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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

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 ETIOPII
Czas trwania projektu: od 17.03.2007 – w trakcie realizacji
Miejsce: Placówki misyjne sióstr Misjonarek Miłości (Missionaries of Charity) w Addis Abeba,
Alamata, Asko, Dire Dawa i in. Ośrodki misyjne prowadzone przez Misjonarki Miłości słuŜą
pomocą ludziom zepchniętym na margines społeczny, głównie obłoŜnie chorym i umierającym
oraz sierotom. Jednym z podstawowych problemów, z jakim borykają się placówki, jest brak
wykształconej kadry medycznej.
Działania:
• Bezpośredni kontakt wolontariuszki z chorymi, udzielanie fachowej pomocy rehabilitacyjnej,
• Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu rehabilitacji dla personelu ośrodków prowadzonych
przez Misjonarki Miłości w Etiopii.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• 1 wolontariuszka: Katarzyna Przyślewicz
Partnerzy:
• Missionaries of Charity, Ethiopia
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
1.1.2. PROJEKT MEDYCZNY W ADDIS ABEBA
Czas trwania projektu: od 28.07.2007 – w trakcie realizacji
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:
Wolontariuszka – lekarz medycyny – prowadzi leczenie pacjentów ośrodka, a takŜe przyjmuje
chorych spoza placówki w przychodni prowadzonej przy ośrodku.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• 1 wolontariuszka: Katarzyna StaŜyk
Partnerzy:
• Missionaries of Charity, Etiopia
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
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1.1.3. PROJEKT MEDYCZNY W ADDIS ABEBA
Czas trwania projektu: czerwiec – wrzesień 2007
Miejsce: Placówki misyjne sióstr Misjonarek Miłości (Missionaries of Charity) w Addis Abeba i
Gondar. Ośrodki misyjne prowadzone przez siostry Matki Teresy stanowią połączenie szpitala,
hospicjum oraz sierocińca, słuŜą one „najuboŜszym z ubogich”, którzy nie mogą uzyskać pomocy
gdzie indziej. Placówki bardzo często borykają się z problemem braku wykształconej kadry
medycznej.
Działania:
Praca wolontariuszki, która z wykształcenia zajmuje się pielęgniarstwem, polegała na opiece nad
pacjentami ośrodków. Do głównych obowiązków wolontariuszki naleŜała praca rehabilitacyjna
z najmłodszymi pacjentami placówek, takŜe opatrywanie ran i pielęgnacja chorych.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• 1 wolontariuszka: Justyna Lorek
Partnerzy:
• Missionaries of Charity, Ethiopia
Źródła finansowania:
• Opłaty wolontariuszki
1.2. GHANA
1.2.1. PROWADZENIE DOMU DLA „CHŁOPCÓW ULICY” W SUNYANI
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 stale 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
(dzielnica biedy), z których dzieci i młodzieŜ przychodzą na zajęcia świetlicowe.
Działania:
• prowadzenie domu dla chłopców ulicy,
• prowadzenie administracji domu, kontrolowanie wydatków,
• prowadzenie douczania,
• opieka nad dzienną świetlicą dla dzieci i młodzieŜy,
• 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,
• zakup sprzętu sportowego,
• finansowanie projektu.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• 2 wolontariuszki: Anna Knebel i BoŜena Latocha – do sierpnia
• 2 wolontariuszy: Małgorzata i Robert Marx – od sierpnia
Partnerzy:
• Salesians of Don Bosco, Sunyani
Źródła finansowania:
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•

Darowizny indywidualne

1.2.2. ORGANIZACJA OBOZU WAKACYJNEGO DLA DZIECI W SUNYANI
Czas realizacji: sierpień 2007
W sierpniu 2007 roku wolontariusze SWM we współpracy z salezjanami zorganizowali pierwszy
wakacyjny obóz w Sunyani. Obóz skierowany był zarówno do dziewcząt, jak i chłopców. Wzięło
w nim udział około 180 dzieci pochodzących z okolic Don Bosco Home, w tym takŜe z pobliskich
slumsów. W organizację obozu poza polskimi wolontariuszami, byli zaangaŜowani salezjanie oraz
20 lokalnych animatorów młodzieŜowych.
Obóz został przeprowadzony w Sunyani, w trybie dziennym. Dzieci przychodziły na codzienne
zajęcia – do południa odbywały się dodatkowe lekcje z języka angielskiego i matematyki,
natomiast po południu miały miejsce róŜnorodne gry i zabawy, zarówno w pomieszczeniach, jak
i na świeŜym powietrzu. Co istotne, uczestnicy obozu codziennie mieli moŜliwość skorzystania
z ciepłego posiłku – wielu z nich zapisało się na obóz właśnie z tego powodu, później jednak
docenili wartość całego wydarzenia. W ramach obozu odbył się takŜe „Olimpic day”, w ramach
którego uczestnicy wzięli udział w zawodach sportowych, na które udali się do sąsiedniej
miejscowości. W ostatnim dniu obozu zostali zaproszeni członkowie rodzin uczestników, przed
którymi dzieci mogły się wykazać, czego nauczyły się podczas obozu. Wiele dzieci wraz z
opiekunami pod koniec obozu przyszło z podziękowaniami – było to pierwsze tego rodzaju
wydarzenie w ich Ŝyciu.
Działania:
• organizacja obozu,
• finansowanie projektu.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• 4 wolontariuszy: Anna Knebel, BoŜena Latocha, Małgorzata i Robert Marx
Partnerzy:
• Salesians of Don Bosco, Sunyani
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
1.2.3. WSPARCIE FINANSOWE PLACÓWKI MISYJNEJ W ODUMASE, SUNYANI
Czas realizacji: wrzesień 2007
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. Solidne wykształcenie jest dla nich szansą zdobycia pracy, a co za tym
idzie zapewnienia godnego Ŝycia sobie i swoim rodzinom.
Działania:
• dofinansowanie szkoły.
Beneficjent bezpośredni:
• Don Bosco Vocational Technical Institute, Sunyani (Dyrektor: ks. Piotr Wojnarowski)
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
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1.3. KENIA
1.3.1. PROJEKT PEDAGOGICZNY W KORR
Czas trwania projektu: kontynuacja od 24.10.2006 – 24.04.2007
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: kontynuacja od lipca 2006 – 19.05.2007
Malawi, od lat zaliczane jest do czołówki najbiedniejszych krajów świata. Kraj boryka się
z wieloma problemami; przyczyną wielu 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, rozpoczętego w roku 2006 było zwiększenie dostępu do edukacji mieszkańców
regionu Nkhotakota.
Działania:
• Drugi etap projektu (styczeń-maj 2007) obejmował kontynuację prac budowlanych
i wykończeniowych przy Centrum Edukacyjnym w Nkhotakota. M.in. etap ten objął takie prace
jak: wykończenie dachów i wnętrz, wykonanie sufitów, krat okiennych, dokończenie
ogrodzenia, dokończenie budowy szamba-oczyszczalni bakteryjnej, wyrównanie oraz
odwodnienie terenu pod boiska sportowe.
• 8 maja centrum edukacyjne zostało uroczyście przekazane partnerom lokalnym.
Wolontariusze i pracownicy zaangaŜowani w realizację projektu:
• 2 pracowników: kierownik budowy – Tomasz Śliwiński, Jadwiga Karlak – koordynator
administracyjny
Partnerzy:
• Servants of Mary Immaculate Sisters, Nkhotakota
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•
•

St Paul’s Catholic Parish, Nkhotakota
Don Bosco Youth Technical Institute, Lilongwe

Źródła finansowania:
• Fundacja Edukacja dla Demokracji (ze środków Polsko-Kanadyjskiej Współpracy Rozwojowej)
• Darowizny indywidualne
1.4.2. PROJEKT PEDAGOGICZNY W NKHOTAKOTA
Czas trwania projektu: 28.07.2007 – w trakcie realizacji
W maju został zakończony projekt budowy centrum edukacyjnego w Nkhotakota w Malawi.
Jeszcze przed oficjalnym otwarciem zaczęły się tu odbywać zajęcia dla dzieci ze szkoły
podstawowej. Obecnie do centrum uczęszcza około 200 dzieci. Lekcje prowadzone są przez
lokalnych nauczycieli oraz Siostry SłuŜebniczki, które zarządzają centrum. W lipcu do pomocy
w centrum wyjechały dwie wolontariuszki SWM Młodzi Światu.
Działania:
• Prowadzenie zajęć w szkole podstawowej,
• Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• 2 wolontariuszki: GraŜyna Dyduła oraz Anna Orzeł
Partnerzy:
• Servants of Mary Immaculate Sisters, Nkhotakota
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
• Wpłaty wolontariuszy
1.5. ZAMBIA
1.5.1. PROJEKT PEDAGOGICZNY W MANSA
Czas trwania projektu: kontynuacja od września 2006 – 15 maja 2007
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 nowootwartym,
prowizorycznym przedszkolu.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• 2 wolontariuszki: Anna ElŜbieciak, Sylwia Fijałkowska
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Partnerzy:
• Salesian Sisters, Chimese-Mansa
Źródła finansowania:
• Opłaty wolontariuszy
1.5.2. PROJEKT RENOWACYJNY I PEDAGOGICZNY W CHINGOLI
Czas realizacji projektu: 13.07.2007 – 16.10.2007
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 tu równieŜ oratorium (świetlicę) dla dzieci i młodzieŜy.
10-cio hektarowy teren misji otacza mur, który w roku 2001 został ozdobiony obrazami z Ŝycia
misji, mającymi na celu promować jej działalność wśród lokalnych mieszkańców, a takŜe
w swoisty sposób ewangelizować. W roku 2007, stanowiącym rok jubileuszowy 25-letniej
działalności misji salezjańskich w Zambii, misjonarze poprosili SWM o pomoc w renowacji muru,
który przez 6 lat uległ znacznemu zniszczeniu.
Działania:
• Renowacja muru otaczającego misję,
• Renowacja instalacji elektrycznej w placówce,
• Prowadzenie cotygodniowych zajęć pedagogicznych dla dzieci,
• Pomoc w organizacji obozu wakacyjnego dla dzieci,
• Wykonanie ewidencji dzieci objętych programem „Adopcja na odległość”.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• 6 wolontariuszy: Agnieszka Bernat, Weronika Fedorska, Adam Gajewski, kl. Dariusz
Kowalczyk, Agata Rodziewicz oraz Magdalena Sala
Partnerzy:
• Salesians of Don Bosco, Chingola
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
1.5.3. KOSZULKI DLA PLACÓWKI W CHINGOLI
Czas realizacji projektu: wrzesień 2007
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:
• Dofinansowanie wykonania i przesyłki 200 sztuk koszulek dla młodzieŜy
Beneficjenci bezpośredni:
• Don Bosco Youth Center, Chingola
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne

10

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu
Raport Roczny 2007

1.5.4. STYPENDIUM NAUKOWE DLA JESEPHA KARIUKI WANJIKU
Czas realizacji projektu: styczeń, lipiec 2007
Joseph Kariuki Wanjiku jest młodym Zambijczykiem, który mimo bardzo trudnej sytuacji
materialnej swojej rodziny ukończył szkołę średnią dzięki własnej cięŜkiej pracy i pomocy
otrzymanej w ramach salezjańskiego programu Don Bosco Reach Out. W 2006 roku, sześć lat po
zakończaniu nauki, udało mu się zebrać odpowiednią ilość pieniędzy na rozpoczęcie nauki na
United States International University – Africa. Nieocenioną pomoc okazał Joseph’owi pracujący w
Zambii ks. Sławek Bartodziej, Inspektorialny Delegat ds. Duszpasterstwa MłodzieŜy. Jest on
przekonany, Ŝe Joseph zasługuje na kaŜdą moŜliwą pomoc i na pewno zrobi ze zdobytej wiedzy
dobry uŜytek dla siebie i dla społeczeństwa zambijskiego. Joseph obecnie uczęszcza na pierwszy
rok studiów.
Działania:
• Dofinansowanie studiów Josepha Kariuki Wanjiku
Partnerzy:
• Salesians of Don Bosco, Lusaka
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
1.5.5. WSPARCIE ANIMACJI PRACY MŁODZIEśOWEJ W PROWINCJI ZAMBIJSKIEJ
Czas realizacji projektu: luty 2007
W roku 2007 salezjanie obchodzą srebrny jubileusz działalności misji salezjańskich w Prowincji
Zambijskiej, obejmującej 4 kraje: Malawi, Namibię, Zambię i Zimbabwe. Praca salezjanów, którą
prowadzą obecnie w trzynastu placówkach, obejmuje w głównej mierze działalność młodzieŜową,
prowadzenie szkół technicznych i zawodowych oraz pracę duszpasterską. Salezjanie, w duchu
księdza Bosko, w pierwszej kolejności obejmują swoimi działaniami ubogą młodzieŜ, której
umoŜliwiają kształcenie i dają wychowanie.
Działania:
• Dofinansowanie działalności młodzieŜowej w prowincji
Beneficjenci bezpośredni:
• Salesians of Don Bosco, Zambian Province
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
1.5.6. KOCE I POŚCIEL DLA DZIECI Z SIEROCIŃCA W KASISI
Czas realizacji projektu: lipiec 2007
Kasisi połoŜone jest 37 km od stolicy Zambii, Lusaki. Od 1926 roku działa tam Dom Dziecka
Kasisi prowadzony przez polskie zgromadzenie Sióstr SłuŜebniczek Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanie Poczętej. Jest to największy i najbardziej znany sierociniec w Zambii i szczególne
miejsce, w którym dzieci nie tylko otacza się miłością, ale równieŜ dba się o to, by po osiągnięciu
pełnoletniości potrafiły same zatroszczyć się o siebie.
Szczególnej opieki wymagają przede wszystkim dzieci zaraŜone wirusem HIV i chore na AIDS,
które stanowią około 30% wszystkich wychowanków sióstr. W Kasisi panuje atmosfera prawdziwie
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rodzinnej miłości, mimo Ŝe brakuje środków na najbardziej podstawowe przedmioty codziennego
uŜytku.
Działania:
• Dofinansowanie zakupu koców i prześcieradeł dla dzieci z sierocińca
Beneficjenci bezpośredni:
• Servants of Mary Immaculate Sisters, Kasisi
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
1.6. ZIMBABWE
1.6.1. PROWADZENIE BUDOWY W HWANGE
Czas trwania projektu: kontynuacja od 16.08.2006 – 13.08.2007
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 była organizacja, prowadzenie i nadzorowanie budowy.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• 1 wolontariusz: Marek Wołkowski
Partnerzy:
• Salesians of Don Bosco, Hwange
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
1.7. PERU
1.7.1. PROJEKT PEDAGOGICZNY W SAN LORENZO
Czas trwania projektu: 01.01.2007 – 28.02.2007 (powrót wolontariuszki z Peru: 24.03.2007)
Miejsce:
San Lorenzo to miejscowość połoŜona w dorzeczu Amazonki odizolowana od większych
ośrodków miejskich. Prowadzona tam misja salezjańska prowadzi w okresie wakacji,
przypadającym na styczeń i luty, całodniowe zajęcia edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci
i młodzieŜy. Jest to jedyna dostępna w tym rejonie forma spędzania czasu wakacyjnego. Do pracy
na placówce w okresie wakacyjnym została skierowana wolontariuszka, ElŜbieta Jakubek, która
poprzednio pracowała w ośrodku „Bosconia” w Piura.
Działania:
• prowadzenie zajęć wyrównawczych,
• prowadzenie warsztatów manualnych,
• prowadzenie biblioteki,
• organizacja zajęć rekreacyjnych i sportowych,
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•
•

kurs teologiczny dla nauczycieli,
animacja w parafii.

Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• 1 wolontariuszka: ElŜbieta Jakubek
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
1.7.2. PROJEKT DOśYWIANIA DZIECI W PIURA
Czas realizacji projektu: grudzień 2007
Piura to miejscowość połoŜona w północnej części Peru nad Oceanem Spokojnym. Ze względu
na pustynne połoŜenie miasto jest brudne, szare i 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, w jednej z dzielnic biedy tzw. „Nueva Esperanza”
(Nowa Nadzieja) połoŜona jest salezjańska placówka „Bosconia” - duŜy kompleks szkolny wraz
z oratorium (świetlicą dzienną) i innymi dziełami salezjańskimi.
W centrum „Bosconia” prowadzona jest między innymi jadalnia, w której kaŜdego dnia ubogie
dzieci z okolicy mogą poŜywić się posiłkiem, niejednokrotnie jest to ich jedyny ciepły posiłek
w ciągu dnia. Z jadalni korzysta ponad 200 dzieci dziennie.
Działania:
• Prowadzenie jadalni, organizacja i wydawanie posiłków – finansowanie projektu.
Partnerzy:
• Obra Social Bosconia – Cetpro Bosconia, Piura
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
1.7.3. REMONT POMIESZCZEŃ DLA WLONTARIUSZY W PIURA
Czas realizacji projektu: grudzień 2007
Miejsce: Placówka salezjańska Obra Social Bosconia, Piura
W ośrodku „Bosconia” waŜną rolę pełnią wolontariusze, którzy pracują przy dziele salezjańskim
wspierając misjonarzy w prowadzeniu lekcji w szkole, organizacji zajęć dla dzieci i młodzieŜy oraz
wielu innych pracach. Wśród nich znajdują się często takŜe wolontariusze z Polski. Aby misja
mogła przyjąć więcej wolontariuszy, a przez to poszerzyć swoje działania, dla wolontariuszy
zostały przygotowane kolejne pomieszczenia, wymagające wykończenia.
Działania:
• Remont, wykończenie pomieszczeń przeznaczonych dla wolontariuszy – finansowanie.
Partnerzy:
• Obra Social Bosconia – Cetpro Bosconia, Piura
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
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1.7.4. ZAKUP TABLIC SZKOLNYCH W PIURA
Czas realizacji projektu: grudzień 2007
Placówka salezjańska w Piura to przede wszystkim duŜy kompleks szkolny, na który składają się
działy: mechaniczny, stolarski, krawiecki, sekretarski i inne. Dzięki solidnemu wykształceniu
techniczno-zawodowemu, jakie zapewnia „Bosconia” młodzieŜ ma szansę znalezienia
w przyszłości konkretnej pracy, co oznacza dla nich dobry start w Ŝyciu i wydostanie się z nędzy,
w której większość z nich Ŝyje. Do szkoły uczęszcza obecnie około 150 uczniów.
Działania:
• Zakup tablic szkolnych – finansowanie.
Partnerzy:
• Obra Social Bosconia – Cetpro Bosconia, Piura
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
1.7.5. PROJEKT MEDYCZNY W PIURA
Czas trwania projektu: od 14.12.2007 – w trakcie realizacji
Miejsce:
W ramach centrum „Bosconia”, obejmującym szkołę i oratorium, prowadzone jest równieŜ
Centrum Medyczne, w którym przyjmowani są nie tylko uczniowie i bezpośredni odbiorcy działań
centrum, ale takŜe okoliczna ludność – mieszkańcy dzielnic biedy.
Działania:
W grudniu do pracy na placówce wyjechała wolontariuszka Jadwiga Roehr-Wędrychowicz –
doświadczony lekarz medycyny o specjalności ginekologia. Wraz z siostrami pani Jadwiga udziela
pomocy medycznej pacjentom centrum medycznego.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• 1 wolontariuszka: Jadwiga Roehr-Wędrychowicz
Partnerzy:
• Obra Social Bosconia – Cetpro Bosconia, Piura
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne,
• Wpłaty wolontariusza.
1.8. UKRAINA
1.8.1. ORGANIZACJA OBOZU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEśY Z ODESSY
Czas realizacji projektu: lipiec 2007
Inicjatywa organizacji obozu letniego dla dzieci i młodzieŜy z Odessy została powzięta przez
ks. Andrzeja Baczyńskiego, od lat pracującego w Odessie, oraz kleryków WyŜszego Seminarium
Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie.
Obóz został zorganizowany w lipcu 2007 na Krymie. Wzięło w nim udział około 25 dzieci i
młodzieŜy dzieci do 10 do 14 roku Ŝycia, w większości stałych odbiorców Centrum MłodzieŜowego
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w Odessie. Poza zajęciami rekreacyjnymi, uczestnicy zostali objęci programem formacyjnym na
podstawie filmu „Opowieści z Narni”.
Działania:
• Organizacja i przeprowadzenie obozu letniego dla dzieci i młodzieŜy z Odessy
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• 7 wolontariuszy: kl. Adam Drozd, Sylwester Grześkowiak, kl. Norbert Królik, kl. Roman Sikoń,
Barbara Szczecińska, GraŜyna Typańska, Ewelina Zimniak
Partnerzy:
• Centrum MłodzieŜowe „Don Bosco”, Odessa
• Klerycy WSD TS, Kraków
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
• Opłaty wolontariuszy
1.8.2. PROJEKT PEDAGOGICZNY W ODESSIE
Czas realizacji projektu: od września 2007 – w trakcie realizacji
Miejsce: Centrum MłodzieŜowe „Don Bosco” w Odessie.
Centrum MłodzieŜowe „Don Bosco” połoŜone jest na Osiedlu Malinovskogo w Odessie – duŜym
mieście, gdzie dzieci i młodzieŜ naraŜeni są na wiele cywilizacyjnych zagroŜeń. Część z nich
wynika z nudy, która często jest źródłem niebezpiecznych pomysłów. Dlatego tak waŜne jest
odpowiednie zorganizowanie wolnego czasu młodych ludzi, by mogli spędzać czas wolny
w bezpieczny i twórczy sposób. To proponuje salezjańskie centrum młodzieŜowe.
Działania:
• Wsparcie działalności Centrum MłodzieŜowego
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• 1 wolontariuszka: Agnieszka Trybała
Partnerzy:
• Centrum MłodzieŜowe „Don Bosco”, Odessa
Źródła finansowania:
• Opłaty wolontariusza
• Darowizny indywidualne
1.9. ROSJA
1.9.1. ORGANIZACJA OBOZU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEśY Z BIJSKA
Czas realizacji projektu: lipiec 2007
Miejsce: Misja katolicka w 200-tysięcznym miasteczku Bijsk, połoŜonym blisko mongolskiej
granicy (na Syberii) prowadzi działalność duszpasterską i młodzieŜową. Od 10 lat na misji pracuje
wrocławski kapłan ks. Andrzej Obuchowski.
Projekt został zainicjowany oraz zrealizowany przez grupę wolontariuszy SWM skupionych przy
Liceum Salezjańskim we Wrocławiu. Młodzi wolontariusze, pod przewodnictwem ks. Jerzego
Babiaka, pomagali w organizacji wakacyjnego wyjazdu z młodzieŜą, organizowali zajęcia
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dydaktyczne i ewangelizacyjne, a takŜe prowadzili zabawy dla dzieci i młodzieŜy przy parafii.
W ramach projektu wolontariusze pomagali równieŜ przy bieŜących pracach misji oraz
porządkowaniu polskich cmentarzy. MłodzieŜ przywiozła równieŜ ornaty potrzebne do słuŜby
w placówce misyjnej.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• 12 wolontariuszy z LO we Wrocławiu, w tym ks. Jerzy Babiak
Partnerzy:
• Misja Katolicka, Bijsk
• Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio, Wrocław
Źródła finansowania:
• Opłaty wolontariuszy
1.10. INDYWIDUALNE DOFINANSOWANIA MISJONARZY
Czas realizacji projektu: rok 2007
Jednym z podstawowych celów SWM jest wsparcie pracy misjonarzy, którzy w pierwszej linii
niosą pomoc ubogim na całym świecie. W roku 2007 SWM objął wsparciem indywidualnym
szereg misjonarzy polskich, pracujących w róŜnych częściach świata.
Misjonarze objęci wsparciem:
• Ks. Mariusz Skowron – sfinansowanie kursu języka angielskiego w Irlandii, przygotowującego
do pracy na misjach w Zambii,
• Ks. Piotr Wojnarowski, misjonarz w Ghanie – dofinansowanie na czas pobytu w Polsce,
• Ks. Michał Wociał, misjonarz na Ukrainie – dofinansowanie na czas pobytu w Polsce,
• S. Ryszarda Piejko, misjonarka w Zambii – zakup leków,
• Ks. Czesław Leńczuk, misjonarz w Zimbabwe – sfinansowanie biletu lotniczego,
• Ks. Andrzej PapieŜ, misjonarz w Peru – sfinansowanie biletu lotniczego do Peru.
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
Program Adopcji Miłości ma na celu wspieranie edukacji dzieci i młodzieŜy w regionach, gdzie
dostęp do niej jest utrudniony. W roku 2007 po raz pierwszy program był w całości prowadzony
w formie funduszu adopcyjnego, a nie jak do tej pory adopcji indywidualnej konkretnych dzieci.
Placówki, biorące udział w programie, charakteryzują się doświadczeniem w pomocy i pracy
edukacyjnej, przy jednoczesnym wysokim wskaźniku potrzeb. Dzięki funkcjonowaniu funduszu
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osoby odpowiedzialne za współpracę z Programem na placówkach misyjnych mogły w najbardziej
efektywny sposób rozdzielić zebrane środki pomiędzy beneficjentów, zgodnie z ich rzeczywistymi,
bieŜącymi, zindywidualizowanymi potrzebami.
W 2007 roku program objął następujące placówki:
• Ngurunit w Kenii,
• Karinie Child Love w Kenii,
• Fora Yes w Kenii,
• Lengima w Kenii,
• Chimese w Zambii,
• Bosconia w Peru.
Od roku 2006 z Programem współpracuje Dorota Segda – znana polska aktorka, która miała
moŜliwość poznania rzeczywistości w krajach rozwijających się dzięki współpracy w projekcie
edukacyjnym w Nkhotakota. RównieŜ w roku 2007 promowała swoją osobą tę formę pomocy,
poprzez wypowiedzi dla mediów oraz spotkania z osobami zainteresowanymi pracą SWM.
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
pobyt w Polsce i uzyskaną tu edukację chcą zmienić rzeczywistość nie tylko swojego Ŝycia, ale
takŜe swojego 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 2007 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 2007 programem zostało objętych 6 osób:
• Clemencia Matupit z Papui Nowej Gwinei,
• Danny Michelo z Zambii,
• Leulsegd Tibebu Workneh z Etiopii,
• Manuel Fernando Armijos Madrid z Peru,
• 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
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upowszechnianie praw człowieka

3. EDUKACJA ROZWOJOWA ORAZ PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU
3.1. PROGRAMY WIELOLETNIE
3.1.1. 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 2007 warsztaty były prowadzone m.in. w ramach projektu
„Młodzi młodym – przeciw patologiom”.
W roku 2007 w warsztatach wzięło udział ok. 1500 osób, zostały one przeprowadzone
w następujących szkołach i domach kultury:
1. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Srokowie
2. Szkoła Podstawowa nr 2 Wilcze Gardło/Gliwice
3. Dom Kultury w Bukownie
4. Niepubliczne Gimnazjum w Laskowej
5. Szkoła podstawowa w Polance Wielkiej
6. Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Czarnym Dunajcu
7. Gimnazjum Nr 28 w Krakowie
8. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Łabowej
9. Samorządowe centrum Kultury w Zabierzowie
10. Dom Kultury Podgórze w Krakowie
11. Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida Klub "Kuźnia" w Krakowie
12. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olkuszu
13. MłodzieŜowy Dom Kultury w Chorzowie
Partnerzy:
• Szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Źródła finansowania:
• Darowizny indywidualne
• Urząd Miasta Krakowa
3.1.2. WARSZTATY W WIOSCE AFRYKAŃSKIEJ
Czas trwania: od kwietnia 2007
W kwietniu 2007 roku na terenie WSD TS przy ul. Tynieckiej 39 w Krakowie przez wolontariuszy
SWM została wybudowana wioska afrykańska, na wzór autentycznej wioski połoŜonej w Ghanie
w Afryce Zachodniej. Oficjalne otwarcie wioski, przy pochodniach i dźwiękach afrykańskich
bębnów, odbyło się 2 maja, podczas corocznego święta młodzieŜy salezjańskiej „Savionalia”.
Od maja w wiosce prowadzone są zajęcia warsztatowe dla zorganizowanych grup dzieci
i młodzieŜy, podczas których uczestnicy, łącząc zabawę z nauką, poznają problemy państw Afryki,
a takŜe zapoznają się z tematyką wolontariatu. W ramach zajęć dzieci i młodzieŜ m.in. biorą udział
w grze edukacyjnej, opracowanej przez SWM w oparciu o Milenijne Cele Rozwoju, a takŜe
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w interaktywnych warsztatach kulturowo-artystycznych (m.in. wyrobu biŜuterii afrykańskiej z gliny).
Warsztaty zostały dopasowane do trzech kategorii wiekowych: szkoła podstawowa klasy I-III,
szkoła podstawowa klasy IV-VI oraz szkoła gimnazjalna.
W 2007 roku w zajęciach wzięło udział 15 grup zorganizowanych (ok. 540 osób):
1. Chór „Dla Jezusa” w Krakowie
2. Grupa Bielanek z Parafii św. Antoniego
3. MłodzieŜowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie
4. Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida Klub „Kuźnia” w Krakowie
5. Pogotowie Opiekuńcze w Krakowie
6. Przedszkole „Rainbow” w Krakowie
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej
8. SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
9. Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha w Krakowie
10. Szkoła Podstawowa Nr 25 w Krakowie
11. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olkuszu
12. Zespół Szkół Nr 1 w Bukownie
13. Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Krakowie
14. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krakowie
15. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli
Partnerzy:
• Szkoły podstawowe, gimnazjalne i młodzieŜowe domy kultury
Źródła finansowania:
• Środki własne
3.1.3. WYSTAWA MILENIJNE CELE ROZWOJU „CZAS POMÓC INNYM”
Czas realizacji projektu: kontynuacja od października 2006 roku
W odpowiedzi na duŜe zainteresowanie projektem w 2006 roku SWM podjął kontynuację
prezentacji Wystawy „Czas Pomóc Innym”. Celem projektu było podniesienie świadomości
społeczeństwa polskiego na temat aktualnej problematyki rozwoju międzynarodowego, w
szczególności Milenijnych Celów Rozwoju (MCR).
W roku 2007 wystawa prezentowana była w następujących miejscowościach:
• Staniątki: Niedziela Misyjna w Parafii Salezjańskiej, 15.02.2007 r.
• Świętochłowice: Liceum Salezjańskie, 02-04.04.2007r.
• Niepołomice: Dni Misyjne Niepołomic, Zamek Królewski, 22.04.2007r.
• Katowice: Uniwersytet Śląski – Wydział Teologiczny, 23-28.04.2007r.
• Kraków: Święto młodzieŜy salezjańskiej „Savionalia”, 01-03.05.2007r.
• Jabłonka: Orawa Dzieciom Afryki, Stadion sportowy, 03.06.2007r.
• Kraków: Projekt „Eurizons”, Rynek Główny, 29.08.2007r.
• Kraków: 10-lecie Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, 02.09.2007r.
• Warszawa: Forum Polskiej Pomocy Zagranicznej, 22.09.2007r.
• Wrocław: Festiwal Afrykamera, Uniwersytet Wrocławski, 08-11.11.2007r.
Ekspozycji wystawy towarzyszyły prezentacje multimedialne:
• Prezentacja dotycząca Milenijnych Celów Rozwoju,
• Prezentacja dotycząca wolontariatu zagranicznego,
• Teledysk „Corruption” – przedstawiający jak lokalni artyści z krajów Globalnego Południa
starają się walczyć z dotykającymi ich problemami.
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Odbiorcy projektu:
• Wystawę obejrzało około 60 000 osób
Wolontariusze:
• W realizacji projektu wzięło udział ok. 30 wolontariuszy
Źródła finansowania:
• Środki własne
3.1.4. SZKOLENIA WOLONTARIUSZY
Czas realizacji: kontynuacja od 2000 r. – program stały
Praca wolontariuszy jest od początku istnienia SWM podstawą działalności organizacji. Dzięki
współpracy i zaangaŜowaniu wolontariuszy mogą być realizowane zarówno programy pomocy w
krajach rozwijających się, jak teŜ działalność statutowa organizacji w Polsce. Wolontariusze
angaŜują się w prace biura SWM, współpracują przy tworzeniu materiałów, biorą udział w
organizacji i realizacji projektów i eventów, prowadzą konkretne programy pomocowe. Aby
zapewnić wolontariuszom moŜliwość ciągłego rozwoju w ramach organizacji, od roku 2000
prowadzone są spotkania i szkolenia, przeznaczone zarówno dla tych, którzy juŜ angaŜują się w
działalność organizacji, jak tez otwarte dla osób zainteresowanych przyłączeniem się do struktur
SWM lub tylko zainteresowanych tematyką wolontariatu.
Szkolenia comiesięczne:
• Odbyło się 10 weekendowych szkoleń. Osiem z nich miało miejsce przy ulicy Tynieckiej 39 w
Krakowie, jedno przy Pszczelnej 20 w Poznaniu, jedno przy Placu Grunwaldzkim 3 we
Wrocławiu.
• W ciągu roku w szkoleniach udział wzięło około 160 młodych osób, pochodzących z całego
kraju.
• Tematyka szkoleń dostosowana była głównie do potrzeb wolontariuszy, zarówno tych,
przygotowujących się do wyjazdu misyjnego, jak i pragnących pracować na rzecz misji,
angaŜując się w działania organizacji w kraju. Wykłady, konferencje i formy warsztatowe
obejmowały takie zagadnienia jak: charakterystyka pracy wolontaryjnej, działalność III sektora,
metodyka pracy z grupą, pedagogika zabawy, warsztaty kreatywności, formy wykluczenia
społecznego, edukacja międzykulturowa, problemy krajów rozwijających się w Afryce i
Ameryce Łacińskiej, medycyna tropikalna, misjologia, wyzwania stojące przed współczesnym
chrześcijaństwem, charakterystyka konkretnych projektów poprzez spotkania z
wolontariuszami i misjonarzami.
• KaŜdorazowo przed spotkaniem ogólnopolskim miało miejsce szkolenie wprowadzające w
struktury i pracę organizacji dla osób, które chciały włączyć się w jej działalność i
uczestniczyły w szkoleniu po raz pierwszy.
• Szkolenia miały charakter wykładowo – warsztatowy, co pozwoliło na przekazanie
kompetentnej wiedzy przy zastosowaniu metodologii pozwalającej na aktywne uczenie się.
• W ramach kwietniowego szkolenia wolontariusze wzięli udział w tworzeniu nowego narzędzia
edukacyjnego SWM – Wioski Afrykańskiej. Spotkanie czerwcowe było okazją do prac przy
organizacji i przeprowadzeniu cyklicznej akcji SWM „Orawa Dzieciom Afryki”. W październiku,
obok szkolenia miały teŜ miejsce III Małopolskie Dni Wolontariatu, które zaangaŜowały
znaczną liczbę wolontariuszy. Wszystkie te wydarzenia pozwoliły na zdobycie niezbędnego
doświadczenia, związanego z praktycznym wymiarem działalności SWM w kraju.
Spotkania cotygodniowe:
• Odbyły się 32 spotkania cotygodniowe (spotkań nie zawieszono na czas trwania wakacji)
• W spotkaniach udział wzięło około 80 młodych ludzi z terenu Krakowa i okolic
• Spotkania miały charakter edukacyjny, informacyjny i roboczy.
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Część edukacyjna związana była z bieŜącymi problemami i wydarzeniami w krajach
rozwijających się, formami pracy rozwojowej, Milenijnymi Celami Rozwoju, charakterystyką
konkretnych projektów.
Część informacyjna dotyczyła bieŜącej działalności SWM.
W części roboczej wolontariusze na stałe zaangaŜowani w działalność organizacji spotykali
się w grupach roboczych, w których planowali działania, dokonywali niezbędnych ustaleń oraz
ewaluowali dotychczasową pracę.
Cotygodniowe spotkania/szkolenia wolontariuszy odbywały się równieŜ w Poznaniu,
Wrocławiu, Świętochłowicach, Oświęcimiu i Zabrzu.

Źródła finansowania:
• Urząd Miasta Krakowa
• Fundacja Edukacja dla Demokracji w ramach programu Edukacji Rozwojowej MSZ
• Działalność gospodarcza
• Darowizny indywidualne
3.1.5. 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 2007 niedziele misyjne zostały zorganizowane w parafiach:
• 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
• Parafia w Świętochłowicach,
• Parafia w Woli Justowskiej,
• Parafia salezjańska w Witowie,
• Parafia salezjańska w Skawie,
• Parafia salezjańska w Staniątkach,
• Parafia salezjańska w Pogrzebieniu
• Parafie z terenu Zagłębia Miedziowego
3.2. EVENTY
3.2.1. TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ W KRAKOWIE
Czas realizacji: 10 października – 10 grudnia 2007
W roku 2007 SWM po raz drugi zorganizował Tydzień Edukacji Globalnej (TEG). Głównym celem
projektu było podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat
międzynarodowego rozwoju, a w szczególności: ułatwienie zrozumienia globalnych
współzaleŜności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów
rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, skłanianie do krytycznej refleksji nad
odpowiedzialnością za rozwój międzynarodowy oraz ukierunkowywanie do osobistego
zaangaŜowania i świadomego działania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i realizacji
Milenijnych Celów Rozwoju.
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Projekt dzielił się na dwie główne części:
I. Część informacyjno-naukowa
Do tego etapu został zaliczony punkt informacyjny oraz wykłady poświęcone sytuacji krajów
globalnego południa, edukacji rozwojowej i Milenijnym Celom Rozwoju. Wydarzenia te miały
miejsce w Bibliotece Jagiellońskiej.
• Punkt informacyjny poświęcony wydarzeniom Tygodnia Edukacji Globalnej zorganizowany
w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.
• Wykłady – W ramach TEG odbyły się wykłady: „Milenijne Cele rozwoju w połowie drogi do
roku 2015”, „Cele, metody i efekty Edukacji Globalnej” oraz „Źródła róŜnic w rozwoju
gospodarczym między Północą a Południem”, przeprowadzone przez specjalistów z danych
dziedzin.
II. Część kulturowa
W ramach powyŜszego etapu odbyły się trzy wieczory kulturowe i wystawa zdjęć, które miały
miejsce w znanym krakowskim „Klubie Pod Jaszczurami”.
• Wystawa zdjęć – Ekspozycję fotografii przedstawiających sytuację krajów rozwijających się
moŜna było oglądać w dniach 15-30 listopada. Składało się na nią 17 zdjęć wykonanych przez
wolontariuszy SWM podczas ich pracy w krajach Globalnego Południa. Do kaŜdej fotografii
dopasowano nawiązujące tematycznie do Milenijnych Celów Rozwoju przysłowia afrykańskie.
• 19.11.2007r. odbył się wieczór afrykański “Kalibu AFRYKA” (Witajcie w Afryce), którego
celem było przybliŜenie gościom rzeczywistości tego kontynentu, sprowokowanie refleksji na
temat obecnych w nas stereotypów oraz zachęcenie do otwierania się na przyjeŜdŜających w
coraz większej liczbie do Polski przybyszów z Afryki. Na temat swoich doświadczeń
opowiadała znana aktorka Dorota Segda, która w wakacje 2007 roku przeprowadziła w
Malawi cykl szkoleń dla tamtejszych nauczycieli. Podczas wieczoru zaprezentowano film pt.
„Komandosi Dobroci”, który został zrealizowany w 2006 roku przez TVP3 w Malawi. Finałem
wieczoru był koncert bębniarzy z Ghany oraz degustacja afrykańskiej potrawy Yaku Salula.
• 20.11.2007r. miał miejsce wieczór ukraiński “Нeзнaнa UKRAINA” (Nieznana Ukraina). Jego
celem było przybliŜenie Polakom rzeczywistości sąsiadującego z nami, a mimo to wciąŜ
egzotycznego dla nas kraju, jak równieŜ uświadomienie gościom, iŜ w Polsce Ŝyje ok.
1. milionowa mniejszość ukraińska. Gościem wieczoru była Marija Pańkiw – ukraińska
pisarka. W czasie spotkania miał miejsce panel dyskusyjny: „Diaspora ukraińska w Polsce –
szansa na dialog międzykulturowy czy zagroŜenie?”. Wieczór upiększył koncert tradycyjnej
muzyki ukraińskiej okraszonej degustacją Вареників.
• 21.11.2007r. odbył się wieczór peruwiański “Maravilloso PERU” (Codowne Peru), podczas
którego moŜliwe było spotkanie z peruwiańskim studentem mieszkającym w Krakowie, który
opowiadał o swoim kraju i róŜnicach jakie dostrzega w Polsce, a takŜe z polskim misjonarzem,
który 20 lat pracował w Peru. W czasie wieczoru wolontariuszka SWM pracująca przez półtora
roku z dziećmi ulicy w peruwiańskim mieście Piura przedstawiła prezentację malowniczych
zdjęć na temat kraju. W ramach wieczoru odbył się koncert i występ taneczny zespołu „Aire
Andaluz” oraz degustacja peruwiańskiej potrawy Arroz con leche.
Rezultaty ilościowe:
• około 1500 osób (odbiorcy wystawy zdjęć, wykładów i wieczorów kulturowych)
Partnerzy:
• Klub Pod Jaszczurami w Krakowie
• Biblioteka Jagiellońska
• Grupa Zagranica – dostarczenie plakatów
Źródła finansowania:
• Fundacja Edukacja dla Demokracji
• Środki własne
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3.2.2. ORAWA DZIECIOM AFRYKI
Czas i miejsce realizacji projektu: 01.03.2007 – 30.06.2007 (VI edycja imprezy – projekt
realizowany corocznie od 2002 roku), Jabłonka
Głównym celem było: wyrównywanie róŜnic w dostępie do kultury, pobudzanie kulturalnych
inicjatyw lokalnych oraz stwarzanie na poziomie lokalnym warunków do rozwoju twórczości. Cele
te zostały osiągnięte poprzez następujące cele szczegółowe:
• zaangaŜowanie dzieci i młodzieŜy w poznawanie własnej kultury i kultury ich rówieśników z
innych części świata;
• upowszechnienie wiedzy na temat szeroko pojętej kultury państw afrykańskich;
• tworzenie mostów kulturowych pomiędzy lokalną społecznością i społecznością z innych stron
świata i inne.
Opis podjętych działań:
• Prezentacja wystawy „Odległe kultury w zasięgu twojej ręki”. Interaktywna wystawa została
zaprezentowana w kilku szkołach podstawowych na terenie Orawy i była dla uczniów lekcją
geografii, kultury i sztuki, podczas której mogli oni poznać tradycję i kulturę Afryki.
• Przeprowadzenie konkursu dla dzieci szkół podstawowych „Skarb w Ziemi”. Dzieci miały
za zadanie wymyślić i własnoręcznie wykonać przy pomocy naturalnych materiałów albumy
mówiące o ziemi afrykańskiej lub orawskiej.
• W dniach 2-3 czerwca 2007 roku na stadionie sportowym w Jabłonce odbyła się impreza
kulturalna pod hasłem „Orawa dzieciom Afryki”, w ramach której odbyły się:
− koncerty 5 zespołów muzycznych: „Małe Podhale”, „Motema Africa”, „Good Religion”, „BoŜe
Nutki”, „De Press”,
− spektakl „Pinokio” w wykonaniu krakowskich aktorów,
− ogłoszenie wyników konkursu dla dzieci i wręczenie nagród,
− prezentacja wystawy „Czas Pomóc Innym”,
− stoiska regionalnych twórców w artystów ludowych z terenu Orawy,
− Kącik Dziecięcy, w którym dzieci mogły wziąć udział w warsztatach robienia biŜuterii
afrykańskiej, malowaniu obrazów z motywami polsko-afrykańskimi,
− degustacja afrykańskich i orawskich potraw,
− dodatkowe atrakcje: profesjonalna ścianka wspinaczkowa, nadmuchiwane zjeŜdŜalnie,
przejaŜdŜka na koniku.
Rezultaty ilościowe:
• ok. 8600 uczniów (odbiorców wystawy i uczestników konkursu w szkołach),
• ok.1200 uczestników imprezy kulturalnej oraz imprez towarzyszących,
• 42 wolontariuszy i koordynatorów – organizatorów,
• ponad 1 000 000 odbiorców przekazów medialnych (wg statystyk partnerów medialnych),
• liczba partnerów medialnych: 6 (TVP3, Dziennik Polski, Moja Orawa, Radio Alex, Wiadomości
Inspektorialne, Magazyn Don Bosco),
• nakład materiałów promocyjnych: 6900 (plakaty, zaproszenia, ulotki),
• liczba artystów zaangaŜowanych w realizację zadania: 80 osób.
Partnerzy:
• Wójt Gminy i Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce
• Wójt Gminy i Gminne Centrum Kultury i Sportu w Lipnicy Wielkiej
• Szkoła Podstawowa im. „Adama Mickiewicza” w Jabłonce
• Szkoły podstawowe i parafie z terenu Orawy
Źródła finansowania:
• Ministerstwo Kultury
• Wójt Gminy i Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce
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•
•
•
•

Wójt Gminy i Gminne Centrum Kultury i Sportu w Lipnicy Wielkiej
Firma Kartex
Restauracja Pasieka
Darowizny

Sponsorzy rzeczowi:
• Firma Handlowa "MIDEX" S.J.
• Wydawnictwo Kartograficzne COMPASS
• Wydawnictwo BEZDROśA
• CASTOR Drukarnia i Wydawnictwo
3.2.3. ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE DZIECIOM AFRYKI
Czas i miejsce realizacji projektu: 03.05.2007r., Chocianów (I edycja imprezy)
Opis działań:
Organizacja imprezy została podjęta przez grupę wolontariuszy SWM Młodzi Światu skupionych
przy Parafii WNMP w Chocianowie zainspirowanych corocznym projektem “Orawa Dzieciom
Afryki”. W ramach projektu 03.05.2007 na stadionie miejskim w Chocianowie miał miejsce duŜy
piknik rodzinny (majówka) podczas którego odbyły się m.in.:
• koncert zespołu „Chili My”,
• koncerty zespołów lokalnych oraz zaproszonych gości, swoimi talentami muzycznymi mieli
moŜliwość wykazać się lokalni młodzi ludzie, zdobywcy nagród w dziedzinie muzyki na
szczeblu powiatu i województwa.
• Misyjny Bieg Majowy rozpoczynający imprezę,
• rodzinne gry i zabawy, turnieje sportowe, gry
• kiermasz rękodzielniczy – prezentacje lokalnych twórców (hafciarze itp.),
• poczęstunek dolnośląskimi potrawami.
Datki zebrane w ramach akcji zostały przeznaczone na wsparcie misjonarza z Sudanu – ks.
Michała Woźnickiego.
Odbiorcy:
• Impreza zgromadziła ok. 1000 osób
Partnerzy:
• Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie Referat d/s Społecznych i Promocji Gminy
• Miejsko Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• Chocianowski Ośrodek Kultury,
• Rodziny Domowego Kościoła ruchu „Światło-śycie”
3.2.4. ZABRZE DZIECIOM AFRYKI
Czas i miejsce realizacji projektu: 20.02.2007 – 21.04.2007, Zabrze (I edycja imprezy)
Głównym celem projektu było zdobycie funduszy na Projekt Komputerowy Instytutu ZawodowoTechnicznego Don Bosco w Ghanie, a takŜe przybliŜenie mieszkańcom Zabrza kultury
afrykańskiej oraz pobudzenie lokalnych inicjatyw kulturalnych.
W ramach projektu odbyły się:
• 20.02.2007-20.03.2007 – Konkurs dla uczniów placówek oświatowych z terenu Zabrza na
prace plastyczne oraz literackie na temat Ŝycia w Afryce. WyróŜnione prace zostanły
opublikowane w albumie oraz nagrodzone podczas finału akcji.
• Finał akcji miał miejsce 21.04.2007 roku w "Karczmie nad stawem" przy ul. Webera 18 w
Zabrzu. W ramach imprezy odbyły się:
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−
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−
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koncert chóru gospel "Od teraz na zawsze",
koncert zepołu Experience,
występ Kabaretu,
występ grupy babiarzy,
prezentacja multimedialna Milenijne Cele Rozwoju oraz spotkanie z misjonarzem,
prezentacja prac konkursowych
rozstrzygnięcie konkursu "Afryka" oraz rozdanie nagród,
loteria fantowa, pięciobój, warsztaty tańca towarzyskiego
licytacja przedmiotów,
pokaz sztucznych ogni.

Partnerzy:
• Urząd Miasta Zabrza
3.2.5. WINOGRADY DZIECIOM AFRYKI
Czas i miejsce realizacji projektu: 27.05.2007, Poznań (I edycja imprezy)
Opis działań:
Organizacja imprezy została podjęta przez grupę wolontariuszy SWM Młodzi Światu z Poznania
na wzór corocznej akcji “Orawa Dzieciom Afryki”. W ramach projektu 27.05.2007 w poznańskiej
dzielnicy Winogrady odbył się festyn rodzinny, podczas którego miały miejsce m.in.:
• prezentacja strojów afrykańskich,
• degustacja tradycyjnych potraw afrykańskich takich jak wołowina w bananach,
• warsztaty bębniarskie,
• konkursy z nagrodami,
• warsztaty plastyczne,
• warsztaty maski afrykańskiej.
Partnerzy:
• Rada Osiedla Winogrady
3.2.6. DNI MISYJNE NIEPOŁOMIC
Czas i miejsce realizacji projektu: 22.04.2007, Niepołomice
Dni Misyjne Niepołomic to impreza współorganizowana przez SWM Młodzi Światu od kilka lat
skierowana do mieszkańców Niepołomic i ich okolic. W roku 2007 w ramach akcji odbył się m.in.
koncert zespołu senegalskiego MBALAX sprowadzonego do Polski na zaproszenie SWM Młodzi
Światu, koncert Tomasza śółtko, a takŜe grupy HASED. Podczas imprezy były prezentowane
wystawy: fotografii lokalnych artystów niepołomickich, tradycyjnych eksponatów afrykańskich,
wystawa „Czas Pomóc Innym”. We współpracy z właścicielem krakowskiej restauracji afrykańskiej
zostały przygotowane potrawy z róŜnych krajów Afryki. Impreza zgromadziła około 500 osób –
zarówno młodzieŜy szkolnej, jak i dorosłych mieszkańców Niepołomic, a takŜe turystów.
3.2.7. FORUM POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ
Czas i miejsce: 22.09.2007r., Warszawa
W sobotę, 22.09.2008 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie SWM Młodzi Światu
uczestniczył w organizowanym po raz pierwszy przez DWR MSZ Forum Polskiej Pomocy
Rozwojowe wraz z około 40 innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na polu
światowego rozwoju. Pracownicy SWM Młodzi Światu, poza prezentacją stoiska promocyjnego,
zostali poproszenio o zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z edukacji rozwojowej.

25

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu
Raport Roczny 2007

Uczestnicy Forum mieli więc szansę wziąć udział w zajęciach z tworzenia biŜuterii afrykańskiej,
zagrać w grę symulacyjną obrazującą zaleŜności gospodarcze i handlowe pomiędzy tzw. Bogatą
Północą a Biednym Południem czy przyjrzeć się z bliska makiecie mapy Afryki. Forum
towarzyszyła równieŜ wystawa Czas Pomóc Innym.
3.2.8. FESTIWAL AFRYKAMERA WE WROCŁAWIU
Czas i miejsce: 08.-11.11.2007r., Wrocław
W 2007 roku grupa wolontariuszy SWM z Wrocławia podjęła się współorganizacji Festiwalu
Afrykamera. Wydarzenia miały miejsce w Kinie Warszawa, Klubie „Łykend” oraz na Uniwersytecie
Wrocławskim. W ramach projektu miały miejsce:
• Pokazy krótko i długometraŜowych filmów dokumentalnych i fabularnych, dotyczących
problemów Afryki,
• Pokazy slajdów i koncerty,
• Prezentacja wystawy Milenijne Cele Rozwoju „Czas Pomóc Innym”,
• Prezentacja wystawy fotograficznej „Miss Landmine”,
• Panele i debaty,
• Warsztaty tańca afrykańskiego i warsztaty bębniarskie.
Liczba odbiorców projektu znacznie przewyŜszyła oczekiwania organizatorów.
Partnerzy i ich role:
• Centrum Współpracy Rozwojowej we Wrocławiu – organizator,
• Fundacja FilmGramm – partner,
• SWM Wrocław – partner.
3.2.9. III MAŁOPOLSKIE DNI WOLONTARIATU
Czas realizacji projektu: 15.05.2007 – 31.10.2007 (III edycja imprezy - projekt realizowany
corocznie od 2005 roku)
Celem głównym projektu było upowszechnienie wśród młodzieŜy Małopolski postaw związanych
z wolontariatem oraz podjęcie współpracy z nauczycielami małopolskich szkół
ponadgimnazjalnych.
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. „Działaj na swoim podwórku!”
• przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli na temat wolontariatu przy współpracy z
Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Stowarzyszenia Wiosna
• opracowanie, druk i rozprowadzenie (dostarczenie do szkół, uniwersytetów, ośrodków
akademicjich) plakatów i ulotek
• przeprowadzenie akcji promocyjnej w dn. 23-25 października na płycie Rynku Głównego
• odnowienie kontaktów z 7 małopolskimi organizacjami pozarządowymi, spotkanie robocze na
temat Dni Wolontariatu oraz stała współpraca przy organizacji Forum
• patronat medialny nad akcją objęły TVP3, Radio Kraków oraz gazety: Dziennik Polski,
Magazyn Studencki Manko
• ponadto w kampanię medialną włączyło się 16 portali internetowych, Miesięcznik Wiadomości
Inspektorialne,
• w dn. 26- 27 października 2007 r. w WSDTS przy ul. Tynieckiej 39 w Krakowie, odbyło się
Forum “III Małopolskie Dni Wolontariatu”, podczas którego młodzieŜ wzięła udział w:
− prelekcjach dotyczących wolontariatu
− prezentacjach małopolskich organizacji pozarządowych
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− WOLONTARIADZIE, w ramach której odbyły się: warsztaty robienia biŜuterii, etniczne, „Kim
jest lider?”, „Klub wolontariusza”, robienia witraŜu, udzielania pierwszej pomocy, „EVS – jak
się przyłączyć?”, językowych, edukacji globalnej, dotyczące problemów globalnych, jak brak
wody na świecie
− wspólnych warsztacie na temat wykluczenia społecznego
− konkursie na Indeks Wolontariusza
− stoiskach organizacji pozarządowych
Rezultaty ilościowe:
• liczba bezpośrednich odbiorców III MAŁOPOLSKICH DNI WOLONTARIATU: ok. 210
uczestników, 22 wolontariuszy SWM Młodzi Światu, a w szkoleniu dla nauczycieli wzięło
udział 11 osób
• zostało rozprowadzonych 7000 ulotek oraz 700 plakatów
• ilość odwiedzin na stronie www.dniwolontariatu.pl: 4 200
• odbiorcy promocji na Rynku Głównym (namiot promocyjny, 23-25.10) – rozdystrybuowano
ok. 650 ulotek
• akcja informacyjno-promocyjna na terenie małopolski: została przeprowadzona wśród 247
szkół ponadgimnazjalnych oraz 55 jednostek uczelni wyŜszych (wydziały, domy studenckie), a
takŜe 11 domów kultury oraz 26 duszpasterstw akademickich
• liczba odbiorców mediów: ok. 1 800 000, wg statystyk medialnych
Partnerzy:
• Stowarzyszenie Wiosna,
• Stowarzyszenie U Siemachy,
• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
• Krakowska Grupa Ratownicza KRAK,
• Stowarzyszenie Manko,
• Stowarzyszenie Aletheia,
• Fundacja Mam Marzenie,
• Stowarzyszenie STRIM,
• Polska Akcja Humanitarna
Źródła finansowania:
• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
• Urząd Miasta Krakowa
Sponsorzy rzeczowi:
• F.H.U. ORSO Zielonka Monika
• Zakład Cukierniczo-SpoŜywczy B&G
• Magiera Barbara Piekarnia Cukiernia
3.2.10. POLSKO-NIEMIECKI PROGRAM DLA MŁODZIEśY „RAZEM DLA AFRYKI”
Czas i miejsce realizacji: 27.-31.07.2007 r., Berlin
Celem projektu było poszerzenie wiedzy wybranej grupy młodzieŜy z Polski i Niemiec na temat
Afryki, moŜliwości pomocy dla niej i poznania doświadczenia tych, którzy postanowili dać z siebie
coś drugiemu człowiekowi. W programie 3. dniowego spotkania, które miało miejsce w Berlinie,
znalazły się wykłady, warsztaty, dyskusje i wizyty studyjne poruszające tematy:
• Społeczne i polityczne problemy Afryki (na przykładzie wybranych krajów)
• Afrykańscy emigranci w Berlinie - przyczyny migracji oraz codzienność emigrantów
• Misje w Afryce – kościelna współpraca rozwojowa w Afryce – projekty, partnerstwa, skutki
• MoŜliwości pomocy Afryce (wybrane kraje) ze strony polskiej i niemieckiej młodzieŜy
• Pomoc medyczna dla Afryki lub/i Przygotowanie do słuŜby wolontariackiej
• odwiedziny sklepu „Weltladen“ – omówienie idei Fair Trade
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Uczestnicy projektu:
MłodzieŜy w wieku od 18 do 26 lat zainteresowana zagadnieniami związanymi z Afryką – 9 osób z
Polski oraz 9 osób z Niemiec.
Partnerzy i ich role:
• Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy – organizator
• SWM Młodzi Światu - partner
3.2.11. CHÓR GOSPEL Z NIEMIEC
Czas realizacji projektu: 27.-31.10.2007 r.
Opis działań:
• Organizacja przyjazdu i pobytu 51-osobowego chóru gospel z Ilmmunster w Niemczech,
• Organizacja koncertu muzyki gospel z udziałem chórów Joyful Voice z Krakowa oraz Voices
of Joy z Illmmunster, który miał miejsce 28.10.2007 w kościele parafialnym na Dębnikach
w Krakowie.
• Opracowanie i druk plakatów imprezy.
3.3. WYDAWNICTWA
3.3.1. 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 2007 zostały wydane cztery numery biuletynu nr 1/2007(5)
w nakładzie 4000 szt., nr 2/2007(6) w nakładzie 4000 szt., nr 3/2007(7) w nakładzie 5000 szt. oraz
nr 4/2007(8) dotyczący w głównej mierze programu Adopcja Miłości w nakładzie 8000 szt.
Od numeru 2/2007(6) biuletyn podwoił swoją objętość, natomiast numer 3/2007(7) w całości
został poświęcony jubileuszowi 10-lecia SWM, obchodzonemu we wrześniu 2007 roku.
Źródła finansowania:
• Urząd Miasta Krakowa
• Darowizny indywidualne
3.3.2. ALBUM „AMBASADORZY DOBRA”
Czas realizacji projektu: 15 sierpnia – 10 grudnia 2007
Album “Ambasadorzy Dobra” został wydany w ramach projektu “Wolontariusze w akcji - album
przedstawiający działania na rzecz rozwoju w kraju i za granicą”. Celem projektu było
podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy społeczeństwa polskiego na temat
międzynarodowego rozwoju, a szczególnie ułatwienie zrozumienia zaleŜności pomiędzy krajami
rozwiniętymi a rozwijającymi się.
Opis działań:
• przygotowanie i druk albumu "Ambasadorzy dobra", przedstawiającego historię polskich
wolontariuszy pracujących w krajach rozwijających się – album został wydany w wersji polskoangielskiej
• promocja wolontariatu zagranicznego i Edukacji Rozwojowej – na kartach albumu,
• popularyzacja wiedzy na temat Milenijnych Celów Rozwoju, poprzez wiadomości zawarte w
albumie oraz dystrybucję publikacji podczas róŜnorodnych aktywności podejmowanych przez
SWM Młodzi Światu (TEG, Dni Wolontariatu, zajęcia z grupami szkolnymi w Wiosce
Afrykańskiej)
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Wydrukowano 1000 egzemplarzy publikacji. Dystrybucja objęła 19 organizacji pozarządowych
oraz wydarzenia takie jak Forum Polskiej Pomocy Zagranicznej w Bibliotece Narodowej w
Warszawie, III Małopolskie Dni Wolontariatu, Tydzień Edukacji Globalnej, Festiwal Afrykamera we
Wrocławiu i in.
Źródła finansowania:
• Fundacja Edukacja dla Demokracji ze środków MSZ
• Środki własne
3.3.3. KSIĄśKA „O MŁODYCH DLA MŁODYCH”
Czas realizacji projektu: czerwiec – lipiec 2007
„O młodych dla młodych” to zbiór historii młodych ludzi z Ghany, spisanych dla ich polskich
rówieśników przez pracującego w Sunyani misjonarza, ks. Piotra Wojnarowskiego. Historie z Ŝycia
wzięte, wesołe i smutne, ale zawsze opatrzone stosownym komentarzem, stawiające pytania,
prowokujące do myślenia. Lektura dla młodych Polaków, dzięki której mogą inaczej popatrzeć na
Ŝycie swoich Afrykańskich rówieśników, i na swoje własne.
Opis działań:
• korekta językowa i redakcja tekstu
• opracowanie graficzne wydawnictwa
• druk ksiąŜki w 4000 egzemplarzy
• dystrybucja podczas 10-cio lecia SWM, animacji misyjnej i in.
Źródła finansowania:
• Środki własne
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
Don Bosco Youth-Net to europejska sieć, skupiająca organizacje z 12 krajów europejskich – od
2004 roku SWM jest jej aktywnym członkiem. Współpraca w ramach sieci umoŜliwia wspólną
realizację projektów międzynarodowych, wymianę doświadczeń i budowanie wzajemnych relacji na
poziomie europejskim. W 2007 roku SWM uczestniczył w spotkaniach roboczych DBYN w Wiedniu i
w Benediktbeuern w Niemczech, oraz w wizyta studyjna na temat europejskiego programu
wolontariatu zagranicznego EVS w Holandii.
4.2. GRUPA ZAGRANICA
SWM Młodzi Światu juŜ od ponad 2 lat aktywnie działa w polskiej platformie organizacji
pozarządowych Grupa Zagranica. W chwili obecnej przedstawiciel SWM kieruje działaniami grupy
roboczej ds. edukacji rozwojowej, która zrzesza przedstawicieli 15 organizacji pozarządowych.
Grupa koordynuje wspólne przedsięwzięcia róŜnych organizacji pozarządowych w dziedzinie
edukacji rozwojowej, wypracowuje wspólne postulaty, jest jedną ze stron biorących udział
w konsultacjach na temat edukacji rozwojowej dla Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz
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Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przedstawiciele tych dwóch instytucji biorą równieŜ udział w
spotkaniach roboczych grupy. Spotkania odbywają się w cyklach mniej więcej raz na 3 miesiące.
Dodatkowo przedstawiciel SWM Młodzi Światu bierze udział w pracach Forum Edukacji Rozwojowej
(FER) zrzeszającego przedstawicieli prawie wszystkich krajów Unii Europejskiej (UE). Swoimi
działaniami forum obejmuje wymianę informacji n.t. edukacji rozwojowej na poziomie europejskim,
przygotowuje wspólne postulaty i strategie. FER jest waŜnym partnerem w konsultacjach
z przedstawicielami UE. Forum działa w ramach konfederacji organizacji pozarządowych
CONCORD reprezentującej ponad 1000 organizacji pozarządowych.
4.3. WSPÓŁPRACA Z DEPARTAMENTEM WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MINISTERSTWA
SPRAW ZAGRANICZNYCH RP
W kwietniu 2007 roku Departament Współpracy Zagranicznej MSZ RP zwrócił się do SWM Młodzi
Światu z propozycją uczestnictwa w tworzeniu grupy roboczej, mającej opracować załoŜenia
Polskiego Programu Wolontariatu Zagranicznego w krajach rozwijających się. Z ramienia SWM
Młodzi Światu w pracach zespołu uczestniczyła Katarzyna Dumańska. Odbyły się 2 spotkania
robocze w Warszawie, podczas których dokonano wstępnej analizy istniejących juŜ na świecie
systemów wolontariatu. W lipcu grupa robocza wyjechała na 2 tygodnie do Japonii, by poznać
japoński system wolontariatu zagranicznego, rekrutacji, szkolenia i organizacji oraz opracować
raport zawierający załoŜenia systemy polskiego. Po powrocie raport został przedłoŜony dyrektorowi
Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ RP.
Działania powyŜsze realizują następujące cele statutowe:
 działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy
społeczeństwami
 wsparcie federalizacji podmiotów realizujących zadania poŜytku publicznego

III. PUBLIC RELATIONS, WYDARZENIA
1. PUBLIC RELATIONS
1.1. KAMPANIA INFORMACYJNA „UŚMIECH ZA 1%”
Cza trwania: 01.01.2007 – 30.04.2007
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
• aktualizacja prezentacji multimedialnej rozpowszechnionej przez Internet
• aktualizacja informacji na stronie internetowej SWM
• ulotki zostały rozprowadzone w formie insertów do gazet: Dziennik Polski, Dziennik Zachodni,
Gazeta Krakowska, Echo Miasta, Magazyn Don Bosco oraz Dębnicki Dzwon
• rozprowadzenie plakatów i ulotek do biur podatkowych
• udział w produkcji spotu reklamowego pn.: „Kampania 1%” popularyzującego odpis 1% podatku
wśród mieszkańców małopolski – m.in. we współpracy z Fundacją „Mimo Wszystko” oraz TVP3
Kraków
Partnerzy:
• Dziennik Polski

30

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu
Raport Roczny 2007

•

Dziennik Zachodni

Rezultaty:
• 1% podatku na rzecz SWM odpisało prawie 1800 osób
• W wyniku kampanii zebrano 94.587,44 zł
1.2. STRONA STOWARZYSZENIA – WWW.SWM.PL
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 2007 roku kontynuowano prace przy reorganizacji strony. Zmieniono layout oraz
przeorganizowano menu, tworząc podział na następujące kategorie: o nas, na misjach, w kraju,
edukacja rozwojowa, adopcja miłości, wolontariat, linki, kontakt. Została równieŜ wprowadzona
wersja anglojęzyczna strony. W trakcie 2007 roku znacznie zwiększyła się popularność strony, co
zanotowano w statystykach odwiedzin.
2. WYDARZENIA
2.1. 10-CIO LECIE DZIAŁALNOŚCI
W roku 2007 SWM obchodził 10-cio lecie działalności. Z tej okazji w dniu 2 września 2007 odbył się
II Misyjny Dzień Wdzięczności, którego celem było wyraŜenie wdzięczności i podziękowań dla
wszystkich osób związanych z SWM przez 10 lat działalności, a w szczególności dla wolontariuszy,
ich rodziców oraz darczyńców.
W programie spotkania znalazły się m.in.: dziękczynna Msza Święta, prezentacja multimedialna
przedstawiająca w skrócie 10 lat działalności stowarzyszenia, słowo od misjonarzy oraz prezentacja
największych projektów SWM – relacje wolontariuszy. W spotkaniu wzięło udział około 165 osób.

IV. NAGRODY I WYRÓśNIENIA
1. NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO „KRYSZTAŁY SOLI”
W roku 2007 SWM otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla
najlepszych organizacji prowadzących działalność poŜytku publicznego z terenu województwa
małopolskiego w kategorii Obywatel i Prawo za „całokształt działalności, a w szczególności za
konsekwentnie realizowany program edukacji rozwojowej, który pokazuje jak mądrze nieść wsparcie
najbardziej potrzebującym, za wkład w promocję i rozwój idei wolontariatu, za ukazywanie
młodzieŜy właściwych wzorców, wartości, postaw kształtujących ich świadomość obywatelską
i wydobywających z młodych ludzi tkwiące w nich pokłady dobra i wraŜliwości; za prowadzoną
szeroko działalność edukacyjną – naukę tolerancji, poszanowania róŜnorodności rasowej
i kulturowej”.

V. ZADANIA ZLECONE PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE W 2007 R.
Donator
Urząd Miasta Krakowa

Projekt
Młodzi Młodym - Przeciw Patologiom

Kwota dotacji
PLN*
52.160,72
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Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego
Fundacja Edukacja Dla
Demokracji

III Małopolskie Dni Wolontariatu

15.922,78

Centrum edukacyjne w Nkhotakota (Malawi)

Narodowe Centrum Kultury

Orawa Dzieciom Afryki – VI edycja

Fundacja Edukacja Dla
Demokracji
Fundacja Edukacja Dla
Demokracji
Fundacja Edukacji Dla
Demokracji

Wolontariat zagraniczny a Milenijne Cele
Rozwoju. Cykl szkoleń dla wolontariuszy
Wolontariusze w akcji - album przedstawiający
działania na rzecz rozwoju w kraju i za granicą.

Wójt Gminy Jabłonka

Orawa Dzieciom Afryki – VI edycja

120.000,00
24.372,89

Tydzień Edukacji Globalnej w Krakowie

22.720,00
20.000,00
15.000,00
2.800,00

*Kwoty wyraŜają środki wykorzystane.

VI. INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Działalność gospodarcza w roku 2007 była prowadzona przez stowarzyszenie na bardzo niewielką
skalę. Składała się na nią sprzedaŜ materiałów wydawniczych oraz usług, w tym głównie wynajem
lokalu. Całkowity zysk z prowadzonej działalności gospodarczej został przeznaczony na działalność
statutową.

VII. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
Źródło przychodu

Stosunek
procentowy

Kwota PLN

Darowizny od osób prywatnych i przedsiębiorstw prywatnych

56,54%

419.897,94

Dotacje od instytucji

26,62%

197.720,00

Dotacje od władz samorządowych i państwowych

12,83%

95.256,39

Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej

0,87%

6.505,28

Pozostałe przychody

3,14%

23.291,71

Przychody łącznie

100,00%

742.671,32

VIII. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
Cel
Realizacja celów statutowych

Stosunek
procentowy
91,05%

Kwota PLN
690.734,32
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Administracja

7,89%

59.860,33

Działalność gospodarcza

0,03%

261,24

Pozostałe koszty

1,03%

7.798,46

Koszty łącznie

100,00%

758.654,35

IX. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ
1. LICZBA PRACOWNIKÓW ETATOWYCH
Liczba pracowników etatowych w roku 2007 wyniosła 7, osoby były zatrudnione w działach:
• Administracja - 1 osoba
• Koordynacja projektów zagranicznych - 2 osoby
• Działalność statutowe w kraju - 4 osoby
2. WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ETATOWYCH
Pracownicy zatrudnieni w działalności statutowej
• Wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 98.701,36 PLN
• ZUS pracodawcy: 20.235,90 PLN
3. WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW O DZIEŁO I ZLECENIE
W roku 2007 na umowy zlecenie i o dzieło było zatrudnionych 36 pracowników. Umowy zostały
zawarte w ramach przeprowadzenia zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe,
realizujących określonych cele statutowe Stowarzyszenia:
• Wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 37.392,00 PLN
• ZUS pracodawcy: 2.167,20 PLN
4. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU
Członkowie Zarządu i innych organów stowarzyszenia nie pobierają Ŝadnego wynagrodzenia
z tytułu wykonywanych funkcji.

X. 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 31.12.2007r. wynosił: 3.154,85 PLN i 127,94 EUR w Banku BPH oraz
756,07 PLN i 33,22 USD w Deutsche Bank.
2. ŚRODKI TRWAŁE
W roku 2007 nie zostały zakupione Ŝadne środki trwałe. Na stanie stowarzyszenia pozostaje
nieruchomość połoŜona w Mnikowie (gmina Liszki), utworzona z działki o powierzchni 14a,
samochód marki Vlokswagen Golf, zestawy sprzętu komputerowego, kserokopiarka, projektory
multimedialne, telefony i telefax, a takŜe meble. Wszystkie środki trwałe uŜytkowane są do
realizacji celów statutowych oraz administracji.
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3. WARTOŚĆ AKTYWÓW
Wartość aktywów stowarzyszenia na dzień 31.12.2007r. wynosi 74.839,73 PLN, w tym 55.406,07
PLN to aktywa trwałe, natomiast 19.433,66 PLN stanowią aktywa obrotowe. Kapitał własny
Stowarzyszenia wynosi 57.116,94 PLN, natomiast zobowiązania wynoszą 17.722,79 PLN.
Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami krótkoterminowymi w okresie spłaty krótszym niŜ
1 rok i terminie spłaty po 31.12.2007 r.

Sprawozdanie merytoryczne zatwierdzone dn. 31.03.2008
przez Zarząd stowarzyszenia w składzie:
Prezes, Adam Parszywka
Wiceprezes, Piotr Olędzki
Wiceprezes, Kama Bella
Sekretarz, Joanna StoŜek
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