Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu

Raport roczny 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNŚCI
ZA OKRES 01.01.2008 – 31.12.2008 r.
I. INFORMACJE OGÓLNE .............................................................................................................................. 4
1. INFORMACJE OGÓLNE O STOWARZYSZENIU .................................................................................. 4
2. INFORMACJA O ODDZIAŁACH............................................................................................................. 4
3. CELE STATUTOWE ............................................................................................................................... 4
II. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA .................................................................................................................... 5
1. POMOC ZAGRANICZNA........................................................................................................................ 5
1.1. ETIOPIA .......................................................................................................................................... 5
1.1.1. PROJEKT MEDYCZNY W ETIOPII ......................................................................................... 5
1.1.2. PROJEKT MEDYCZNY W ADDIS ABEBA.............................................................................. 5
1.1.3. WOLONTARIAT W ETIOPII W CHARAKTERZE REHABILITANTÓW ................................... 6
1.2. GHANA............................................................................................................................................ 6
1.2.1. PROWADZENIE DOMU DLA „CHŁOPCÓW ULICY” W SUNYANI......................................... 6
1.2.2. ORGANIZACJA OBOZU WAKACYJNEGO DLA DZIECI W SUNYANI .................................. 7
1.3. MALAWI .......................................................................................................................................... 7
1.3.1. PROJEKT EDUKACYJNY W NKHOTAKOTA ......................................................................... 7
1.4. ROSJA............................................................................................................................................. 8
1.4.1. PROJEKT PEDAGOGICZNY W MOSKWIE............................................................................ 8
1.5. SIERRA LEONE .............................................................................................................................. 8
1.5.1. PROJEKT PEDAGOGICZNO-MEDYCZNY WE FREETOWN ................................................ 8
1.6. TANZANIA....................................................................................................................................... 9
1.6.1. WSPIERANIE PROGRAMU ROZWOJU SZKOLNICTWA NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
W BIHARAMULO ............................................................................................................................... 9
1.7. UKRAINA....................................................................................................................................... 10
1.7.1. PROJEKT PEDAGOGICZNY W ODESSIE ........................................................................... 10
1.8. ZAMBIA ......................................................................................................................................... 10
1.8.1. WSPARCIE INFRASTRUKTURALNE I SZKOLENIOWE EDUKACJI W MANSIE................ 10
1.8.2. PROMOCJA AKTYWNOŚCI MŁODZIEśY POPRZEZ SPORT W KABWE .......................... 11
1.8.3. PROJEKT PEDAGOGICZNY W KASISI ............................................................................... 12
1.8.4. PROJEKT PEDAGOGICZNY W „CITY OF HOPE”, LUSAKA ............................................... 12
1.8.4. WSPARCIE BUDOWY NOWICJATU, LUSAKA .................................................................... 13
1.9. PROJEKTY WIELONARODOWE ................................................................................................. 13
1.9.1. MŁODZIEś W DZIAŁANIU – RAZEM DLA ROZWOJU ......................................................... 13
1.10. INDYWIDUALNE DOFINANSOWANIA PLACÓWEK MISYJNYCH I MISJONARZY ................. 14
1.10.1. WSPARCIE FINANSOWE PLACÓWKI MISYJNEJ W ODUMASE, SUNYANI ................... 14
1.10.2. WSPARCIE FINANSOWE PLACÓWKI NA KUBIE ............................................................. 15
1.10.3. WSPARCIE FINANSOWE PLACÓWKI W SUDANIE.......................................................... 15
1.10.4. INDYWIDUALNE WSPARCIE MISJONARZY ..................................................................... 15
2. PROGRAMY POMOCY ........................................................................................................................ 15
2.1. PROGRAM „ADOPCJA MIŁOŚCI”................................................................................................ 15
2.2. PROGRAM POMOCY OBCOKRAJOWCOM W POLSCE............................................................ 16
3. EDUKACJA ROZWOJOWA.................................................................................................................. 17
3.1. PROJEKTY EUROPEJSKIE ......................................................................................................... 17
3.1.1. MŁODZI AMBASADORZY MILENIJNYCH CELÓW ROZWOJU .......................................... 17
3.1.2. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z POLSKI, CZECH I
WĘGIER W CELU MOBILIZACJI WSPARCIA DLA MILENIJNYCH CELÓW ROZWOJU.............. 18
3.2. PROGRAMY WIELOLETNIE ........................................................................................................ 19
3.2.1. EDUKACJA GLOBALNA W SZKOŁACH............................................................................... 19
3.2.2. WARSZTATY W WIOSCE AFRYKAŃSKIEJ ......................................................................... 19
3.2.3. WYSTAWA MILENIJNE CELE ROZWOJU „CZAS POMÓC INNYM” ................................... 20
3.2.4. ANIMACJA MISYJNA W PARAFIACH .................................................................................. 21
3.3. WYDARZENIA I AKCJE ................................................................................................................ 21
3.3.1. TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ W KRAKOWIE.............................................................. 21
3.3.2. ORAWA DZIECIOM AFRYKI – VI EDYCJA .......................................................................... 22
3.3.3. SPOTKANIA „FAHODIE GHANA” ......................................................................................... 23
3.3.4. II FORUM POLSKIEJ WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ ....................................................... 23
4. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU ............................................................................... 23

2

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu

Raport roczny 2008

4.1. SZKOLENIA WOLONTARIUSZY .................................................................................................. 23
4.2. GRA MIEJSKA BLIśEJ NGO’S ..................................................................................................... 25
4.3. PROJEKT EUROPEJSKI „UCYVROK” ......................................................................................... 25
5. PUBLIKACJE I MULTIMEDIA ............................................................................................................... 27
5.1. PUBLIKACJE................................................................................................................................. 27
5.1.1. BIULETYN „MŁODZI ŚWIATU” ............................................................................................. 27
5.1.2. KSIĄśKA Z PŁYTĄ CD „AFRYKAŃSKIE BĘBNY – ZAGRAJ I TY” ...................................... 27
5.1.3. GRA SYMULACYJNA „GRA WARTA… CUKRU?” ORAZ TEATR „HANDLARZE CUKRU NA
CELOWNIKU” .................................................................................................................................. 27
5.1.4. BROSZURA „BY POMÓC INNYM”........................................................................................ 28
5.2. MULTIMEDIA ................................................................................................................................ 28
5.2.1. FILM I SPOT TELEWIZYJNY PORUSZAJĄCE PROBLEM ZAKAśEŃ HIV/AIDS ................ 28
5.2.2. POZOSTAŁE PRODUKCJE FILMOWE ................................................................................ 28
6. WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA I WEWNĄTRZSEKTOROWA ............................................... 29
6.1. DON BOSCO YOUTH NET........................................................................................................... 29
6.2. GRUPA ZAGRANICA.................................................................................................................... 29
III. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW .................................................................................................................. 30
1. ODDZIAŁ WROCŁAW .......................................................................................................................... 30
1.1. EDUKACJA GLOBALNA W SZKOŁACH ...................................................................................... 30
1.2. SPOTKANIA COTYGODNIOWE WOLONTARIUSZY .................................................................. 30
1.3. TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ WE WROCŁAWIU................................................................ 30
1.4. TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WE WROCŁAWIU ................................................. 31
1.5. MŁODZI DLA WROCŁAWIA ......................................................................................................... 31
1.6. PUBLIKACJA „OPOWIEŚCI ZNAD RZEKI ZAMBEZI” ................................................................. 31
2. ODDZIAŁ POZNAŃ............................................................................................................................... 32
2.1. TRASA KONCERTOWA ZESPOŁU „THE SAKALA BROTHERS” ............................................... 32
2.2. WINOGRADY DZIECIOM AFRYKI – II EDYCJA IMPREZY ......................................................... 32
2.3. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ............................................................................................................. 33
3. ODDZIAŁ ŚWIĘTOCHŁOWICE – GRUPA WOLONTARIUSZY........................................................... 33
3.1. EDUKACJA GLOBALNA W SZKOŁACH ...................................................................................... 33
3.2. ANIMACJA MISYJNA W PARAFIACH.......................................................................................... 33
3.3. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ............................................................................................................. 34
4. ODDZIAŁ ZABRZE – GRUPA WOLONTARIUSZY .............................................................................. 34
4.1. ZABRZE DZIECIOM AFRYKI – II EDYCJA................................................................................... 34
IV. PUBLIC RELATIONS ............................................................................................................................... 34
1. KAMPANIA 1% ..................................................................................................................................... 34
2. STRONA INTERNETOWA STOWARZYSZENIA – WWW.SWM.PL.................................................... 35
3. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI ................................................................................................................. 35
V. ZADANIA ZLECONE PRZEZ PODMIOTY UNIJNE, PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE........................ 36
VI. INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ............................................... 36
1. SKLEP INTERNETOWY „RAFIKI” ........................................................................................................ 36
VII. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW ......................................................... 37
VIII. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH ................................................................................... 37
IX. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ..................................................................... 37
1. LICZBA PRACOWNIKÓW ETATOWYCH ZE WSKAZANIEM STANOWISK....................................... 37
2. WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ETATOWYCH......................................................................... 38
3. WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW O DZIEŁO I ZLECENIE......................................................... 38
4. INNE INFORMACJE ............................................................................................................................. 38
X. POZOSTAŁE INFORMACJE .................................................................................................................... 38
1. KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH................................................................ 38
2. WARTOŚĆ NABYTYCH OBLIGACJI, AKCJI, UDZIAŁÓW .................................................................. 38
3. NABYTE NIERUCHOMOŚCI................................................................................................................ 38
4. NABYTE ŚRODKI TRWAŁE ................................................................................................................. 39
5. WARTOŚĆ AKTYWÓW........................................................................................................................ 39
6. ROZLICZENIA Z TYTUŁU CIĄśĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH........................................ 39

3

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu

Raport roczny 2008

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. INFORMACJE OGÓLNE O STOWARZYSZENIU
• Nazwa:
• Nazwa skrócona:
• Adres siedziby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu
SWM, SWM Młodzi Światu
do dnia 29.06.2008 r.: Polska, 30-305 Kraków, ul. RóŜana 5
od dnia 30.06.2008 r.: Polska, 30-323 Kraków, ul. Tyniecka 39
Telefon / fax:
0048 12 269 23 33
E-mail:
misje@swm.pl
Strona internetowa:
www.swm.pl
Rodzaj organizacji:
stowarzyszenie
Data pierwszej rejestracji:
21.05.1999r.
Data wpisu do KRS:
28.12.2001r.
Nr KRS:
0000076477
Status OPP:
uzyskany 08.12.2004 r.
Nr REGON:
357263639
Nr NIP:
676-21-73-216
Zarząd Stowarzyszenia (na dzień 31.12.2008r.):
Prezes: Adam Parszywka, ur. 05.07.1970 r., zamieszkały w Trzebuni
Wiceprezes: Paweł Druszcz, ur. 01.04.1970 r., zamieszkały w Komornikach
Wiceprezes: Roman Sikoń, ur. 07.08.1976 r., zamieszkały w Przyszowej
Sekretarz: Joanna StoŜek, ur. 27.01.1981 r., zamieszkała w Krakowie
Członek zarządu: Dobrawa NaroŜna, ur. 14.11.1983 r., zamieszkała w Poznaniu

2. INFORMACJA O ODDZIAŁACH
W roku 2008 r. działalność prowadziły 5 oddziałów SWM Młodzi Światu:
• Oddział w Krakowie
• Oddział w Poznaniu – uzyskał osobowość prawną dn. 12.06.2008r.,
• Oddział w Świętochłowicach (grupa wolontariuszy),
• Oddział we Wrocławiu – uzyskał osobowość prawną dn. 04.12.2008 r.,
• Oddział w Zabrzu (grupa wolontariuszy).
3. CELE STATUTOWE
Celem Stowarzyszenia jest organizowanie i niesienie pomocy osobom potrzebującym w kraju i za
granicą, a w szczególności:
1) niesienie pomocy materialnej, personalnej i duchowej placówkom misyjnym poza granicami RP w
stylu Don Bosco,
2) popularyzacja wiedzy o działalności misyjnej,
3) działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego poprzez zrzeszanie ludzi dobrej woli,
4) działalność charytatywna,
5) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczeństw lokalnych,
6) nauka, oświata, edukacja i wychowanie,
7) ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
8) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
9) promocja zdrowia,
10) upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
11) działanie na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy
społeczeństwami,
12) pomoc ofiarom katastrof i klęsk Ŝywiołowych,
13) promocja i organizacja wolontariatu,
14) kultura i promocja działań międzykulturowych,
15) wspieranie sprawiedliwego handlu.
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II. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
1. POMOC ZAGRANICZNA
1.1. ETIOPIA
1.1.1. PROJEKT MEDYCZNY W ETIOPII
Czas trwania projektu: marzec 2007 r. – marzec 2008 r.
Miejsce:
Placówki misyjne sióstr Misjonarek Miłości (Missionaries of Charity) 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:
• Katarzyna Przyślewicz
Partnerzy:
• Missionaries of Charity, Etiopia
Źródła finansowania:
1
• Środki własne
1.1.2. PROJEKT MEDYCZNY W ADDIS ABEBA
Czas trwania projektu: lipiec 2007 r. – kwiecień 2008 r.
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 – prowadziła leczenie pacjentów ośrodka, a takŜe
przyjmowała chorych spoza placówki w przychodni prowadzonej przy ośrodku.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• Katarzyna StaŜyk
Partnerzy:
• Missionaries of Charity, Etiopia
Źródła finansowania:
• Środki własne

1

Na Środki własne składają się: darowizny indywidualne, darowizny od instytucji prywatnych i państwowych, ofiary parafian,
wpłaty wolontariuszy, odpis 1% podatku oraz środki pochodzące z działalności gospodarczej.
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1.1.3. WOLONTARIAT W ETIOPII W CHARAKTERZE REHABILITANTÓW
Czas trwania projektu: od czerwca 2008 r. działania przygotowawcze. Praca w placówce
misyjnej od sierpnia 2008 r. – projekt 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.
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:
• Justyna Gorol
Partnerzy:
• Missionaries of Charity, Etiopia
Źródła finansowania:
• do 31.12.2008 r. projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
w ramach programu „Wolontariat Polska Pomoc”,
• Środki własne.
1.2. GHANA
1.2.1. PROWADZENIE DOMU DLA „CHŁOPCÓW ULICY” W SUNYANI
Czas trwania projektu: kontynuacja od listopada 2004 do listopada 2008 r.
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 i pomocy lekarskiej,
• 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 i materiałów edukacyjnych.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• Małgorzata i Robert Marx – do końca czerwca 2008 r.
• Sławomir Kozieł – od września 2008 r. do listopada 2008 r.
Partnerzy:
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• Salesians of Don Bosco, Sunyani
Źródła finansowania:
• Środki własne,
• od września 2008 r. projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
w ramach programu „Wolontariat Polska Pomoc”.
1.2.2. ORGANIZACJA OBOZU WAKACYJNEGO DLA DZIECI W SUNYANI
Czas trwania projektu: lipiec - sierpień 2008 r.
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:
Organizacja i finansowanie obozu - wolontariusze zorganizowali wakacyjny, dzienny obóz dla
dzieci w Sunyani. Była to druga edycja obozu, który po zeszłorocznym sukcesie i tym razem
okazał się trafnie wybraną inicjatywą. W obozie wzięło udział ok. 200 dzieci, zarówno dziewcząt,
jak i chłopców pochodzących z Sunyani, w tym takŜe z pobliskich slumsów. KaŜdy dzień
zaczynał i kończył się wspólną modlitwą. Przed południem odbywały się dostosowane do wieku
lekcje z matematyki i języka angielskiego, przygotowywane przez lokalnych animatorów.
Uczestnikom zapewniono obiad. Popołudniu odbywały się zajęcia sportowe, taneczne i warsztaty
manualne. Obóz zakończyło przedstawienie końcowe przygotowane dla rodziców oraz wręczenie
nagród uczestnikom.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• Paweł Kociołek SDB, Anna Knebel, Alicja Kołodziej, Karolina Maciejewska, Anna Pietrzyk,
• miejscowi salezjanie oraz 20 lokalnych animatorów młodzieŜowych.
Partnerzy:
• Salesians of Don Bosco, Sunyani
Źródła finansowania:
• Środki własne
Informacje dodatkowe:
• projekt zrealizowany przez oddział SWM w Świętochłowicach.

1.3. MALAWI
1.3.1. PROJEKT EDUKACYJNY W NKHOTAKOTA
Czas trwania projektu: od lipca 2007 r. – w trakcie realizacji
Miejsce:
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, materiałów edukacyjnych oraz środków
finansowych. Głównym celem projektu jest wsparcie kadry nauczycielskiej wybudowanego przez
SWM w latach 2006-2007 Centrum Edukacyjnego w Nkhotakota.
Działania:
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• prowadzenie zajęć w szkole podstawowej i przedszkolu,
• organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• GraŜyna Dyduła, Anna Orzeł – do sierpnia 2008 r.
• Agnieszka Górny, Anna Cecot – od sierpnia 2008 r.
Partnerzy:
• Servants of Mary Immaculate Sisters, Nkhotakota
Źródła finansowania:
• Środki własne,
• od sierpnia 2008 r. do 31.12.2008 r. projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP w ramach programu „Wolontariat Polska Pomoc”.

1.4. ROSJA
1.4.1. PROJEKT PEDAGOGICZNY W MOSKWIE
Czas trwania projektu: sierpień – listopad 2008 r.
Miejsce:
Dom dziecka prowadzony przez KsięŜy Salezjanów w Moskwie mieści się w bloku Centrum
MłodzieŜowego im. św. Jana Bosko. Ośrodek podzielony jest na mieszkania, które tworzą tzw.
"rodzinki". W kaŜdej mieszka od kilku do kilkunastu dzieci wraz z wychowawcą. Większość dzieci
pochodzi z rozbitych rodzin, w duŜej mierze półsierot. W czasie trwania projektu w domu dziecka
przebywało ok. 30 dzieci.
Działania:
• opieka nad wychowankami placówki,
• pomoc w prowadzeniu przedszkola dla dzieci spoza ośrodka,
• organizacja zajęć dodatkowych.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• Joanna StoŜek
• Dariusz Szczęsny
Partnerzy:
• Centrum MłodzieŜowe im. Św. Jana Bosco, Moskwa
Źródła finansowania:
• Środki własne
1.5. SIERRA LEONE
1.5.1. PROJEKT PEDAGOGICZNO-MEDYCZNY WE FREETOWN
Czas trwania projektu: od października 2008 r. – w trakcie realizacji
Miejsce:
Sierra Leone jest jednym z najuboŜszych państw świata, dotkniętym skutkami wieloletniej wojny
domowej. Don Bosco Fambul we Freetown to placówka otwarta w 1998 roku jako dom dla 65
chłopców. Obecnie w kaŜdym tygodniu z oferty ośrodka korzysta około 1000 odbiorców. Dzieci i
młodzieŜ mają tu m.in. moŜliwość uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, sportowych i
muzycznych oraz kształcenia zawodowego.
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Działania:
• pomoc w opiece pedagogicznej i pielęgniarskiej nad wychowankami ośrodka salezjańskiego
Don Bosco Fambul.
• zaopatrzenie w leki.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• Justyna Starosta
Partnerzy:
• Salesians of Don Bosco, Freetown
Źródła finansowania:
• Środki własne
Informacje dodatkowe:
• projekt realizowany przez oddział SWM w Poznaniu.
1.6. TANZANIA
1.6.1. WSPIERANIE PROGRAMU ROZWOJU SZKOLNICTWA NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
W BIHARAMULO
Czas trwania projektu: czerwiec – grudzień 2008 r.
Miejsce:
Biharamulo, Tanzania - dystrykt Biharamulo, jeden z 6 w regionie Kegera, drugi co do
zajmowanej powierzchni. Miasteczko Biharamulo, stanowiące centrum administracyjne dystryktu,
jest waŜnym ośrodkiem pod względem edukacji, handlu czy rolnictwa, stanowiącego główne
źródło utrzymania dla jego mieszkańców. W roku 2000 jedynie 31% dzieci w wieku szkolnym
zamieszkujących dystrykt uczęszczało do szkół podstawowych. ChociaŜ zgodnie z załoŜeniami
programu rządowego władze dystryktu planowały zapewnienie powszechnej edukacji
w Biharamulo na poziomie podstawowym juŜ w 2006 roku, cel ten nie został osiągnięty do dziś.
Liczba uczniów rośnie nieproporcjonalnie szybko w porównaniu do liczby szkół z wystarczającym
zapleczem infrastrukturalnym i materiałowym.
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wspieranie powszechnego dostępu do edukacji na poziomie
podstawowym, cele szczegółowe obejmują podniesienie jakości kształcenia oraz zapewnienie
wsparcia instytucjonalnego dla rozwoju edukacji w St. Severine Primary School w Biharamulo
oraz w całym dystrykcie.
Działania:
• Wybudowanie infrastruktury szkoły podstawowej – budynku szkolnego składającego się z 4 sal
2
lekcyjnych o łącznej powierzchni uŜytkowej 244,5m . Budynek został wyposaŜony w ławki
szkolne, krzesełka i biurka.
• Przeprowadzenie szkolenia dla Okręgowych Koordynatorów ds. Edukacji - w 24 godzinach
szkolenia dotyczącego PEDP wzięły udział 22 osoby.
• Odbyło się 9 spotkań z lokalnymi wspólnotami lub komitetami szkolnymi.
• Komponent edukacji rozwojowej w Polsce: wyposaŜenie wioski afrykańskiej i przeprowadzenie
warsztatów – w Tanzanii zakupiono 24 eksponaty afrykańskie oraz płyty z muzyką afrykańską;
kilkanaście szkół wyraziło zainteresowanie wzięciem udziału w warsztatach, ze względu na
warunki pogodowe odbyło się tylko 8 warsztatów, w których wzięło udział łącznie 274 uczniów.
Wolontariusze i pracownicy zaangaŜowani w realizację projektu:
• Roman Sikoń – pracownik, koordynator projektu
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• Piotr Szterner – wolontariusz
Partnerzy:
• The Catholic Diocese Of Rulenge
Źródła finansowania:
• projekt współfinansowany w ramach programu Polskiej Pomocy Zagranicznej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.,
• Środki własne.
1.7. UKRAINA
1.7.1. PROJEKT PEDAGOGICZNY W ODESSIE
Czas realizacji projektu: od września 2007 do marca 2008 r.
Miejsce:
Centrum MłodzieŜowe „Don Bosco” w Odessie – centrum 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.
• pomoc w prowadzeniu internatu.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• Agnieszka Trybała
Partnerzy:
• Centrum MłodzieŜowe „Don Bosco”, Odessa
Źródła finansowania:
• Środki własne
1.8. ZAMBIA
1.8.1. WSPARCIE INFRASTRUKTURALNE I SZKOLENIOWE EDUKACJI W MANSIE
Czas trwania projektu: czerwiec – grudzień 2008 r.
Miejsce:
Chimese jest podmiejską dzielnica Mansy, odległą o 6 km od centrum, obejmującą wiele wiosek
połoŜonych w promieniu ok. 5 km. Mieszka tu około 5 000 osób – w większości dzieci i
młodzieŜy. Wiele z nich to sieroty lub półsieroty. Sytuacja ta jest spowodowana wysokim
odsetkiem osób zakaŜonych wirusem HIV i wysokim wskaźnikiem umieralności na AIDS
(najwyŜszy w całej Mansie).
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez zapewnienie
szerokiego dostępu do edukacji na poziomie przedszkolnym, dzięki wsparciu merytorycznemu i
infrastrukturalnemu placówki oświatowej w Chimese (Mansa, Zambia).
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Działania:
• Wybudowanie infrastruktury przedszkola – budynku przedszkola składającego się z trzech klas
2
z zapleczem (jednopiętrowy budynek o powierzchni uŜytkowej 230m – powierzchnia
2
zabudowy 290m ). Przedszkole zostało wyposaŜone w stoliki, krzesełka, szafy i inne
niezbędne meble. W pierwszym roku od otwarcia z infrastruktury skorzysta co najmniej 90
dzieci.
• Wybudowanie budynku sanitarnego (toalety).
• Wykonanie placu zabaw dla dzieci.
• Przeprowadzenie szkolenia dla lokalnej kadry nauczycielskiej z zakresu edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej – odbyły się 32 godziny kursów dokształcających dla nauczycieli z Chimese,
w których uczestniczyło 15 osób.
• Przeprowadzenie kursu dla matek poruszającego zagadnienia związane z opieką nad małym
dzieckiem i profilaktyką zdrowotną – odbyło się 12 godzin szkolenia dla matek, w którym
uczestniczyło 30 osób.
• Realizacja spotu i filmu na temat HIV/AIDS oraz emisja w TVP3 – w celu realizacji filmu do
Zambii udała się 4-osobowa ekipa telewizyjna licząca 4 osoby. Został przygotowany ok. 40
sekundowy spot oraz ok. 15 minutowy program telewizyjny z udziałem znanego piosenkarza
Darka Malejonka.
Wolontariusze i pracownicy zaangaŜowani w realizację projektu:
• Marek Wołkowski – pracownik, koordynator projektu
• Agnieszka Mazur, Paweł Druszcz SDB – wolontariusze
Partnerzy:
• wspólnota Córek Maryi WspomoŜycielki Wiernych w Chimese, Mansa
Źródła finansowania:
• projekt współfinansowany w ramach programu Polskiej Pomocy Zagranicznej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.,
• Środki własne.
1.8.2. PROMOCJA AKTYWNOŚCI MŁODZIEśY POPRZEZ SPORT W KABWE
Czas trwania projektu: lipiec – grudzień 2008 r.
Miejsce:
Kabwe to czwarte, co do wielkości miasto w Zambii. W latach dziewięćdziesiątych XX w.
nastąpiło tu znaczne pogorszenie sytuacji w związku z masowym likwidowaniem duŜych
ośrodków pracy, szczególnie kopalni cynku i ołowiu. Wskaźniki bezrobocia są niezwykle wysokie,
rozwinęła się tzw. szara strefa (wg statystyk Centralnego Biura Statystycznego Zambii jedynie
10% pracujących zatrudnionych jest legalnie). Wskaźniki ubóstwa w regionie wynoszą 69%. W
skrajnej biedzie Ŝyje 15,5% mieszkańców prowincji. Kabwe uznane jest równieŜ za jedno z 10
najbardziej zanieczyszczonych miejsc świata. Doprowadziły do tego nierozsądne
gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz przestarzałe techniki wydobycia i przetwarzania.
Cel projektu:
Celem projektu było wykorzystanie sportu jako narzędzia, słuŜącego integralnemu rozwojowi
młodego człowieka w sytuacji zagroŜenia. Beneficjentami projektu jest młodzieŜ ze slumsu
Makululu, która uczęszcza na zajęcia do salezjańskiego centrum młodzieŜowego.
Działania:
• Budowa kompleksu sportowego – w ramach projektu zostały wybudowane trzy betonowe
boiska sportowe: jedno do siatkówki (o wymiarach 20m x 11m) oraz dwa do koszykówki (kaŜde
o wymiarach 17m x 30m), boiska wyposaŜono w słupy do siatkówki, kosze, siatki, został
równieŜ zakupiony komplet piłek do siatkówki i koszykówki.
• Budowa kompleksu sanitarnego – składającego się z 3 toalet, 2 pisuarów, 2 pryszniców i 2
umywalek dla chłopców oraz 3 toalet, 3 pryszniców i 2 umywalek dla dziewcząt oraz
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przestrzeni przeznaczonej na przebieralnię w obu częściach (wymiary w zewnętrznym obrysie
budynku: 4,1m x 18m).
• Przeprowadzenie 5 serii warsztatów dla młodzieŜy z zakresu pedagogiki zabawy – odbyło się
50 godzin warsztatów i zajęć obejmujących tematyką umiejętność prowadzenia gier
sportowych oraz zabaw pedagogicznych celu zapewnienia w przyszłości jak najlepszego
wykorzystania powstającej infrastruktury. W szkoleniach wzięło łącznie udział 50 uczestników.
Wolontariusze i pracownicy zaangaŜowani w realizację projektu:
• Agata śyniewicz – pracownik, koordynator projektu
• Agnieszka Kąkol – wolontariusz, prowadzący szkolenia
Partnerzy:
• Salesians od Don Bosco, Kabwe
Źródła finansowania:
• projekt współfinansowany w ramach programu Polskiej Pomocy Zagranicznej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.,
• Środki własne.
1.8.3. PROJEKT PEDAGOGICZNY W KASISI
Czas trwania projektu: od lutego 2008 r. – w trakcie realizacji
Miejsce:
Kasisi, Zambia - 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 o to, by po
osiągnięciu pełnoletniości potrafiły same zatroszczyć się o siebie.
Działania:
• opieka nad wychowankami sierocińca,
• pomoc w pracach na terenie ośrodka.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• Grzegorz Gielecki
Partnerzy:
• wspólnota Córek Maryi WspomoŜycielki Wiernych, Kasisi
Źródła finansowania:
• Środki własne
1.8.4. PROJEKT PEDAGOGICZNY W „CITY OF HOPE”, LUSAKA
Czas trwania projektu: od lutego 2008 – w trakcie realizacji
Miejsce:
City of Hope, Lusaka, Zambia - Siostry Salezjanki prowadzą w Lusace dom dla dziewcząt ze
szczególnie zagroŜonych środowisk. Obecnie siostry prowadzą sierociniec, szkołę i organizują
kursy zawodowe. W sierocińcu mieszka 80 dziewczynek, a w szkole uczy się około 800 dzieci –
w większości dziewczynek, co jest wyjątkową sytuacją, poniewaŜ w Afryce edukacja dziewcząt
jest zaniedbywana.
Działania:
• pomoc w opiece nad dziećmi;
• praca w szkole.
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Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• Katarzyna Banaszak
Partnerzy:
• wspólnota Córek Maryi WspomoŜycielki Wiernych, Lusaka
Źródła finansowania:
• Środki własne.
1.8.4. WSPARCIE BUDOWY NOWICJATU, LUSAKA
Czas trwania projektu: rok 2008
Opis projektu:
Salezjańska prowincja zambijska obejmuje 4 kraje: Zambię, Malawi, Zimbabwe oraz Namibię.
Jak dotąd prowincja nie posiada zaplecza umoŜliwiającego kształcenie młodych kandydatów do
zgromadzenia salezjańskiego, w efekcie czego klerycy wysyłani są na naukę do Kenii. Ze
względu na rosnące zapotrzebowanie i nowe powołania została podjęta decyzja o budowie
nowicjatu w Zambii. SWM włączył się w ten projekt.
Działania:
• goszczenie przedstawicieli Inspektorii Zambijskiej ks. Piotra Malca oraz ks. Eugeniusza Wnęka
• organizacja zbiórek w parafiach na terenie Inspektorii Krakowskiej SDB
• druk ulotek
• przekazanie dochodu na budowę nowicjatu z akcji „Orawa Dzieciom Afryki”
Partnerzy:
• Salesians of Don Bosco, Zambian Province
Źródła finansowania:
• Środki własne (ofiary parafian z akcji „Orawa Dzieciom Afryki”).
1.9. PROJEKTY WIELONARODOWE
1.9.1. MŁODZIEś W DZIAŁANIU – RAZEM DLA ROZWOJU
Kraje partnerskie: Polska, Grecja, Ghana, Peru
Czas realizacji: 1 marzec 2008 – 30 grudzień 2008
Cele projektu:
Podstawowym załoŜeniem projektu MłodzieŜ w działaniu – Razem dla Rozwoju (ang. Youth in
Action – Together for Development) było zaangaŜowanie młodych ludzi w działania rozwojowe,
wsparcie aktywności młodzieŜy, a takŜe wzmocnienie społeczeństw obywatelskich krajów
partnerskich. Metody wykorzystane w projekcie zostały oparte na edukacji nieformalnej, projekt
skłonił młodzieŜ do globalnego postrzegania świata, a jednocześnie zaangaŜowania w działania
na poziomie lokalnych społeczności.
Działania:
• Trening dla Trenerów – aby zapewnić wysoką jakość głównej części projektu, to jest szkoleń
dla liderów młodzieŜowych w Ghanie i Peru, w maju 2008 r. w Krakowie został zorganizowany
Trening dla Trenerów przeprowadzony przez organizację European Perspective z Grecji,
będącą partnerem eksperckim. W tygodniowym szkoleniu wzięło udział po 6 uczestników z
kaŜdego kraju partnerskiego.
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• Opracowanie „toolkitu” – organizacja ekspercka przygotowała zestaw materiałów dla
trenerów – wolontariuszy z Polski i Grecji – pomocnych w prowadzeniu warsztatów w Afryce i
Ameryce Południowej.
• Wizyta studyjna młodzieŜy z Ghany i Peru w polskich NGOs – uczestnicy treningu z Ghany
i Peru dodatkowo wzięli udział w tygodniowej wizycie studyjnej w róŜnych krakowskich
organizacjach pozarządowych oraz instytucjach, w celu zapoznania się z charakterem i
formami pracy organizacji młodzieŜowych i wolontaryjnych w Europie.
• Szkolenia dla liderów młodzieŜowych w Ghanie i Peru – warsztaty, stanowiące zasadniczą
część projektu, zostały zorganizowane dla niemal 100-osobowych grup młodzieŜy ze
środowisk marginalizowanych w Odumase-Sunyani (Ghana) i Piura (Peru). Szkolenia były
prowadzone przez grupy wolontariuszy z Polski i Grecji, we współpracy z lokalnymi
pracownikami młodzieŜowymi. Tematy szkoleń obejmowały: charakterystykę lidera, podstawy
pracy z grupą, pracę z projektem społecznym, wolontariat, prawa człowieka, demokrację,
edukację nieformalną, zaangaŜowanie w prowadzenie działań lokalnych.
• Spotkania prezentujące rezultaty projektu – Po powrocie z Ghany i Peru wolontariusze
przygotowali prezentacje multimedialne oraz 10 amatorskich filmów dokumentalnych. Materiał
ten posłuŜył do przeprowadzenia kampanii informacyjno-świadomościowej, skierowanej do
studentów. Odbyło się sześć spotkań w Polsce – dwa w Krakowie, dwa we Wrocławiu w
ramach Tygodnia Edukacji Globalnej oraz jedno w Katowicach i jedno w Poznaniu. 6 spotkań
odbyło się w Grecji.
• Strona internetowa projektu – w celu popularyzacji efektów projektu została utworzona
strona internetowa together.youth4world.com prowadzona w języku angielskim i hiszpańskim.
Wolontariusze i pracownicy z Polski zaangaŜowani w realizację projektu:
• ElŜbieta Jakubek – koordynator,
• Katarzyna Komorowska, Katarzyna Mierzejewska (wolontariuszki w Peru)
• Martyna Hapeta, Piotr Kulawik, Anna ŁoŜyńska (wolontariusze w Ghanie)
Partnerzy:
• Salesians of Don Bosco, Sunyani, Ghana
• Obra Social Bosconia – Centro Bosconia, Piura, Peru
• European Perspective, Grecja
Źródła finansowania:
• projekt współfinansowany przez Education and Culture Directorate General Komisji
Europejskej w ramach Akcji 3.2 Programu MłodzieŜ w Działaniu,
• Środki własne.
1.10. INDYWIDUALNE DOFINANSOWANIA PLACÓWEK MISYJNYCH I MISJONARZY
W roku 2008 zostało objętych indywidualnym wsparciem finansowym kilka placówek oraz szereg
misjonarzy, pracujących w róŜnych częściach świata. Fundusze przekazane placówkom misyjnym
zostały wykorzystane na ich bieŜącą działalność, natomiast fundusze wspierające misjonarzy
zawierały głównie pomoc finansową na czas ich pobytu na urlopie w Polsce.
1.10.1. WSPARCIE FINANSOWE PLACÓWKI MISYJNEJ W ODUMASE, SUNYANI
Salezjanie prowadzą w Ghanie dwie szkoły techniczne, w tym Don Bosco Vocational Technical
Institute w Sunyani. 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. Działalność szkoły jest regularnie wspierana finansowo przez SWM,
ponadto w roku 2008 ośrodek został zaopatrzony w sprzęt sportowy.
Źródła finansowania:
• Środki własne (darowizny indywidualne)
• fundusze na zakup sprzętu sportowego zebrane zostały przez oddział w Świętochłowicach
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1.10.2. WSPARCIE FINANSOWE PLACÓWKI NA KUBIE
Mimo oficjalnie obowiązującej na Kubie demokratycznej konstytucji kolejne rządy mają charakter
dyktatorski. W kraju panuje trudna sytuacja polityczna i ekonomiczna, dodatkowo w roku 2008
kraj nawiedził cyklon, który zniszczył wiele domostw, odciął mieszkańców od prądu i wody. SWM
wsparł finansowo działania placówki salezjańskiej, na której pracuje ks. Dariusz IŜykowski.
Źródła finansowania:
• Środki własne (ofiary czytelników Magazynu Don Bosco).
1.10.3. WSPARCIE FINANSOWE PLACÓWKI W SUDANIE
Sudan od wielu lat nękany jest wciąŜ na nowo klęską konfliktów, wywołanych głównie na tle
religijnym i ekonomicznym. DuŜa część mieszkańców cierpi z powodu głodu, braku dostępu do
wody, lekarstw i opieki medycznej. SWM wsparł finansowo jedną z placówek działających w
Sudanie przekazując środki na ręce pracującego tam misjonarza, ks. Michała Woźnickiego.
Źródła finansowania:
• Środki własne (ofiary parafian zgromadzone przez wolontariuszy SWM z Chocianowa).
1.10.4. INDYWIDUALNE WSPARCIE MISJONARZY
Misjonarze objęci wsparciem:
• ks. Józef Czerwieński, misjonarz w Zambii,
• ks. Henryk Juszczyk, misjonarz w Kenii,
• ks. Kazimierz Socha, misjonarz w Zambii,
• ks. Paweł Skolasiński misjonarz w Malawi,
• ks. Stanisław Brudek, misjonarz w Wenezueli,
• br. Andrzej Fałek, misjonarz w Zambii.
Źródła finansowania:
• Środki własne.
Działania powyŜsze realizują następujące cele statutowe:
− niesienie pomocy materialnej, personalnej i duchowej placówkom misyjnym poza granicami RP w
stylu Don Bosco,
− działalność charytatywna,
− wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczeństw lokalnych,
− nauka, oświata, edukacja i wychowanie,
− przeciwdziałanie patologiom społecznym,
− promocja zdrowia,
− promocja i organizacja wolontariatu.

2. PROGRAMY POMOCY
2.1. PROGRAM „ADOPCJA MIŁOŚCI”
Czas realizacji: 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. Program od 2007 r. prowadzony jest w formie funduszu
adopcyjnego. Placówki, biorące udział w programie, charakteryzują się doświadczeniem w
pomocy i pracy edukacyjnej, przy jednoczesnym wysokim wskaźniku potrzeb. Dzięki
funkcjonowaniu funduszu 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.
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W 2008 roku program objął wsparciem 5 placówek:
• Karinde Child Love Child w Kenii,
• Nkhotakota w Malawi,
• Bosconia w Peru,
• Kasisi w Zambii,
• Biharamulo w Tanzanii.
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.
Źródła finansowania:
• Środki własne – darowizny indywidualne od tzw. „rodzin adopcyjnych”
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 przechodzących okres 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 2008 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 2008 programem zostało objętych 5 osób:
• Viktoria Savkiv z Ukrainy,
• Katja Perepich z Białorusi,
• Kiyomi Kobayashi z Japonii,
• Danny Michelo z Zambii,
• Olga Plotnytska z Ukrainy.
Źródła finansowania:
• Środki własne
Działania powyŜsze realizują następujące cele statutowe:
− niesienie pomocy materialnej, personalnej i duchowej placówkom misyjnym poza granicami RP w
stylu Don Bosco,
− działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego poprzez zrzeszanie ludzi dobrej woli,
− działalność charytatywna,
− nauka, oświata, edukacja i wychowanie,
− upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
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3. EDUKACJA ROZWOJOWA
3.1. PROJEKTY EUROPEJSKIE
3.1.1. MŁODZI AMBASADORZY MILENIJNYCH CELÓW ROZWOJU
Czas realizacji: 01.03.2008 – w trakcie realizacji
Opis projektu: Projekt „Młodzi Ambasadorzy Milenijnych Celów Rozwoju (ang. „Youth
Ambassadors for MDGs”), finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach linii
EuropeAid, realizowany jest przez SWM Młodzi Światu (jako główny partner) przy współpracy z
organizacjami z Cypru, Czech, Grecji, Węgier oraz z partnerami lokalnymi z Argentyny, Ghany i
Kongo.
Cel projektu: głównym celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej w krajach
docelowych na temat Milenijnych Celów Rozwoju oraz zaangaŜowanie młodych ludzi w ich
promocję w swoich środowiskach.
Działania projektu zrealizowane w 2008 roku:
• 11-12.02.2008 odbyło się w Krakowie spotkanie koordynacyjne odpowiedzialnych za projekt
z krajów partnerskich, podczas którego ustalono strategię działania na najbliŜsze miesiące,
• portal youth4world.com: w ramach projektu powstał międzynarodowy portal internetowy, na
którym znajdują się informacje na temat MCR, a takŜe sytuacji młodzieŜy z róŜnych części
świata, kultury, religii, sytuacji społeczno-politycznej. KaŜdy z krajów docelowych prowadzi
swoją część portalu w swoim własnym języku. SWM opiekuje się stroną pl.youth4world.com i
sprawuje nadzór techniczny nad całością.
• Radio MDG: od czerwca 2008 roku funkcjonuje radio internetowe MDG, w którym docelowo
młodzi ludzie z krajów realizacji projektu będą prezentować autorskie audycje na temat MCR
oraz nurtujących ich tematów. KaŜdy z partnerów odpowiadać będzie za jeden dzień audycji.
Na obecnym etapie radio funkcjonuje w wersji muzycznej, a wolontariusze przygotowują się do
tworzenia audycji.
• W dniach 17-20.04.2008 roku 7 wolontariuszy SWM wraz z uczestnikami z pozostałych krajów
projektu, wzięło udział w szkoleniu dla młodych dziennikarzy, przygotowanym przez
Węgierskiego partnera.
• Od 16-21.09.2008 druga grupa wolontariuszy (14 osób) wzięła udział w szkoleniu dla
młodych ambasadorów Milenijnych Celów Rozwoju, zorganizowanym na Węgrzech, które
zostało merytorycznie przygotowane przez Greckiego partnera. Wolontariusze po powrocie
zobowiązali się do czynnego udziału w działaniach projektu, szczególnie w działaniach
promujących MCR w środowiskach studenckich.
• We wrześniu we wszystkich krajach projektu, w tym w Polsce, rozpoczęto promocję konkursu
MAKE IT HAPPEN na esej, komiks, grę komputerową i film amatorski dotyczące Milenijnych
Celów Rozwoju. Została podjęta zakrojona na całą Polskę kampania promocyjna, obejmująca
plakaty, banery reklamowe na stronach internetowych, promocję mailową, ogłoszenia w prasie,
radiu i internecie. Wyniki konkursów zostaną poznane w pierwszej połowie 2009 roku.
Główni partnerzy projektu:
• Future Worlds Center, Cypr
• EDUCON, Czechy
• Hungarian Baptist Aid, Węgry
• European Perspective, Grecja
Źródła finansowania:
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• Komisja Europejska,
• Środki własne SWM oraz partnerów.
3.1.2. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z POLSKI, CZECH I
WĘGIER W CELU MOBILIZACJI WSPARCIA DLA MILENIJNYCH CELÓW ROZWOJU
Czas realizacji: 01.01.2008 – w trakcie realizacji
Opis projektu: Projekt „Capacity building of NGOs from Poland, Czech Republic and Hungary
for mobilizing support for MDGs”, finansowany ze środków Komisji Europejskiej, realizowany jest
przez SWM Młodzi Światu w roli partnera, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi z
Grecji, Czech, Węgier i Niemiec, oraz z partnerami lokalnymi z Argentyny, Mali i Pakistanu.
Cel projektu: Głównym celem projektu jest rozwinięcie współpracy pomiędzy organizacjami
pozarządowymi w kaŜdym z krajów docelowych projektu (Polska, Węgry, Czechy) oraz
wzmocnienie ich zaangaŜowania w promocję Milenijnych Celów Rozwoju.
Działania projektu realizowane w 2008 roku:
• 31.03.2008 i 15.07.2008 roku odbyły się w Pradze spotkania grupy koordynatorów projektu,
w których uczestniczył równieŜ koordynator ze strony SWM Młodzi Światu. Kolejne spotkanie
koordynacyjne odbyło się w Krakowie, 19.11.2008.
• W czerwcu 2008 na zlecenie SWM Młodzi Światu, CEM Instytut Badań Rynku i Opinii
Publicznej z Krakowa przeprowadził wśród 100 organizacji pozarządowych z całej Polski
badania dotyczące poziomu świadomości na temat Milenijnych Celów Rozwoju.
Opracowane
wyniki
badań
zostały
opublikowane
na
stronie
www.swm.pl/category/education/download w dwóch wersjach językowych (polskiej i
angielskiej) oraz zostały przekazane niemieckiemu partnerowi projektu, który dokonał ich
podsumowań.
• W maju 2008 rozpoczęto proces selekcji chętnych do uczestnictwa w szkoleniu dla
pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych na temat moŜliwości promocji i
realizacji MCR, które następnie odbyło się w Pradze i zostało merytorycznie przygotowane
przez ekspertów z Grecji i Niemiec. Do udziału w szkoleniu zakwalifikowano 12 osób z roŜnych
NGO z całej Polski, a w szkoleniu w dniach 12-15.07.2008 w Pradze finalnie wzięło udział 10
uczestników z Polski, zakwalifikowanych przez SWM Młodzi Światu.
• W ramach projektu zostały ustanowione 3 punkty informacyjne na temat MCR, prowadzone
przez organizacje pozarządowe w ramach trzech sektorów tematycznych: edukacji, zdrowia i
mediów. Punkty prowadzone są w:
- Krakowie, przez Dziennikarskie Koło Naukowe PAT,
- Wrocławiu, przez Dolnośląski Ośrodek MłodzieŜowy św. Jana Bosco,
- Warszawie, przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA Polska.
Punkty działają aktywnie od października 2008. Osoby odpowiedzialne za ich prowadzenie
pracują w wyznaczonych punktach 3 razy w tygodniu po 3 godziny. Dodatkowo w 2008 roku
zostały przeprowadzone 4 spotkania informacyjne dla chętnych z danego sektora.
• Niemiecki partner projektu, przy współpracy z partnerami z krajów docelowych, przygotował
Informator dla mediów dotyczący MCR wraz z kontaktami do organizacji zajmujących się tą
tematyka na terenie krajów docelowych. Informator został przetłumaczony na język polski,
wydany i rozprowadzony za pośrednictwem punktów informacyjnych.
• 18 listopada 2008 SWM Młodzi Światu w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w Krakowie
zorganizował wieczór promujący Milenijne Cele Rozwoju, skoncentrowany na problematyce
Afryki. Gościem wieczoru był pan Kai Didereich, reprezentujący niemieckiego partnera
projektu, który zaprezentował Informator dla mediów dotyczący MCR. Spotkanie odbyło się w
Klubie pod Jaszczurami i zgromadziło pełną salę uczestników.
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3.2. PROGRAMY WIELOLETNIE
3.2.1. 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. Warsztaty były prowadzone m. in. w ramach
projektu „Młodzi młodym – podaj dalej”.
W roku 2008 w warsztatach wzięło udział ok. 2 200 osób, zostały one przeprowadzone w
następujących ośrodkach:
• Szkoła Podstawowa w Balicach,
• Zespół Szkół w Michałowicach ul. Jana Pawła II,
• Gimnazjum w Jabłonce,
• Zespół Szkół Salezjańskich w Krakowie,
• Placówka Wsparcia Dziennego „Tęcza" w Kluczach,
• Kolonie w Łopszycach Wielkich,
• Szkoła Podstawowa w Celinach,
• SOSW nr 6 w Krakowie,
• Gimnazjum w Kluczach
• Liceum Ogólnokształcące nr 24 w Krakowie,
• Szkoła Podstawowa w Trzebuni.
Partnerzy:
• szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne
Źródła finansowania:
• Urząd Miasta Krakowa.
• Środki własne,
3.2.2. WARSZTATY W WIOSCE AFRYKAŃSKIEJ
Czas trwania: od kwietnia 2007 – program stały
W kwietniu 2007 roku na terenie WSD TS przy ul. Tynieckiej 39 w Krakowie przy udziale
wolontariuszy SWM została wybudowana wioska afrykańska, na wzór autentycznej wioski
połoŜonej w Ghanie w Afryce Zachodniej. 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 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 2008 roku udało się poszerzyć ofertę edukacyjną zajęć prowadzonych w wiosce afrykańskiej o
serię spotkań poświęconych problematyce rozwojowej w Amerykach, jak równieŜ zaplecze
techniczno – dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć dzięki rozbudowie wioski. Zajęcia
prowadzone były m. in. w ramach projektów „Zobacz, dotknij, poczuj – nowoczesne narzędzia w
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edukacji rozwojowej”, „Wspieranie Programu Rozwoju Szkolnictwa na Poziomie Podstawowym w
Biharamulo, Tanzania” oraz „Młodzi młodym – Podaj dalej”.
W 2008 roku w zajęciach wzięło udział 27 grup zorganizowanych (ok. 800 osób):
• Przedszkole „Uśmiech" z Kraków,
• Szkoła Podstawowa w Igołomi,
• Szkoła Podstawowa w Kostomołach,
• Szkoła Podstawowa nr 164,
• Szkoła Podstawowa nr 160,
• Szkoła Podstawowa nr 119 z Krakowa,
• Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Krzeszowicach,
• Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach,
• Szkoła Podstawowa nr 25 z Krakowa,
• Szkoła Podstawowa nr 40 z Krakowa,
• Szkoła Podstawowa nr 101 z Krakowa,
• Szkoła Podstawowa w Kłaju,
• Szkoła Podstawowa nr 25 z Krakowa,
• Szkoła Podstawowa w Bystrej,
• Szkoła Podstawowa w Stopnicy,
• Gimnazjum nr 39 z Krakowa,
• Gimnazjum nr 15 z Lublina,
• VII prywatne Gimnazjum ul Basztowa 22 z Krakowa,
• Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Laskowej,
• Liceum Ogólnokształcące nr 16 z Krakowa,
• Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Kuźnia” w Balicach
• Chrześcijańskie Stowarzyszenie „TOTUS” z Andrychowa,
• Zespół Placówek Oświatowych „Scherzo",
• Stowarzyszenie Oświatowe „KLUCZE” z Kluczy,
• Warsztaty w ramach festiwalu FAIR TRADE w Krakowie,
• Dom Kultury z dzielnicy Podgórze w Krakowie,
• Powiatowy Zespół nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu.
Partnerzy:
• szkoły podstawowe, gimnazjalne i młodzieŜowe domy kultury
• Liceum Salezjańskie w Czarnym Dunajcu – opracowanie konspektów zajęć
Źródła finansowania:
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach Programu Polskiej Pomocy Zagranicznej,
• Fundacja Edukacja dla Demokracji w ramach programu Edukacji Rozwojowej MSZ,
• Urząd Miasta Krakowa
• Środki własne.
3.2.3. WYSTAWA MILENIJNE CELE ROZWOJU „CZAS POMÓC INNYM”
Czas realizacji projektu: od października 2006 roku – projekt stały
Od roku 2006 kontynuowana jest prezentacja wystawy dotyczącej Milenijnych Celów Rozwoju
„Czas Pomóc Innym”. Celem prezentacji jest podniesienie świadomości społeczeństwa polskiego
na temat aktualnej problematyki rozwoju międzynarodowego, a w szczególności Milenijnych
Celów Rozwoju (MCR).
W roku 2008 wystawę obejrzało ok. 3 000 osób w 2 miejscowościach:
• Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - kwiecień 2008 r.
• Jabłonka podczas imprezy „Orawa Dzieciom Afryki” - czerwiec 2008 r.
Źródła finansowania:
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• Środki własne.
3.2.4. 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. Organizują niedziele misyjne,
podczas których głoszą kazania misyjne, prezentują wystawę misyjną, prowadzą spotkania z
grupami parafialnymi na temat problemów globalnych. Podczas akcji zbierane są równieŜ ofiary
parafian na aktualne projekty rozwojowe.
W roku 2008 niedziele misyjne zostały zorganizowane w parafiach:
• 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 salezjańska w Lublinie,
• Parafia salezjańska w Oświęcimiu,
• Parafia salezjańska w Oświęcimiu Zasole,
• Parafia salezjańska w Kielcach,
• Parafia salezjańska w Przemyślu,
• Parafia salezjańska w Skawie,
• Sanktuarium w Szczyrku,
• Parafia salezjańska w Pychowicach,
• Parafia salezjańska w Krakowie – Dębniki,
• Parafia w Pogrzebieniu.
3.3. WYDARZENIA I AKCJE
3.3.1. TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ W KRAKOWIE
Czas i miejsce realizacji: 15.09.2008 – 14.12.2008, Kraków
Głównym celem projektu było podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego
społeczeństwa na temat problemów 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.
Cel został zrealizowany poprzez zorganizowanie wieczorów kulturowych. KaŜdy z wieczorów
podzielony był na dwie części – edukacyjną – czyli prelekcje i debaty poświęcone sytuacji krajów
globalnego południa, edukacji rozwojowej i Milenijnym Celom Rozwoju oraz kulturową – wystawa
zdjęć i atrakcje artystyczne. Celem tej części projektu była prezentacja kultur krajów
rozwijających się i będących w czasie transformacji systemowej. Wydarzenia te miały miejsce w
krakowskim „Klubie Pod Jaszczurami”.
Działania:
• wystawa zdjęć – ekspozycję 10 fotografii przedstawiających sytuację krajów rozwijających się
moŜna było oglądać w dniach 20.10 – 28.11 2008. Tematem tegorocznej wystawy stał się
projekt w Biharamulo (Tanzania) realizowany przez wolontariuszy SWM „Młodzi Światu”. Do
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kaŜdej fotografii dołączono opis. Zdjęcia odzwierciedlały przede wszystkim problemy
poruszane w poszczególnych Celach Milenijnych.
• wieczory kulturowe prezentujące odrębne kultury krajów rozwijających się – w dniach 18, 19 i
20 listopada odbyły się trzy wieczory kulturowe, których celem była prezentacja kultury krajów
rozwijających się. Na kaŜde z wydarzeń składało się spotkanie z przedstawicielami danego
kraju i wolontariuszami, koncert oraz degustacja tradycyjnej potrawy – wieczór poświęcony
Chinom – Made in China (… czyli Chiny inaczej), wieczór poświęcony Ghanie – Fahodie
Ghana (…czyli – czarne bywa białe - białe bywa czarne) oraz wieczór poświęcony Peru – La
diversidad peruana (…czyli to, co cenniejsze niŜ złoto Inków). W ramach wieczoru
poświęconego Afryce odbyło się równieŜ spotkanie z wolontariuszami zaangaŜowanymi w
projekt „Togheder for Development” oraz spotkanie z panem Kaiem Didereich, który
zaprezentował Informator dla mediów dotyczący MCR, przygotowany w ramach projektu
„Capacity Building of NGOs from Poland, Czech Republic and Hungary for Mobilizing Suport
for MDGs”.
Odbiorcami imprezy było łącznie ok. 2000 osób – 1700 osób obejrzało wystawę (dane
szacunkowe Klubu pod Jaszczurami), ok. 120 uczestników wieczoru peruwiańskiego, ok. 80
uczestników wieczoru ghanijskiego i ok. 100 uczestników wieczoru chińskiego.
Partnerzy:
• „Klub Pod Jaszczurami” w Krakowie,
• Instytut Konfucjusza w Krakowie,
• Towarzystwo Przyjaciół Indian w Polsce.
Patronat medialny:
• TVP Kraków
• Dziennik Polski
• Radio Kraków
Źródła finansowania:
• Fundacja Edukacja dla Demokracji w ramach programu Edukacji Rozwojowej MSZ,
• Komisja Europejska w ramach Akcji 3.2 Programu MłodzieŜ w Działaniu,
• Komisja Europejska – projekt „Capacity building of NGOs…”,
• Środki własne.
3.3.2. ORAWA DZIECIOM AFRYKI – VI EDYCJA
Czas i miejsce realizacji: 01.04.2008 – 15.06.2008, Jabłonka
Głównym celem wydarzenia organizowanego cyklicznie od 2002 r. jest wyrównywanie róŜnic w
pobudzanie kulturalnych inicjatyw lokalnych oraz stwarzanie na poziomie lokalnym warunków do
rozwoju twórczości w jej wymiarze kontaktu międzykulturowego z twórczością krajów
rozwijających się.
Działania:
• konkurs na własnoręcznie wykonaną biŜuterię dla dzieci szkół podstawowych pt. „Ozdoby
Afryki”. Informacja o konkursie dotarła do ok. 1 000 uczniów z całego terenu Orawy.
• koncert i festyn rodzinny pod hasłem „Orawa dzieciom Afryki”, połączony z „Orawskim Dniem
Dziecka”, w ramach którego odbył się występ zespołu Małe Podhale, pokaz taneczny
dziecięcej grupy Mixer, wspólny koncert bębniarzy z Ghany z zespołem Tamtamitutu z
Krakowa, występ zespołu YesKiezSirumem - piosenka poetycka łącząca folk z róŜnych stron
świata, koncert zespołu Intichalla z Peru, koncert zespołu The Sakala Brothers z Zambii oraz
imprezy towarzyszące: aukcja eksponatów afrykańskich, przedstawienie dla dzieci: „Królewna
ŚnieŜka i Siedmiu Krasnoludków” – bajka w wykonaniu aktorów teatru Art-Re z Krakowa,
róŜnego rodzaju atrakcje dla dzieci – m.in. karuzele, miasteczko „autochodzika”, loteria,
degustacja tradycyjnych potraw z Orawy, Peru, Ghany, Grecji, ekspozycja wystawy „Czas
Pomóc Innym”. W koncercie i wydarzeniach towarzyszących uczestniczyło ok.1 500 osób (ok.
16000 łącznie z parafiami).
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Partnerzy:
• Wójt Gminy, Orawskie Centrum Kultury i Orawska Biblioteka Publiczna 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:
• Środki własne,
• Wójt Gminy i Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce,
• Wójt Gminy i Gminne Centrum Kultury i Sportu w Lipnicy Wielkiej,
• firma „Kartex”,
• restauracja „Pasieka”,
• Bank Spółdzielczy w Jabłonce.
3.3.3. SPOTKANIA „FAHODIE GHANA”
Czas i miejsce realizacji: 25.11.2008 r. – Katowice, 27.11.2008 r. – Poznań
Spotkania „Fahodie Ghana" odbyły się w Rondzie Sztuki w Katowicach oraz w Piwnicy Farnej w
Poznaniu, miały na celu przybliŜenie polskiej młodzieŜy problemów ich rówieśników w Ghanie
oraz przedstawienie efektów projektu „Together for Development”. W ramach spotkań odbyły się
prezentacje krótkometraŜowych filmów amatorskich nakręconych podczas w/w projektu,
prezentacja multimedialna dwumiesięcznego projektu szkoleń dla liderów lokalnych, pokaz
slajdów z Ghany, spotkaniom towarzyszyły koncerty muzyki afrykańskiej.
Źródła finansowania:
• Środki własne,
• projekt współfinansowany przez Education and Culture Dfirectorate General Komisji
Europajskiej w ramach Akcji 3.2 Programu MłodzieŜ w Działaniu.
3.3.4. II FORUM POLSKIEJ WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ
Czas i miejsce realizacji: 20.09.2008 r., Warszawa
SWM Młodzi Światu uczestniczył w organizowanym po raz drugi przez Departament Współpracy
Rozwojowej MSZ Forum Polskiej Pomocy Rozwojowe wraz z około 40 innymi organizacjami
pozarządowymi działającymi na polu światowego rozwoju. W roku bieŜącym Forum w większym
stopniu otwarte było na osoby zainteresowane problematyką rozwojową, które na co dzień nie są
związane z Ŝadną z prezentujących się organizacji pozarządowych, co umoŜliwiło
zaprezentowanie pracy SWM szerszemu gronu odbiorców.
Działania powyŜsze realizują następujące cele statutowe:
− popularyzacja wiedzy o działalności misyjnej,
− nauka, oświata, edukacja i wychowanie,
− przeciwdziałanie patologiom społecznym,
− upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
− promocja i organizacja wolontariatu,
− kultura i promocja działań międzykulturowych.

4. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU
4.1. SZKOLENIA WOLONTARIUSZY
Czas realizacji: kontynuacja od 2000 r. – program stały
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Stały rozwój struktur Stowarzyszenia związany jest ze zwiększeniem się ilości zadań, jakie
wolontariusze mogą realizować, współtworząc projekty składające się na działalność
Stowarzyszenia. Jednocześnie musi za tym iść nieustanny rozwój oferty dla wolontariuszy, tak
aby współpraca była źródłem rozwoju i realizacji indywidualnych aspiracji wolontariuszy. W
związku z coraz większym zainteresowaniem młodzieŜy w Polsce działalnością wolontaryjną
(zarówno wyjazdami na placówki misyjne, jak teŜ współpracą w kraju), naleŜało tak przygotować
program współpracy z wolontariuszami, aby odpowiadał on oczekiwaniom odbiorców.
Szkolenia comiesięczne:
• odbyło się 9 weekendowych szkoleń (biorąc pod uwagę, Ŝe w 85% na grupę wolontariuszy
składają się studenci, szkolenia nie odbywają się w okresie lipiec – wrzesień). Cztery z nich
miało miejsce przy ulicy Tynieckiej 39 w Krakowie, jedno przy ul. Pszczelnej 20 w Poznaniu,
jedno przy Placu Grunwaldzkim 3 we Wrocławiu, jedno w miejscowości Jabłonka na Orawie,
jedno w podkrakowskiej miejscowości Baczyn, jedno przy ul. Jagiełły 10 w Oświęcimiu,
• przed kaŜdym spotkaniem miesięcznym odbyło się specjalnie spotkanie wprowadzające
nowych wolontariuszy w działalność Stowarzyszenia,
• w ciągu roku w szkoleniach udział wzięło około 200 młodych osób, pochodzących z całego
kraju. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe około 60 z nich to osoby, które w 2008 roku rozpoczęły swoją
współpracę z SWM,
• szkolenia realizowane były przy wykorzystaniu zróŜnicowanych metod. Głównym załoŜeniem
metodologicznym był model uczenia się przez doświadczenie Davida A. Kolba. Wolontariusze
konfrontowani byli z konkretną sytuacją, podejmowali się refleksji na jej temat, tworzyli
abstrakcyjne koncepcje i testowali je w nowej sytuacji doświadczalnej. Najczęściej
wykorzystaną formą zajęć był warsztat, wolontariusze mieli teŜ okazję zapoznać się z istotnymi
zagadnieniami
teoretycznymi
poprzez
konferencje
i
prezentacje
multimedialne.
Wykorzystywane były teŜ dodatkowe środki przekazu (filmy, debaty etc.),
• poruszane tematy dotyczyły obszarów działalności statutowej stowarzyszenia. Zakres
tematyczny był tak zaprogramowany, aby przygotowywał wolontariuszy do pracy w kraju oraz
do wyjazdu i realizacji projektu na placówce misyjnej w jednym z krajów docelowych. W ten
sposób osiągnięta została holistyczna formacja wolontariuszy.
Spotkania cotygodniowe:
• w Krakowie odbyło się 21 spotkań cotygodniowych. W kaŜdym z biur lokalnych w spotkaniach
na przestrzeni roku udział wzięło między 30 a 60 osób,
• spotkania miały charakter edukacyjny, informacyjny i roboczy,
• zakres tematyczny obejmował kwestie związane z edukacją rozwojową, pomocą rozwojową,
bieŜąca sytuacją w krajach rozwijających się, tematach aktualnych na forum lokalnym,
europejskim i globalnym, pedagogiką, szczególnie w ujęciu salezjańskim,
• waŜną innowację stanowiły spotkania, prowadzone przez samych wolontariuszy –
przedstawiali oni interesujące ich tematy, dzielili się doświadczeniem swojego zaangaŜowania
wolontaryjnego (ze szkoleń, konferencji, spotkań młodzieŜowych), zachęcali do dyskusji o
waŜnych ich zdaniem kwestiach,
• spotkania informacyjne (średnio raz w miesiącu) koncentrowały się na bieŜącej działalności
SWM. Tutaj dokonywał się podział pracy, następowało wypracowywanie strategii i planów
działania dla poszczególnych grup realizujących specyficzne przedsięwzięcia,
• 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.
Partnerzy:
• Salezjańskie Centrum Wychowania i Duszpasterstwa MłodzieŜy WDM
Źródła finansowania:
• Urząd Miasta Krakowa,
• Fundacja Edukacja dla Demokracji w ramach programu Edukacji Rozwojowej MSZ,
• Środki własne.
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4.2. GRA MIEJSKA BLIśEJ NGO’S
Czas i miejsce realizacji: 01.11.2008 r., Kraków
Gra miejska opracowana i koordynowana przez pracowników SWM we współpracy z innymi
organizacjami z terenu Krakowa i Małopolski na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego, miała na celu przybliŜenie młodzieŜy pracy organizacji
pozarządowych i idei wolontariatu. Wydarzenia z nią związane wpisywały się w Forum
Organizacji Pozarządowych zorganizowane przez Województwo Małopolskie w dniu
01.11.2008r. na Małym Rynku w Krakowie. Poprzez udział w grze miejskiej młodzieŜ miała
okazję nie tylko spędzić aktywnie czas, ale takŜe zdobyć pewien zasób informacji, które
wykorzystała rozwiązując quiz poruszający zagadnienia związane z III sektorem w Małopolsce.
Partnerzy:
• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Źródła finansowania:
• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
• Środki własne.
•
4.3. PROJEKT EUROPEJSKI „UCYVROK”
Czas realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2008
Opis projektu: Podstawowym Celem projektu „Uniting for Citizenship and participation Youth
promoting Vulnerable groups’ Rights, Opportunities and Knowledge” była promocja wśród
młodzieŜy programów europejskich do nich skierowanych oraz zbadanie przyczyn niskiego
zaangaŜowania w nie młodych ludzi, a w szczególności młodzieŜy z mniejszymi szansami.
Projekt został sfinansowany ze środków programu "MłodzieŜ w Działaniu", realizowany w Polsce
przez SWM Młodzi Światu (jako partner) przy współpracy z organizacjami z 11 krajów
europejskich.
Działania:
• Spotkanie startowe projektu na Cyprze, które odbyło się w Nikozji w dniach 16-18.03.2008
roku, miało na celu przede wszystkim zapoznanie uczestników z metodologią projektu.
• Spotkanie regionalne w Rumunii. Przedstawiciele SWM wzięli udział w spotkaniu pod nazwą
"Regional SDDP Co-laboratory", które odbyło się w mieście Timisoara w dniach 21-22.09.2008
roku. Spotkanie miało na celu dopracowanie ankiety dla młodzieŜy, głównie poprzez
zdefiniowanie pytań uŜywając metodologii opracowanej na Cyprze.
• Ankieta wśród młodzieŜy. W ramach projektu zostało przeprowadzone badanie opinii wśród
polskiej młodzieŜy w przeciągu 2 miesięcy na grupie około 250 osób. Celem badania było
sprawdzenie poziomu wiedzy o programach skierowanych do młodych takich jak "Youth in
Action". KaŜdy z partnerów projektu przeprowadził podobne badania w swoim kraju, a
ostateczne wyniki zostały oficjalnie opublikowane podczas Konferencji finalnej na Cyprze.
Wyniki pokazały, Ŝe dostęp do informacji o programach młodzieŜowych jest niewystarczający.
Ponadto badania pokazały, iŜ istnieje pewna rozbieŜność między załoŜeniami programów, a
ich realizacją. Celem projektów jest często dotarcie do młodzieŜy z mniejszymi szansami, czyli
z rodzin ubogich o niŜszym statusie społecznym i materialnym, jednocześnie jednak są oni
wykluczeni ze względu na ograniczony dostęp do informacji o tych programach (projekty
zakładają dostęp do Internetu, znajomość języków obcych i przedsiębiorczość w szukaniu
moŜliwości zaangaŜowania w programy nie wiedząc o ich istnieniu).
• Konferencja na Cyprze "European Conference on Youth Inclusion and Youth
Participation". 08.11.2008 roku odbyła się konferencja podczas której spotkała się młodzieŜ z
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11 krajów europejskich. Zaprezentowano rezultaty badań z 11 krajów oraz wypracowano na ich
podstawie rekomendacje, które zostały następnie przekazane przedstawicielom Komisji
Europejskiej obecnym na tym spotkaniu.
• Lokalne spotkanie młodzieŜowe. W dniach 21-23 listopada 2008 roku odbyło się w Krakowie
lokalne spotkanie z młodzieŜą. Uczestniczyło w nim 62 młodych ludzi. Spotkanie miało na celu
nie tylko poinformowanie młodzieŜy o moŜliwościach, jakie daje min. program "Youth in
Action", ale przede wszystkim pokazanie praktycznych sposobów zaangaŜowania, połączone z
wymianą doświadczeń które juŜ posiadamy. Chcąc osiągnąć ten cel w jak najbardziej
efektywny sposób, zdecydowaliśmy się połączyć organizację spotkania z projektu UCYVROK z
innym projektem skierowanym do młodych finansowanym przez Fundację Edukacja dla
Demokracji ze środków MSZ pt. "Wybrane problemy globalnego rozwoju w Celach Milenijnych
- szkolenie wolontariuszy".
• Szerzenie dobrych praktyk - broszura „Młodzi młodym – Podaj dalej!”. Jako, Ŝe cechą
szczególną SWM Młodzi Światu jest praca z wolontariuszami, w ramach projektu
postanowiliśmy właśnie ten aspekt naszej działalności pokazać partnerom z innych krajów.
Dlatego teŜ specjalnie w tym celu wydaliśmy broszurkę "Młodzi-Młodym - dołącz do nas", która
zapoznaje młodego czytelnika z podstawami zaangaŜowania społecznego głównie poprzez
wolontariat. Zawarto w niej prawa i obowiązki wolontariusza, zasady pracy z wolontariuszem
oraz kontakty do organizacji młodzieŜowych, które potrzebują pomocy ze strony wolontariuszy.
Zostało rozdanych 5000 sztuk broszury, która została umieszczona równieŜ w formie
elektronicznej do pobrania na stronie www.swm.pl.
Wolontariusze i pracownicy zaangaŜowani w realizację projektu:
• Piotr Olędzki – koordynator
• Andrzej Szozda
• Agnieszka Dikolenko
Źródła finansowania:
• Komisja Europejska w ramach Akcji 1 programu Youth in Action,
• Urząd Miasta Krakowa (druk broszury),
• Fundacja Edukacja dla Demokracji (lokalne spotkanie młodzieŜowe),
• Środki własne.
Partnerzy:
• Cyprus Neuroscience and Technology Institute (Future Worlds Center), Cypr – organizacja
wiodąca
• ANTIGONE Information Centre on Racism, Ecology, Peace and Non Violence, Grecja
• Centrum Voľného Času, Słowacja
• Agency for Non-formal Education and European Information, Bułgaria
• Università del Terzo Settore, Włochy
• Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes et Européennes, Francja
• Intercultural Institute of Timisoara, Rumunia
• Association „Youth for Socjety”, Łotwa
• Multikultúra Egyesület / Multiculture Association, Węgry
• Forum für europäische Begegnungen (Jugend bewegt Europa) e.V., Niemcy
• Human Rights Education Youth Network, Hiszpania
Działania powyŜsze realizują następujące cele statutowe:
− działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego poprzez zrzeszanie ludzi dobrej woli,
− wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczeństw lokalnych,
− nauka, oświata, edukacja i wychowanie,
− przeciwdziałanie patologiom społecznym,
− działanie na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy
społeczeństwami,
− promocja i organizacja wolontariatu.
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5. PUBLIKACJE I MULTIMEDIA
5.1. PUBLIKACJE
5.1.1. BIULETYN „MŁODZI ŚWIATU”
Czas realizacji: rok 2008
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 2008 zostały wydane trzy numery biuletynu nr 1/2008(9) w
nakładzie 6000 szt. - poświęcony projektom budowlanym realizowanym przez SWM w Afryce, nr
2/2008(10) w nakładzie 6000 szt. - poświęcony projektom realizowanym w Zambii przy
współpracy z MSZ RP, nr 3/2008(11) w nakładzie 10 000 szt. – poświęcony dzieciom świata,
projektowi budowlanemu w Tanzanii oraz podsumowaniu pracy SWM w 2008 roku.
Źródła finansowania:
• Środki własne.
5.1.2. KSIĄśKA Z PŁYTĄ CD „AFRYKAŃSKIE BĘBNY – ZAGRAJ I TY”
Czas realizacji: luty 2008
Publikacja opracowana przez Rafała Boniśniaka, doświadczonego perkusistę z zespołu „New
Day” wydana przez SWM Młodzi Światu, jest podręcznikiem gry na bębnach afrykańskich,
przeznaczonym zarówno dla osób grających na tych instrumentach, jak i dla początkujących. W
podręczniku zastosowano prostą notację ćwiczeń i wyjaśniono podstawowe zjawiska rytmiczne
tak, by kaŜdy, kto sięgnie po publikację, mógł z niego w pełni korzystać. Do ksiąŜki została
dołączona płyta CD.
Źródła finansowania:
• Środki własne.
5.1.3. GRA SYMULACYJNA „GRA WARTA… CUKRU?” ORAZ TEATR „HANDLARZE CUKRU
NA CELOWNIKU”
Publikacje zostały wydane we współpracy z niemieckim Instytutem Kulturoznawstwa z Göttingen
oraz Centrum Ekumenicznym w Oldenburgu, w ramach „Projektu Cukier”. Zarówno gra, jak i
projekt teatralny, dotyczące handlu cukrem, zostały wydane w formie broszury na papierze
ekologicznym oraz w postaci elektronicznej PDF. Publikacje stanowią materiał dydaktyczny
będący efektem realizacji „Projektu Cukier” do przeprowadzenia zajęć dla młodzieŜy do w wieku
14-16 lat. Mogą one być wykorzystane razem, jak i oddzielnie.
Gra symulacyjna pomyślana jest, tak, aby sytuacje, które wydarzyły się w przeszłości mogły się
powtórzyć, lub tak, by uczestnicy stawiani byli w sytuacjach, które się jeszcze nie wydarzyły, a
których zdarzenie jest bardzo prawdopodobne. RóŜne grupy o sprzecznych interesach walczą tu
o wpływy. Do gry zostały wybrane elementy rzeczywistości, które uznaje się za szczególnie
waŜne.
Publikacja „Handlarze cukrem na celowniku” przedstawia jak za pomocą metod teatru
politycznego motywować uczniów do obrazowego przedstawienia szerszej publiczności tematów
związanych z polityką dotyczącą krajów rozwijających się i do szukania dialogu zarówno na ulicy,
jak i w szkole.
Partnerzy i ich rola:
• SWM Młodzi Światu – dostosowanie publikacji do polskich realiów, dystrybucja w Polsce
• Institut für angewandte Kulturforschung IFAK – organizacja wiodąca w projekcie
• Wissenschaftsladen w Hanowerze – partner, przeprowadzenie projektu teatralnego
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• Centrum Ekumeniczne w Oldenburgu – partner, wydawca gry symulacyjnej
Źródła finansowania:
• koszty pokryte w całości przez partnera ze środków Komisji Europejskiej.
5.1.4. BROSZURA „BY POMÓC INNYM”
Czas realizacji: wrzesień 2008 r.
Publikacja jest nawiązaniem do broszury wydanej przez SWM pod tytułem „Czas Pomóc Innym”,
poruszającej tematykę Milenijnych Celów Rozwoju. Tym razem problemy krajów rozwijających
się ukazane zostały na przykładzie Ameryki Południowej. W opracowanie broszury zostali
włączeni nauczyciele z Liceum Salezjańskiego w Czarnym Dunajcu. Opracowane przez nich
konspekty zajęć stanową integralną część broszury. Broszura stanowi materiał dydaktyczny
wykorzystywany w wiosce amerykańskiej, utworzonej w ramach programu Edukacji Rozwojowej
MSZ.
Źródła finansowania:
• Fundacja Edukacja Dla Demokracji w ramach programu Edukacji Rozwojowej MSZ,
• Środki własne.
5.2. MULTIMEDIA
5.2.1. FILM I SPOT TELEWIZYJNY PORUSZAJĄCE PROBLEM ZAKAśEŃ HIV/AIDS
Czas realizacji: listopad – grudzień 2008 r.
Miejscem realizacji filmu i spotu była Zambia. Średnia wieku w Zambii wynosi obecnie 16 lat, a
średnia przewidywana długość Ŝycia to 39 lat. Te wyniki są w duŜej mierze spowodowane
wysokim wskaźnikiem zakaŜeń HIV/AIDS i wysoką śmiertelnością na tę chorobę (w 2004r.
zakaŜonych było 16,5% dorosłych; wg raportów NAIDS/WHO około 130,000 dzieci było
zakaŜonych HIV w 2003r).
Film dokumentalny p.t. „śyć, aby kochać” i spot telewizyjny n.t. HIV/AIDS zostały
zrealizowane by przybliŜyć problem HIV/AIDS społeczeństwu polskiemu. W realizacji filmu wziął
udział znany muzyk Darek Malejonek, którego spotkania z miejscowymi ludźmi, dotkniętymi
chorobą AIDS stanowiły fabułę produkcji. Do realizacji filmu została wykorzystana piosenka
Darka Malejonka „śyć, aby kochać”. Emisja materiału filmowego została przewidziana na
początku roku 2009.
Partnerzy:
• TVP Kraków
• Grupa Art.43
Źródła finansowania:
• Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach projektu „Wsparcie infrastrukturalne i
szkoleniowe edukacji w Mansie”,
• Środki własne.
5.2.2. POZOSTAŁE PRODUKCJE FILMOWE
W roku 2008 SWM we współpracy z grupą Art.43 został rozwinięty program dokumentacji
filmowej i multimedialnej (wywiady) prowadzonych projektów w zakresie przygotowywania
krótkometraŜowych materiałów filmowych. Materiały te są ogólnodostępne na stronie
internetowej swm.pl.
W roku 2008 zrealizowano następujące materiały:
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• „Być wolontariuszem” – przedstawiający pracę Agaty śyniewicz, koordynatorki projektu
„Promocja aktywności młodzieŜy poprzez sport w Kabwe, Zambia”,
• „Budowa szkoły w Biharamulo” – dokumentujący budowę szkoły w Tanzanii, realizowanej w
ramach projektu „Wspieranie Programu Rozwoju Szkolnictwa na Poziomie Podstawowym w
Biharamulo, Tanzania”,
• Wywiad z ks. Michałem Woźnickim – misjonarzem pracującym w Sudanie,
• Wywiad z ks. Mariuszem Skowronem – misjonarzem wyjeŜdŜającymi do pracz na misjach w
Zambii i inne.
Partnerzy:
• Grupa Art.43
Źródła finansowania:
• Środki własne.
Działania powyŜsze realizują następujące cele statutowe:
− popularyzacja wiedzy o działalności misyjnej,
− nauka, oświata, edukacja i wychowanie,
− promocja zdrowia,
− upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
− promocja wolontariatu.

6. WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA I WEWNĄTRZSEKTOROWA
6.1. DON BOSCO YOUTH NET
Don Bosco Youth-Net to europejska sieć, skupiająca organizacje z 13 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 marcu 2008 roku w Benediktbeuern SWM uczestniczył w spotkaniu
wszystkich członków DBYN, gdzie Polska została wybrana na członka nowego zarządu sieci.
Tym samym SWM Młodzi Światu zyskał nowe moŜliwości, ale teŜ nowe obowiązki.
Przedstawiciel SWM Młodzi Światu uczestniczył w 2008 roku w roboczych spotkaniach DBYN w
Sevilli, (04/05.2008), w Benediktbeuern (07.2008) oraz w Monachium (10.2008).
6.2. GRUPA ZAGRANICA
SWM Młodzi Światu juŜ od ponad 3 lat aktywnie działa w polskiej platformie organizacji
pozarządowych Grupa Zagranica. W roku 2008 przedstawiciel SWM został wybrany na członka
zarządu Grupy. Był równieŜ koordynatorem grupy roboczej ds. edukacji rozwojowej. 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 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 na temat 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.
Działania powyŜsze realizują następujące cele statutowe:
− działanie na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy
społeczeństwami.
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III. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW
1. ODDZIAŁ WROCŁAW
1.1. EDUKACJA GLOBALNA W SZKOŁACH
W roku 2008 SWM Oddział Wrocław przeprowadził warsztaty w 9 placówkach edukacyjnych dla
ok. 400 osób.
Warsztaty zostały przeprowadzone w następujących placówkach:
• Państwowa WyŜsza Szkoła Teologiczna we Wrocławiu
• IX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu
• Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Lubinie
• Zespół Szkół Rolniczych w Rudnej
• Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Lubinie
• Szkoła Podstawowa w Jaźwinie
• Przedszkole na Akacjowym Wzgórzu w Łagiewnikach
• Koło Misyjne Sióstr Klawerianek w Świdnicy
• Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie
1.2. SPOTKANIA COTYGODNIOWE WOLONTARIUSZY
W 2008 roku, w siedzibie stowarzyszenia we Wrocławiu, odbyło się 36 cotygodniowych spotkań
dla wolontariuszy. W okresie wakacji spotkania były zawieszone. W czasie spotkań realizowany
był program edukacji globalnej. Wolontariusze brali udział w spotkaniach warsztatowych oraz
prelekcjach dotyczących problemów krajów Globalnego Południa. Część spotkań poświęcona
była bieŜącej działalności stowarzyszenia oraz planowaniu przyszłych eventów. W spotkaniach
wzięło udział ok. 40 młodych osób z Wrocławia i okolic- głównie studentów Wrocławskich uczelni.
1.3. TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ WE WROCŁAWIU
Czas i miejsce realizacji: 18.08.2008 - 14.12.2008, Wrocław
W 2008 roku po raz pierwszy zorganizowano Tydzień Edukacji Globalnej we Wrocławiu.
Podobnie jak w przypadku wydarzenia organizowanego w Krakowie, głównym celem projektu
było podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat
problemów międzynarodowego rozwoju. Wydarzenia miały miejsce w klubo-kawiarni
„Mleczarnia”.
Działania:
• wystawa zdjęć – w dniach 17.11.-08.12.2008 moŜna było oglądać ekspozycję 19 zdjęć
przedstawiających realia Ŝycia w Afryce oraz Ameryce Południowej.
• wieczory kulturowe prezentujące odrębne kultury krajów rozwijających się – w dniach 20-21
listopada odbyły się dwa wieczory kulturowe – peruwiański oraz afrykański. Program
wieczorów w części zasadniczej odpowiadał programowi wieczorów krakowskich. W części
artystycznej natomiast zaproponowano naukę gry na bębnach, pokaz instrumentów
peruwiańskich oraz konkurs muzyczny. W ramach wieczoru poświęconego Afryce odbyło się
równieŜ spotkanie z wolontariuszami zaangaŜowanymi w projekt „Together for Development”
prowadzony przez SWM.
• punkt informacyjny – w trakcie trwania obu wieczorów funkcjonował punkt informacyjny
obsługiwany przez wolontariuszy SWM oraz wolontariusza z Ruchu Solidarności z Ubogimi
Trzeciego Świata”Maitri”. Celem punktu było informowanie o moŜliwościach zaangaŜowania się
młodych ludzi w działania na rzecz Globalnego Południa. Dostępne były ulotki wrocławskich
organizacji zajmujących się pomocą rozwojową
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Odbiorcami imprezy było łącznie ok. 400 osób – odwiedzających wystawę i biorących udział w
wieczorach kulturowych.
Partnerzy:
• Klubo-kawiarnia „Mleczarnia”
Patronat medialny:
• Studenckie Radio Luz
• Portal dlastudenta.pl
Źródła finansowania:
• Fundacja Edukacja dla Demokracji,
• Środki własne.
1.4. TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WE WROCŁAWIU
Czas i miejsce realizacji: 15.05.2008 r., Wrocław
W czwartek 15 maja 2008 r w Muzeum Architektury we Wrocławiu, Salezjański Wolontariat
Misyjny Młodzi Światu, Odział we Wrocławiu, wziął udział w Targach Organizacji Pozarządowych
działających na terenie Wrocławia. Wydarzenie organizowane było po raz drugi przez
stowarzyszenie AIESEC działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym. Pracownicy i
wolontariusze SWM Młodzi Światu z Wrocławia przygotowali stanowisko promocyjne z wystawą
zdjęć, prezentacją multimedialną oraz ulotkami wolontariatu. Stoisko SWM cieszyło się duŜym
zainteresowaniem wśród uczestników targów – głównie studentów.
Źródła finansowania:
• Środki własne.
1.5. MŁODZI DLA WROCŁAWIA
Czas i miejsce realizacji: 05.10.2008 r., Wrocław
W niedzielę 5 października na wrocławskim rynku odbył się festyn zorganizowany przez
wspólnotę AlleluYAH. Obok wielkiej sceny koncertowej były rozstawione namioty, w których
róŜne wspólnoty młodzieŜowe prezentowały swoją działalność. Wolontariusze SWM-u mieli
swoje stoisko, przy którym informowali o tym, czym są misje, jakie działania wchodzą w ich
zakres, a takŜe w jaki sposób moŜna wesprzeć kraje Globalnego Południa. Ponadto zachęcali do
współpracy z Wolontariatem młodzieŜ oraz nauczycieli licznie obecnych na rynku.
Źródła finansowania:
• Środki własne.
1.6. PUBLIKACJA „OPOWIEŚCI ZNAD RZEKI ZAMBEZI”
Czas realizacji: 18.08.-14.12.2008 r.
Głównym celem projektu było przybliŜenie dzieciom kultury krajów afrykańskich i zapoznanie ich
z ideą Milenijnych Celów Rozwoju. Poprzez rozprowadzanie publikacji załoŜono zapoznanie się
czytelników z kulturą i obyczajami krajów rozwijających się, co wspomoŜe proces kształtowania
postaw otwartości i tolerancji wobec odmiennych kultur. KsiąŜka ma równieŜ powiększyć liczbę
materiałów edukacyjnych, poświęconych tematyce rozwojowej w Polsce, skierowanych do
nauczycieli szkół podstawowych. W ramach projektu powstała publikacja - ksiąŜka pt. "Opowieści
znad rzeki Zambezi", której tematem przewodnim jest przedstawienie głównej idei Milenijnych
Celów Rozwoju i zbioru bajek z Zambii. Na tym tle zostały przedstawione róŜnice kulturowe i
obyczajowe pomiędzy Polską, a wspomnianym krajem (pośrednio Afryką). Ilustracje wykonane
zostały przez dzieci ze szkół podstawowych z Polski (w ramach konkursu ogłoszonego przez
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SWM nadesłano 265 ilustracji z 17 szkół) oraz dzieci z placówek misyjnych w Afryce.
KsiąŜka składa się z III części:
I. WSTĘP – wprowadzenie do problematyki rozwojowej i idei Milenijnych Celów Rozwoju. Treść i
forma została dostosowana do wieku głównych odbiorców.
II. BAJKI AFRYKAŃSKIE – zbiór bajek opatrzony wprowadzeniem dotyczącym Zambii i
wyjaśnieniem pomysłu publikacji. Część zasadnicza zawiera blisko pięćdziesiąt opowieści i
legend zebranych w Zambii, opatrzony ilustracjami w wykonaniu dzieci z Zambii oraz prac
wybranych z konkursu „Ze stronic afrykańskich bajek”.
III. BAZA BIBLIOGRAFICZNA – zostały tu zamieszczone informacje bibliograficzne o
publikacjach tradycyjnych i internetowych poświęconych problematyce rozwojowej.
KsiąŜka ma dotrzeć ze swoim przesłaniem do szerokiego grona odbiorców, do osób prywatnych
oraz do organizacji, instytucji zajmujących się problematyką rozwojową oraz szkół
zainteresowanych otrzymaniem publikacji.
Źródła finansowania:
• Fundacja Edukacja Dla Demokracji,
• Środki własne.
2. ODDZIAŁ POZNAŃ
2.1. TRASA KONCERTOWA ZESPOŁU „THE SAKALA BROTHERS”
Czas i miejsce realizacji: kwiecień – czerwiec 2008 r.
Na zaproszenie grupy wolontariuszy z Poznania w kwietniu przyleciał do Polski zespół „The
Sakala Brothers”, który był goszczony przez SWM wcześniej w roku 2002. Zambijski zespół „The
Sakala Brothers” to jeden z najbardziej cenionych zespołów w Zambii grających etniczną muzykę
soul & spirit, z zachowaniem jej oryginalnego brzmienia, rytmu i emocji. Tworzą go dwaj bracia,
Moses i Levey Sakala, którzy snują muzyczną opowieść o własnym pokoleniu, walce z biedą,
izolacją społeczności zambijskiej i uprzedzeniami. Do tej pory „The Sakala Brothers” uczestniczył
w licznych wydarzeniach artystycznych, zarówno regionalnych jak i międzynarodowych: m.in w
Zimbabwe, RPA, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii.
Trasa koncertowa zespołu została przygotowana we współpracy z polskim zespołem grającym
muzykę chrześcijańską „New Day”. W jej ramach odbyły się koncerty oraz spotkania zespołu z
grupami szkolnymi i parafialnymi.
Koncerty zespołu odbyły się m.in. w:
• Dąbrowie Górniczej – kwiecień,
• Lubinie – maj,
• Wrocławiu – maj,
• Sułowie – maj,
• Międzyborzu – maj,
• Jabłonce podczas imprezy „Orawa Dzieciom Afryki” – maj,
• Krakowie podczas imprezy „Savionalia 2008” – maj,
Zespół dawał równieŜ niewielkie koncerty w ramach akcji promocyjnej SWM Oddział w Poznaniu
na terenie szkół gimnazjalnych i średnich Województwa Wielkopolskiego.
Partnerzy:
• Zespół „New Day”
2.2. WINOGRADY DZIECIOM AFRYKI – II EDYCJA IMPREZY
Czas i miejsce realizacji: czerwiec 2008 r., Poznań
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W roku 2008 juŜ po raz drugi grupa wolontariuszy z Poznania zorganizowała akcję „Winogrady
Dzieciom Afryki” na terenie poznańskiej dzielnicy Winogrady. Organizacja imprezy została
przeprowadzona na wzór corocznej akcji “Orawa Dzieciom Afryki”. Uczestnicy wydarzenia mieli
moŜliwość zapoznania się z kulturą krajów afrykańskich, wziąć udział w konkursach, warsztatach
i koncertach. Impreza miała charakter festynu rodzinnego, w którym wzięli udział zarówno młodzi,
jak i starsi uczestnicy.
Partnerzy:
• Rady Osiedla
2.3. POZOSTAŁE DZIAŁANIA
• Spotkania wolontariuszy – przy parafii salezjańskiej w Poznaniu na Winogradach w okresie
roku szkolnego odbywały się cotygodniowe spotkania wolontariuszy, mające charakter
informacyjny, edukacyjny, formacyjny i roboczy.
• Przygotowanie do wyjazdu misyjnego, organizacja uroczystości wręczenia krzyŜa misyjnego
wolontariuszkom: Katarzynie Banaszak (wyjazd do Zambii – luty) oraz Justynie Staroście
(wyjazd do Sierra Leone – październik).
• Zorganizowanie wysyłki leków do Sierra Leone – listopad.
• Zorganizowanie gwiazdki misyjnej – grudzień.
3. ODDZIAŁ ŚWIĘTOCHŁOWICE – GRUPA WOLONTARIUSZY
3.1. EDUKACJA GLOBALNA W SZKOŁACH
Program skierowany do uczniów wszystkich szczebli nauczania, w tym szczególnie do szkół
gimnazjalnych oraz średnich. Podczas animacji wolontariusze zaznajamiają uczniów z tematyką
misyjną, działalnością wolontariatu w kraju i zagranicą oraz opowiadają o tradycjach kulturowych
w krajach misyjnych. Program dostosowany jest do wieku uczestników zajęć. Podczas spotkania
prezentowane są zdjęcia z projektów w formie prezentacji multimedialnej, film oraz oryginalne
eksponaty z Afryki.
W roku 2008 zajęcia zostały przeprowadzone w następujących szkołach:
• Gimnazjum nr 4 w Świętochłowicach
• Gimnazjum nr 5 w Świętochłowicach
• Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosko” w Świętochłowicach
• Szkoła Podstawowa nr 24 w Rudzie Śląskiej
• Społeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Śląskie w Chorzowie
Animacje zostały przeprowadzone takŜe w Duszpasterstwach Akademickich działających
przy parafiach:
• D.A. przy Parafii p.w. BoŜego Narodzenia w Rudzie Śląskiej
• D.A. przy Parafii p.w. Matki BoŜej RóŜańcowej w Rudzie Śląskiej
3.2. ANIMACJA MISYJNA W PARAFIACH
Animacja misyjna w parafiach prowadzona jest przez grupę w Świętochłowicach od 2001 roku. W
jej ramach przedstawiciele SWM odwiedzają parafie z regionu Śląska prowadząc róŜne formy
działań. Organizują niedziele misyjne, podczas których głoszą kazania misyjne, prezentują
wystawę misyjną, prowadzą spotkania z grupami parafialnymi na temat problemów globalnych.
Podczas akcji zbierane są równieŜ ofiary parafian na aktualne projekty rozwojowe.
W roku 2008 przez oddział w Świętochłowicach zostały zorganizowane niedziele misyjne w
następujących parafiach:
• Parafia BoŜego Narodzenia, Ruda Śląska
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Parafia Matki BoŜej RóŜańcowej, Ruda Śląska
Parafia Duch Świętego, Czarny Las
Parafia Piusa X, Ruda Śląska
Parafia św. Józefa, Świętochłowice
Parafia św. Piotra i Pawła, Świętochłowice
Archikatedra Chrystusa Króla, Katowice
Parafia PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego, Mogilno
Sanktuarium Matki Boskiej Kochawińskiej, Gliwice
Parafia Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza, Chorzów
Parafia Trójcy Przenajświętszej, Chełm Śląski

3.3. POZOSTAŁE DZIAŁANIA
• Spotkania wolontariuszy – przy Zespole Szkół Salezjańskich w Świętochłowicach w okresie
roku szkolnego odbywały się cotygodniowe spotkania wolontariuszy, na wzór spotkań
prowadzonych przez SWM w Krakowie.
• „Wieczór Ghanijski” w Świętochłowicach (wrzesień) – prezentacja projektu „Obozu
wakacyjnego dla dzieci i młodzieŜy z Sunyani”, pokaz zdjęć, degustacja potraw, wspólny śpiew
• Spotkanie organizacji i stowarzyszeń pozarządowych działających na terenie miasta
Świętochłowice (październik) – zaprezentowanie działalności SWM na forum miasta,
prezentacja filmu ukazującego Ŝycie ludności ghanijskiej oraz wakacyjny projekt.
• Dyskoteka Misyjna w salezjańskiej szkole w Świętochłowicach (październik) – wspólna zabawa
w rytmach afrykańskich, loteria - zebranie funduszy na cele misyjne
• „English Maraton – 24-ro godzinna lekcja j. angielskiego” w salezjańskiej szkole w
Świętochłowicach (listopad) – prezentacja projektu wakacyjnego oraz wystawy misyjnej
uczestnikom „Maratonu”.
Partnerzy:
• Szkoła salezjańska w Świętochłowicach.
4. ODDZIAŁ ZABRZE – GRUPA WOLONTARIUSZY
4.1. ZABRZE DZIECIOM AFRYKI – II EDYCJA
Czas i miejsce realizacji: 01.06.2008 r., Zabrze- Helenka
Działania:
• wystawa i pokaz mutimedialny na temat misji,
• koncerty zespołów Certyficat Puthands, Cropla, The Collapse, NKS, Heaven,
• imprezy towarzyszące: pokazy i przejaŜdŜki konne, pokaz tańca nowoczesnego, aukcja
misyjna, gry i zabawy dla dzieci.
Źródła finansowania:
• Środki własne.

IV. PUBLIC RELATIONS
1. KAMPANIA 1%
Czas realizacji: 01.01. – 30.04.2008 r.
Z końcem roku 2004 SWM dołączył do grona Organizacji PoŜytku Publicznego, co m.in.
oznacza, Ŝe podatnicy mają moŜliwość przekazania na rzecz organizacji 1% podatku w
rozliczeniu rocznym. Celem przeprowadzonej kampanii było dotarcie do jak największej grupy
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odbiorców, którzy chcieliby wesprzeć działalność stowarzyszenia jednym procentem swojego
podatku. WciąŜ tylko nieliczni Polacy korzystają z tej moŜliwości, tymczasem kaŜdy grosz się
liczy, gdy chodzi o pomoc drugiemu człowiekowi.
Działania podjęte w ramach kampanii „Uśmiech za 1%” w roku 2008:
• 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,
• produkcja spotu zamieszczonego na stronie swm.pl.
2. STRONA INTERNETOWA 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 2008 roku strona ulegała ciągłemu rozwojowi. Zmieniono szatę graficzną, dodano archiwum
multimediów oraz wzbogacona stronę o dodatkowe blogi niektórych aktualnie realizowanych
projektów:
• http://kabwe.wolontariusz.swm.pl,
• http://malawi.wolontariusz.swm.pl,
• http://mansa.wolontariusz.swm.pl,
• http://tanzania.wolontariusz.swm.pl,
• http://rosja.wolontariusz.swm.pl
Strona została równieŜ wzbogacona o forum internetowe dla wolontariuszy –
wolontariusz.swm.pl. Forum zastąpiło prowadzoną do października grupę mailingową w ramach
usługi Google Groups.

3. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI
Od wielu lat SWM Młodzi Światu współpracuje z magazynem salezjańskim „Don Bosco”,
w którym kaŜdego miesiąca ukazują się artykuły dotyczące misji i krajowego działania SWM,
przygotowywane przez Stowarzyszenie. W kaŜdym miesiącu informacje związane z bieŜącym
działaniem SWM publikowane są równieŜ w miesięczniku „Wiadomości Inspektorialne”, a takŜe
na stronach internetowych www.sdb.krakow.pl oraz www.donbosco.pl. Artykuły dotyczące
działań podejmowanych przez SWM Młodzi Światu w 2008 roku ukazały się równieŜ w „Drodze”,
„Tygodniku Podhalańskim”, „Dzienniku Polskim”, „Mojej Orawie”. W 2008 r. współpracowaliśmy
równieŜ TVP Kraków przy realizacji programu i spotu telewizyjnego poświęconego problematyce
HIV/AIDS w Zambii.
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V. ZADANIA ZLECONE
SAMORZĄDOWE

PRZEZ

Donator
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP
Fundacja Edukacja dla
Demokracji
Fundacja Edukacja dla
Demokracji
Fundacja Edukacja dla
Demokracji
Urząd Miasta Krakowa
Komisja Europejska
Komisja Europejska –
Youth in Action
Programme
Komisja Europejska –
Youth in Action
Programme
Komisja Europejska –
Youth in Action
Programme
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PODMIOTY

UNIJNE,

Nazwa projektu
Wsparcie infrastrukturalne i szkoleniowe
edukacji w Mansie, Zambia
Wspieranie Programu Rozwoju
Szkolnictwa na Poziomie Podstawowym
w Biharamulo, Tanzania
Promocja aktywności młodzieŜy poprzez
sport w Kabwe, Zambia
Praca wolontaryjna - prowadzenie
Salezjańskiego Domu dla Chłopców
Ulicy w Sunyani (Ghana)
Wolontariat w Centrum Edukacyjnym w
Nkhotakota, Malawi, w charakterze
nauczyciela-pedagoga
Wolontariat w Addis Abeba w Etiopii w
charakterze rehabilitantów
Wybrane problemy rozwoju na świecie
w oparciu o Milenijne Cele Rozwoju.
Szkolena dla wolontariuszy
Tydzień Edukacji Globalnej w Krakowie
Zobacz, dotknij, poczuj - warsztaty
poświęcone problematyce rozwojowej w
Ameryce
Młodzi Młodym – Podaj Dalej
Youth Ambassadors for MDGs
(I Transza)
Youth in Action - Together for
Development (I Transza)
Uniting for Citizenship and participation:
Youth promoting Vulnerable groups’
Rights, Opportunities and Knowledge
(I Transza)
Capacity building of NGOs from Poland,
Hungary and Czech Republic for
mobilizing support for MDGs (I Transza)

PAŃSTWOWE

I

Kwoty dotacji
przekazane
w roku 2008

Środki
wykorzystane
w roku 2008

490 520,00 zł

490 520,00 zł

407 133,00 zł

407 140,18 zł*

289 023,00 zł

289 023,00 zł

42 062,00 zł

38 254,00 zł

66 844,00 zł

66 845,05 zł*

52 224,00 zł

30 088,47 zł*

20 000,00 zł

20 000,00 zł

15 000,00 zł

15 000,00 zł

14 800,00 zł

14 800,00 zł

50 200,00 zł

50 200,00 zł

630 093,85 zł

309 156,46 zł

255 594,44 zł

320 655,47 zł

13 699,26 zł

18 825,86 zł

83 331,53 zł

101 260,18 zł

*Zgodnie z zaleceniem grantodawcy kwoty zostały powiększone o odsetki narosłe na rachunkach.

VI. INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Działalność gospodarcza w roku 2008 była prowadzona przez stowarzyszenie na bardzo niewielką
skalę. Składał się na nią głównie wynajem pomieszczeń, sprzedaŜ materiałów wydawniczych oraz
sklepik internetowy. Całkowity zysk z prowadzonej działalności gospodarczej jest przeznaczony
na działalność statutową.
1. SKLEP INTERNETOWY „RAFIKI”
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Od lipca 2008 r. rozpoczął funkcjonować sklep internetowy „Rafiki”. Jego głównym celem nie jest
jednak generowanie zysku, ale przede wszystkim promowanie idei zrównowaŜonego rozwoju
oraz dawanie moŜliwości aktywnego włączenia się w budowanie sprawiedliwego rynku.
W sklepie dostępne są produkty m. in. z Zambii, Ghany, Tanzanii, Ugandy, Malawi, Kenii, Peru i
Wenezueli. „Rafiki” w języku suahili oznacza „przyjaźń”. Od samego początku powstania sklepu
staramy się wchodzić w stałą współpracę z rzemieślnikami w krajach Globalnego Południa.
Pragniemy budować naszą współpracę na zasadach sprawiedliwego układu handlowego
opartego na wzajemnym partnerstwie. Poprzez sprawiedliwy handel chcemy dawać i
wyrównywać szanse rozwoju.

VII. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
Stosunek
procentowy

Źródło przychodu
1. Darowizny od osób prywatnych i przedsiębiorstw prywatnych

Kwota PLN

19,88%

579 335,26

2,28%

66 417,62

1,72%

50 200,00*

b) dotacje z budŜetu państwa

47,95%

1 397 606,00*

c) dotacje z budŜetu Unii Europejskiej

22,71%

661 781,69*

4. Przychody z odpłatnej działalności poŜytku publicznego

0,91%

26 627,80

5. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej

0,74%

21 290,78

6. Pozostałe przychody

3,81%

111 160,71

Przychody łącznie

100%

2 914 419,86

2. Dotacje od instytucji
3. Dotacje ze źródeł publicznych, w tym:
a) dotacje z budŜetu gminy

*Sumy wyraŜają środki wykorzystane w roku 2008 z kwot przekazanych dotacji.

VIII. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
Stosunek
procentowy

Cel

Kwota PLN

1. Realizacja celów statutowych
a) koszty odpłatnej działalności poŜytku publicznego

1,18%

32 917,76

95,65%

2 669 439,76

2. Administracja

1,32%

36 686,59

3. Działalność gospodarcza

0,26%

7 291,54

4. Pozostałe koszty

1,59%

44 494,88

Koszty łącznie

100%

2 790 830,53

b) koszty nieodpłatnej działalności poŜytku publicznego

IX. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ
1. LICZBA PRACOWNIKÓW ETATOWYCH ZE WSKAZANIEM STANOWISK
Liczba pracowników etatowych w roku 2008 wyniosła 8 osób, osoby były zatrudnione w działach:
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• Administracja – 1 osoba
• Koordynacja projektów – 7 osoby
• Działalność gospodarcza – 0 osób
Średnie roczne zatrudnienie pracowników etatowych wyniosło: 7,75 etatu – 8 osób
2. WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ETATOWYCH
Pracownicy zatrudnieni w działalności statutowej
• Wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 292 318,45 PLN
• ZUS pracodawcy: 55 214,54 PLN
Pracownicy zatrudnieni w działalności gospodarczej
• Wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 0,00 PLN
• ZUS pracodawcy: 0,00 PLN
3. WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW O DZIEŁO I ZLECENIE
W roku 2008 na umowy zlecenie i o dzieło było zatrudnionych 37 pracowników. Umowy zostały
zawarte w ramach przeprowadzenia zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe,
realizujących określonych cele statutowe Stowarzyszenia:
• Wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 149 645,95 PLN
• ZUS pracodawcy: 1 586,48 PLN
4. INNE INFORMACJE
• Członkowie Zarządu i innych organów Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia z tytułu
wykonywanych funkcji.
• Pracownicy SWM w roku 2008 nie otrzymali nagród finansowych ani premii.
• Stowarzyszenie nie udzielało poŜyczek pienięŜnych w roku 2008.

X. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH
Nazwa banku

Waluta

Kwota*

Bank PEKAO S.A.

PLN

51 049,87

Bank PEKAO S.A.

EUR

3 207,50

Deutsche Bank

PLN

8 781,76

Deutsche Bank

USD

26,44

Dotpay

PLN

1 884,24

*Stan rachunków na dzień 31.12.2008 r.

2. WARTOŚĆ NABYTYCH OBLIGACJI, AKCJI, UDZIAŁÓW
Nie dotyczy.
3. NABYTE NIERUCHOMOŚCI
W roku 2008 stowarzyszenie nie nabyło Ŝadnych nieruchomości.
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4. NABYTE ŚRODKI TRWAŁE
W roku 2008 zostały zakupione następujące środki trwałe o wartości powyŜej 3 500,00 zł:
Nazwa środka trwałego

Wartość PLN

Uwagi

Zestaw komputerowy –
serwer
Zestaw komputerowy –
serwer
Samochód cięŜarowy
Skoda Fabia Kombi

11 182,52

Sfinansowany ze środków własnych

6 100,00

Sfinansowany ze środków własnych

Kamera Cyfrowa

10 800,32

Sfinansowana ze środków własnych

7 827,30

Komputer – notebook

3 500,00

Komputer – notebook

3 559,96

Komputer – notebook

3 500,00

Samochód cięŜarowy
NISSAN

18 026,25

Zestaw komputerowy

11 226,48

Sfinansowany z dotacji KE MDGs

Sfinansowany z dotacji MSZ Malawi –
przekazany partnerowi lokalnemu
Sfinansowany z dotacji MSZ Tanzania –
przekazany partnerowi lokalnemu
Sfinansowany z dotacji Urzędu Miasta Krakowa
Sfinansowany z dotacji MSZ Mansa –
przekazany partnerowi lokalnemu
Częściowo sfinansowany z dotacji KE MDGs w
wysokości 3 077,00 zł, pozostała część ze
środków własnych

5. WARTOŚĆ AKTYWÓW
Wartość aktywów stowarzyszenia na dzień 31.12.2008 r. wynosi 663 198,18 PLN, w tym 66 200,29
PLN to aktywa trwałe, natomiast 596 997,89 PLN stanowią aktywa obrotowe. Kapitał własny
Stowarzyszenia wynosi 169 284,92 PLN, natomiast zobowiązania wynoszą 172 975,17 PLN.
Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami krótkoterminowymi w okresie spłaty krótszym niŜ 1
rok i terminie spłaty po 31.12.2008 r.
6. ROZLICZENIA Z TYTUŁU CIĄśĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
• Podatek dochodowy od osób fizycznych (od wynagrodzeń i umów zlecenie) odprowadzany jest
na bieŜąco. Zobowiązanie z tego tytułu na 31.12.2008 r. wynosi 0,00 PLN.
• Podatek od towarów i usług VAT odprowadzany jest terminowo, zgodnie ze składaną
miesięcznie deklaracją VAT-7. Zobowiązanie z tego tytułu na 31.12.2008 r. wynosi 397,00 PLN.
• Stowarzyszenie składa deklarację CIT-8.

Raport merytoryczny zatwierdzony w dniu 23.06.2009 r. przez członków zarządu w składzie:
Adam Parszywka - Prezes
Paweł Druszcz - Wiceprezes
Roman Sikoń - Wiceprezes
Joanna StoŜek - Sekretarz
Anna ŁoŜyńska - Członek Zarządu
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