLN
Pracownicy zatrudnieni w działalności gospodarczej
• Wynagrodzenia (bez ZUS pracodawcy): 33 740,00 PLN
• ZUS pracodawcy: 7 703,35 PLN
Razem wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 98 504,00 PLN
Razem ZUS pracodawcy: 24 299,32 PLN
3. WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW O DZIEŁO I ZLECENIE
Pracownicy zatrudnieni w działalności statutowej – umowy zawarte w ramach przeprowadzenia
zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe, realizujących określonych cele
statutowe Stowarzyszenia
• Wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 84 343,00 PLN
• ZUS pracodawcy: 3 435,94 PLN
Pracownicy zatrudnieni w działalności gospodarczej
• Wynagrodzenia (bez ZUS pracodawcy): 1 800,00 PLN
• ZUS pracodawcy: 0,00 PLN
Razem wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 86 143,00 PLN
Razem ZUS pracodawcy: 3 435,94 PLN
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4. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU
Członkowie Zarządu i innych organów stowarzyszenia, a takŜe osoba kierująca działalnością
gospodarczą nie pobierają Ŝadnego wynagrodzenia z tytułu wykonywanych funkcji, pracują
społecznie.

IX. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH
SWM posiada dwa rachunki bankowe: w Deutsche Bank O/Kraków oraz w Banku BPH O/Kraków.
Stan kont na dzień 31.12.2006 r. wynosił: 2146,82 PLN i 122,55 USD w Deutsche Bank oraz
5157,38 PLN w Banku BPH.
2. ŚRODKI TRWAŁE
W roku 2006
• został sprzedane samochody marki Volkswagen Golf oraz Volkswagen Caddy,
• został zakupiony samochód marki Volkswagen Golf,
• zostały zakupione 3 zestawy komputerowe, kserokopiarka, telefony + fax oraz zasilacz.
Na stanie stowarzyszenia pozostaje nieruchomość połoŜona w Mnikowie (gmina Liszki), utworzona
z działki o powierzchni 14a wykorzystywana do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w
szczególności do prowadzenia szkoleń wolontariuszy. Samochody oraz pozostałe środki trwałe
uŜytkowane są do realizacji celów statutowych oraz administracji.
3. WARTOŚĆ AKTYWÓW
Wartość aktywów stowarzyszenia na dzień 31.12.2006r. wynosi 79 710,35 PLN, w tym 61 948,91
PLN to aktywa trwałe, natomiast 17 761,44 PLN stanowią aktywa obrotowe. Kapitał własny
Stowarzyszenia wynosi 73 099,97 PLN, natomiast zobowiązania wynoszą 6 610,38 PLN.
Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami krótkoterminowymi w okresie spłaty krótszym niŜ 1
rok i terminie spłaty po 31.12.2006 r.

Sprawozdanie merytoryczne zatwierdzone dn. 25.06.2007
przez Zarząd stowarzyszenia w składzie:
Prezes, Adam Parszywka
Wiceprezes, Piotr Olędzki
Wiceprezes, Kama Bella
Sekretarz, Joanna StoŜek
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