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I. INFORMACJE OGÓLNE
1. INFORMACJE OGÓLNE O STOWARZYSZENIU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nazwa:
Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu
Nazwa skrócona:
SWM, SWM Młodzi Światu
Adres siedziby:
Polska, 30-323 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 31.12.2009r.):
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: Anna Maria ŁoŜyńska, ur. 20.02.1988 r., zamieszkała w Poznaniu

2. INFORMACJA O ODDZIAŁACH
W roku 2009 r. działalność prowadziło 5 oddziałów/grup SWM Młodzi Światu:
• Oddział w Krakowie
• Oddział w Poznaniu – posiadający odrębną osobowość prawną
• Oddział w Świętochłowicach – grupa wolontariuszy
• Oddział we Wrocławiu – posiadający odrębną osobowość prawną
• 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 ZAGRANICZNA
1. BOLIWIA
1.1. PRACA WOLONTARYJNA W CHARAKTERZE OPIEKUNÓW W DOMU DZIECKA W
TUPIZIE
Czas trwania projektu: lipiec 2009 – w trakcie realizacji
Miejsce:
Tupiza jest boliwijskim miastem połoŜonym w Andach, na wysokości 3 tys. metrów. Dom dziecka
prowadzony przez siostry ze zgromadzenia SłuŜebniczek Dębickich, w którym przebywa 60
wychowanków od 4 do 18 roku Ŝycia, jest jedyną tego typu placówką na obszarze kilkuset
kilometrów. Trafiają tu sieroty, dzieci z rodzin patologicznych, a przede wszystkim te, które
zostały porzucone, czy teŜ oddane przez swoich rodziców ze względu na cięŜkie warunki Ŝycia.
Działania:
• pomoc w codziennej opiece nad wychowankami domu
• pomoc w odrabianiu zadań domowych i zajęcia wyrównawcze
• prowadzenie zajęć dodatkowych (plastycznych, sportowych, informatycznych, angielski)
• zaopatrzenie placówki
• przeprowadzenie kursu z zakresu pedagogiki zabawy dla miejscowych opiekunów i liderów
lokalnych społeczności
Wolontariusze:
• Katarzyna Mierzejewska
• Dominika Oliwa
Partnerzy:
• Congregación de las Hermanas Siervas de la Madre de Dios, Tupiza
Źródło finansowania:
• Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu
„Wolontariat Polska Pomoc”,
• Środki własne.
2. ETIOPIA
2.1. WOLONTARIAT W ETIOPII W CHARAKTERZE REHABILITANTÓW
Czas trwania projektu: sierpień 2009 – w trakcie realizacji
Miejsce: Missionaries of Charity – Placówka misyjna Sióstr Misjonarek Miłości, Dire Dawa,
Etiopia.
Projekt o pełnym tytule „Wprowadzenie innowacji rehabilitacyjnych na placówkach misyjnych w
Etiopii, jako kontynuacja zaczętego dzieła” stanowił kontynuację pracy z zakresu opieki
zdrowotnej, która została podjęta w tym kraju przez SWM w 2005 roku.
Działania:
• Wolontariusze kaŜdego dnia pracowali na róŜnych oddziałach (sektor męski, sektor męŜczyzn
z upośledzeniem umysłowym, sektor dzieci niepełnosprawnych i niemowlaków, sektor Ŝeński i
sektor kobiet z upośledzeniem umysłowym) pomagając bezpośrednio pacjentom, ale równieŜ
pracując z lokalnymi fizjoterapeutami „ręka w rękę” podnosząc ich umiejętności i kwalifikacje
zawodowe.
• Wolontariusze prowadzili szkolenia praktyczne i teoretyczne, które dotyczyły zagadnień z
podstaw fizjoterapii, a warsztaty praktyczne obejmowały prowadzenie róŜnych gimnastyk,
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doskonalenie wykonywania masaŜu i indywidualnej terapii z pacjentem, wykorzystania Chusty
Klanza podczas zajęć grupowych i do rehabilitacji oraz warsztaty obejmujące wykorzystanie
zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego do pracy z pacjentami.
• W okresie świątecznym wolontariusze pomagali w akcji mającej na celu rozdanie paczek
boŜonarodzeniowych najbiedniejszym mieszkańcom Dire Dawa oraz doŜywianie najuboŜszych.
Wolontariusze oddawali takŜe krew dla umierających pacjentów, ratując w ten sposób ich Ŝycie
oraz wyremontowali pokój rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych dzieci.
Wolontariusze:
• Anna Jaroszewska,
• Mateusz Patro
Partnerzy:
• Missionaries of Charity, Etiopia
Źródło finansowania:
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Wolontariat Polska Pomoc”,
• Środki własne SWM Oddział we Wrocławiu
Informacje dodatkowe:
• projekt realizowany przez oddział SWM we Wrocławiu.
3. GHANA
3.1. PROWADZENIE DOMU DLA „CHŁOPCÓW ULICY” W SUNYANI
Czas trwania projektu: kontynuacja od listopada 2004 – w trakcie realizacji
Miejsce:
Salezjański Dom dla Chłopców Ulicy (Don Bosco Boys Home - DBBH) w Sunyani to miejsce, w
którym stale przebywa około 20 chłopców w wieku od 10 do 24 lat. Chłopcy pochodzą z roŜnych
części Ghany, często z dalekiego buszu. W DBBH mają zapewnione mieszkanie, wyŜywienie,
edukację, troskę oraz codzienne wychowanie. Niedaleko DBBH połoŜone są slumsy (dzielnica
biedy), z których dzieci i młodzieŜ przychodzą na zajęcia świetlicowe.
Działania:
• prowadzenie domu dla chłopców ulicy,
• prowadzenie administracji domu, kontrolowanie wydatków,
• prowadzenie douczania,
• opieka nad dzienną świetlicą dla dzieci i młodzieŜy,
• udzielanie pierwszej pomocy medycznej podopiecznym 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:
• Paula Łuszczek
• Martyna Hapeta
Partnerzy:
• Salesians of Don Bosco, Sunyani
Źródło finansowania:
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Wolontariat Polska Pomoc”,
• Środki własne.
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3.2. PRACA W DZIALE MECHANIKI W SZKOLE TECHNICZNEJ W ASHAIMAN-TEMA
Czas trwania projektu: lipiec 2009 – w trakcie realizacji
Miejsce:
Szkoła techniczna (Don Bosco Technical Institute) w Ashaiman Tema to placówka stwarzająca
moŜliwość rozwoju i nauki zawodu młodym ludziom tak, aby w przyszłości stali się oni w pełni
samodzielni i mieli równe szanse w znalezieniu godnej pracy oraz byli świadomymi obywatelami
swojego kraju. Prowadzona jest tu takŜe praca wychowawcza z młodzieŜą borykającą się z
problemami ekonomicznymi i socjalnymi.
Działania:
• Szkolenia dla nauczycieli,
• Przygotowanie do zawodu mechanika samochodowego,
• Prowadzenie zajęć dydaktycznych,
• Pomoc w prowadzeniu szkolnego warsztatu samochodowego.
Wolontariusze:
• Andrzej Szozda
Partnerzy:
• Salesians of Don Bosco in Ashaiman, Ghana
Źródło finansowania:
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Wolontariat Polska Pomoc”,
• Środki własne.
3.3. ORGANIZACJA OBOZÓW WAKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEśY W SUNYANI
Czas trwania: lipiec - sierpień 2009
Miejsce: Sunyani, Ghana
Cel projektu: organizacja obozów wakacyjnych dla 400 dzieci z Sunyani, Ghana.
Działania:
W lipcu 2009 roku wolontariusze SWM wyjechali do Ghany by zacząć przygotowania do
wakacyjnych obozów dla dzieci i młodzieŜy w Sunyani. Była to trzecia edycja obozu, który tak jak
w latach poprzednich i tym razem przyniósł wiele radości. Wzięło w nim udział około 360 dzieci
(dziewcząt i chłopców) pochodzących z Sunyani, w tym takŜe z pobliskich slumsów. W
organizację obozu, poza polskimi wolontariuszami, byli zaangaŜowani wolontariusze z Włoch,
miejscowi salezjanie oraz 40 lokalnych animatorów młodzieŜowych. Obóz został przeprowadzony
równolegle w dwóch miejscach: w ośrodku Don Bosco Boys Home oraz na terenie małej
muzułmańskiej szkoły i przyległego pastwiska, które znajdują się w Kongo - jednej z
najbiedniejszych dzielnic miasta.
Oba obozy przeprowadzone zostały w trybie dziennym. KaŜdy dzień zaczynał i kończył się
wspólną modlitwą. Do południa odbywały się lekcje przygotowywane przez lokalnych
animatorów. Po zmaganiach z matematyką i językiem angielskim uczestnicy oglądali
przedstawienie w formie podwórkowego teatru. Później w Zongo następowały rozgrywki
sportowe, po nich uczestnicy dostawali poczęstunek i szli do domów. Tymczasem w DBBH
odbywał się wspólny obiad, a po nim zaczynały się zabawy i rozgrywki międzygrupowe, tzw.
indoor i outdoor games. Po dwóch tygodniach zmagań z konkurencjami manualnymi, sportowymi,
tanecznymi nadszedł czas podsumowań i rozdania nagród (kaŜdy uczestnik został nagrodzony)
oraz finałowe show dla rodziców.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
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Anna Knebel
Anna Pietrzyk
Alicja Kołodziej
Karolina Maciejewska
Joanna Maciejewska
Justyna Brzezińska
Damian Ozimina

Partnerzy projektu:
• Salesians of Don Bosco (Ghana)
• Wolontariusze z Włoch
Źródła finansowania:
• Środki własne
Informacje dodatkowe:
• Projekt zrealizowany przez grupę wolontariuszy SWM ze Świętochłowic
4. KENIA
4.1. WYśYWIENIE DLA OFIAR SUSZY W KORR
Czas realizacji projektu: marzec-kwiecień 2009 r.
Opis sytuacji:
Długa pora deszczowa, która miała trwać od października do grudnia, przyniosła tylko niewielkie
opady. Północna Kenia, którą pokrywają piaski pustyni i półpustyni, zaczęła odczuwać skutki
suszy. Mieszkańcy tych terenów, plemiona Turkana, Pokot, Samburu, Rendille z dnia na dzień
traciły kolejne zwierzęta, ich jedyny majątek. Stada kóz, owiec i wielbłądów, które jeszcze
pozostały przy Ŝyciu, pasterze prowadzili na coraz bardziej odległe pastwiska, pozostawiając
swoje rodziny w wioskach praktycznie bez środków na przeŜycie.
Rząd Kenijski zaczął interweniować niosąc pomoc Ŝywnościową, ale jego moŜliwości były
ograniczone. Poza ogólnoświatowym kryzysem finansowym, który dotyka takŜe Kenię, brak
deszczu pod koniec ubiegłego roku spowodował drastyczne zmniejszenie plonów w całym kraju,
co uniemoŜliwiało "przerzucenie" niezbędnych ilości Ŝywności na północ. Sytuacja w wielu
miejscach kraju stała się dramatyczna.
Działania:
Dzięki wsparciu SWM oraz organizacji partnerskich, moŜliwy był zakup Ŝywności dla ludności
półpustynnego regionu Korr. Dzięki niej blisko 8 tysięcy osób otrzymało pomoc.
Partnerzy:
• Fundacja Simba Friends
• Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco
Źródło finansowania:
• Środki własne – darowizny indywidualne
5. MALAWI
5.1. PROJEKT EDUKACYJNY W NKHOTAKOTA
Czas trwania projektu: od lipca 2007 r. – do sierpnia 2009 r.
Miejsce:
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Malawi boryka się z wieloma problemami; przyczyną wielu z nich jest niedostateczna edukacja
jego mieszkańców. Brakuje tu 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:
• Prowadzenie zajęć w szkole podstawowej i przedszkolu,
• Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• Agnieszka Górny
• Anna Cecot
Partnerzy:
• Servants of Mary Immaculate Sisters, Nkhotakota
Źródła finansowania:
• Środki własne
6. PERU
6.1. PROJEKT PEDAGOGICZNY W MAJES
Czas trwania projektu: sierpień 2009 – w trakcie realizacji
Miejsce:
Majes jest powstałym przed piętnastu laty osiedlem Arequipy (Peru). Ma ponad tysiąc
mieszkańców. Wszyscy są migrantami z terenów górskich. Społeczność tą cechuje duŜe
ubóstwo. W najuboŜszej dzielnicy KsięŜa Salezjanie załoŜyli szkołę techniczną (CETPRO Don
Bosco), internat dla chłopców i oratorium, w których prowadzenie zaangaŜowali się
wolontariusze.
Działania:
• Prowadzenie zajęć z mechaniki w szkole technicznej CETPRO Don Bosco,
• Prowadzenie lekcji j. angielskiego w szkole technicznej CETPRO Don Bosco,
• Opieka nad internatem i chłopcami tam mieszkającymi,
• Koordynacja pracy oratorium.
Wolontariusze:
• Lidia Łuszczkiewicz
• Grzegorz Łuszczkiewicz
Partnerzy:
• Wspólnota Salezjańska z Arequipy
Źródła finansowania:
• Środki własne
• Darczyńcy indywidualni
6.2. WOLONTARIAT WŚRÓD „DZIECI ULICY” W LIMIE
Czas: czerwiec 2009 – grudzień 2009
Miejsce: organizacja Todos los Nińos del Otro Mundo, Lima (stolica Peru)
Opis projektu
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Na ulicach Limy (stolicy Peru) Ŝyją setki bezdomnych dzieci, które borykają się z wieloma
problemami takimi jak brak edukacji, podstawowej higieny, wiele z nich popada w nałogi
narkotykowe, prostytucję czy kradzieŜe. Wolontariuszki SWM wyjechały do Limy, aby pomóc
zagroŜonej młodzieŜy.
Działania:
• Towarzyszenie doświadczonym streetworkerom w bezpośredniej pracy na ulicy,
• Wsparcie dzieci mieszkających na ulicy w ich codziennych problemach – pomoc w załatwianiu
spraw urzędowych, rozwiązywaniu kwestii rodzinnych, prawnych, wsparcie emocjonalne,
• Troska o zdrowie i higienę podopiecznych: wizyty w szpitalu, opłacanie badań medycznych i
zakup leków.
• Organizacja zajęć edukacyjno-rekreacyjnych w świetlicy La Flecha, obejmujących korepetycje
z podstawowych przedmiotów szkolnych, naukę czytania i pisania, warsztaty, gry i zabawy.
• Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Domu dla Dorosłych Chłopców Ulicy przy organizacji
Semilla de Mostaza.
• Organizowanie zajęć z zakresu higieny, opieki nad niemowlętami, profilaktyki chorób
skierowanych przede wszystkim do dziewcząt, młodych rodziców i nastoletnich matek,
przebywających na ulicy.
• Inicjatywa edukacyjna w Polsce – miała na celu zapoznanie ze zjawiskiem „dzieci ulicy” w Peru
grupy studentów Iberystyki oraz uczniów dwóch gimnazjów.
Wolontariusze:
• Michalina Hering
• Aneta Franas
Partnerzy:
• Todos los Nińos del Otro Mundo
Źródła finansowania:
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP,
• Środki własne SWM Oddział we Wrocławiu
Informacje dodatkowe:
• projekt realizowany przez oddział SWM we Wrocławiu.
6.3. DOśYWIANIE ORAZ ZAKUP FILTRÓW DO WODY W MAJES
Czas realizacji projektu: rok 2009
Opis sytuacji:
Arequipa to drugie, co do wielkości miasto w kraju Ameryki Południowej, gdzie w kilku miastach
Salezjanie od wielu lat prowadzą działalność misyjną. Kolejno otwierane placówki gromadzą
dziesiątki, a nawet setki dzieci i młodzieŜy w domach ulicy, oratoriach czy szkołach. Niedaleko
niej znajduje się Majes, gdzie powstało Don Bosco Centro, placówka która mimo iŜ juŜ dawno
oddana do uŜytku, wciąŜ boryka się z wykończeniem. Jednym z waŜniejszych czynników
umoŜliwiającym funkcjonowanie tego miejsca jest woda, która dostarczana jest za pomocą
wywierconych studni. To jednak nie rozwiązało problemu. Woda wymagała oczyszczania przez
filtry, których nie ma, a co za tym idzie do placówki dostawała się zanieczyszczona woda.
Działania:
• Dzięki wsparciu darczyńców udało się zakupić filtry do wody, chroniącymi odbiorców przed
zakaŜeniami, zatruciami i róŜnymi chorobami.
• Dodatkowo przekazana kwota umoŜliwiła doŜywianie osób korzystających z działalności
centrum.
Źródła finansowania:
• Środki własne – Darowizny indywidualne
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6.4. ZAKUP MASZYN ROLNICZYCH DLA PLACÓWKI W MAJES
Czas realizacji projektu: rok 2009
Opis sytuacji:
Majes jest powstałym przed piętnastu laty osiedlem Arequipy (Peru). Ma ponad tysiąc
mieszkańców. Wszyscy są migrantami z terenów górskich. Społeczność tą cechuje duŜe
ubóstwo. W najuboŜszej dzielnicy KsięŜa Salezjanie załoŜyli szkołę techniczną (CETPRO Don
Bosco), internat dla chłopców i oratorium.
Placówka kształci młodzieŜ w dziedzinie rolnictwa, jednocześnie zapewniając dzieciom i
młodzieŜy oraz lokalnym mieszkańcom wyŜywienie z prowadzonych upraw. Dotąd sadzenie
kukurydzy, jednego z podstawowych składników wyŜywienia, polegało na bardzo prostych
metodach wiąŜących się z niewielką wydajnością. Aby zwiększyć moŜliwości upraw misjonarze
zwrócili się do nas z prośbą o sfinansowanie maszyn rolniczych, w tym m.in. siewnika do
kukurydzy.
Działania:
• Zakup niezbędnych maszyn rolniczych
Źródła finansowania:
• Środki własne – Darowizny indywidualne
7. REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
7.1. WSPARCIE DOSTĘPU DO EDUKACJI DZIECI
PRZEDSZKOLNYM Z PORT SHEPSTONE I OKOLIC

UPOŚLEDZONYCH

W

WIEKU

Czas trwania projektu: czerwiec – grudzień 2009 r.
Miejsce:
Port Shepstone, naleŜące do prowincji Kwa-Zulu Natal, która jest najbardziej zaludnioną
prowincją RPA (9,6 mln mieszkańców, ok. 1/5 ludności RPA). Z racji składu etnicznego ludności
(głównie ludy Bantu), prowincja mocno odczuła skutki polityki apartheidu w sferze społecznoekonomicznej. Wg danych z 2005 r. 1,85 mln jej mieszkańców powyŜej 20 r. Ŝycia zakończyło
edukację na 7 lub mniej klasach lub nigdy nie uczęszczało do szkoły. 700 000 z nich nie potrafi
czytać i pisać. Wykształcenie wyŜsze ma tylko 4,8% osób. Departament Edukacji Prowincji
KwaZulu-Natal ocenia, Ŝe ponad 1/3 szkół na podległym mu terenie jest w złym stanie
technicznym. Zlokalizowane na odległych od miast obszarach wiejskich szkoły, pozbawione są
często podstawowej infrastruktury sanitarnej, dostępu do elektryczności, wykwalifikowanych
nauczycieli. Dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna ma bardzo utrudniony dostęp do edukacji, a
nawet nie jest nią objęta.
Miasteczko Port Shepstone połoŜone jest 120 km na południe od największego miasta prowincji
– Durbanu. Liczy 15 000 mieszkańców, stanowi centrum administracyjne, edukacyjne i handlowe
dla południowego Natalu. W nim znajduje się szkoła dla 280 uczniów niepełnosprawnych i z
dysfunkcją słuchu. Szkoła obejmuje edukacja uczniów od 7-18 roku Ŝycia.
Działania:
• Wybudowanie przedszkola integracyjnego o powierzchni 403,39 m2 w tym uŜytkowej 339,46
m2 z trzema klasami, biurem z poczekalnią, toaletami (równieŜ dla niepełnosprawnych) i
magazynem, oraz wyposaŜenie budynku w stoliki, krzesełka, szafeczki na ubrania, regał i boks
na zabawki, wykładzinę dywanową, tablice do pisania, drewniane rowerki),
• Przeprowadzenie 8 edycji kursów języka migowego, w którym wzięło udział 122 beneficjentów,
byli to: nauczyciele i personelu pomocniczego szkoły integracyjnej im Św. Marcina de Porres,
mieszkańcy Port Shepstone i okolic spokrewnionych lub nie spokrewnionych z osoba
głuchoniemą,
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• Przeprowadzenie indywidualnej rehabilitacji ruchowej wśród 27 uczniów niepełnosprawnych
szkoły integracyjnej św. Marcina de Torres,
• Poprowadzenie programu Wsparcia edukacji w klasach specjalnych Szkoły św. Marcina dla 6
prelekcji dla 9 nauczycieli klas specjalnych,
• Przeprowadzenie 5-dniowego szkolenia z zakresu rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla
11 osób z personelu pomocniczego szkoły integracyjnej św. Marcina de Torres,
• Dokształcenie 7 opiekunek internatu z programu wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych
internatu,
• Przeprowadzenie szkolenia z zabaw chustą Klanzy dla 10 nauczycieli klas głuchoniemych
poziomu podstawowego oraz 4 sióstr pracujących w przedszkolu na prowincji w Mataliele,
• Przeprowadzenie zajęć z art.-terapii i sportu z dziećmi niepełnosprawnymi i głuchoniemymi z
internatu.
Wolontariusze i pracownicy zaangaŜowani w realizację projektu:
• Katarzyna Przyślewicz – koordynator projektu
• Agata śyniewicz – asystent koordynatora
Partnerzy:
• Little Servant of Mary Immaculate (Zgromadzenie Sióstr SłuŜebniczek Najświętszej Marii
Niepokalanie Poczętej- Starowiejskie) – koordynator ze strony partera: s. Lidia Potocka
Źródło finansowania:
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP,
• Środki własne, darowizny indywidualne.
7.2. PRACA NA RZECZ NAJUBOśSZYCH DZIECI Z JOHANNESBURGU
Czas realizacji: lipiec 2009 – w trakcie realizacji
Miejsce: Parafia BoŜego Miłosierdzia, Johannesburg
Działania:
• Tworzenie oratorium dla dzieci (świetlica),
• Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla młodzieŜy z okolicy,
• Organizacja zajęć edukacyjno-sportowo-rekreacyjnych dla dzieci oraz młodzieŜy.
Wolontariusze:
• Magdalena Gawron
• Jarosław Pluta
Źródła finansowania:
• Środki własne SWM Oddział we Wrocławiu
• Darowizny od osób prywatnych
Informacje dodatkowe:
• Projekt realizowany przez oddział SWM we Wrocławiu
8. SIERRA LEONE
8.1. PROJEKT PEDAGOGICZNO-MEDYCZNY WE FREETOWN
Czas trwania projektu: październik 2008 r. – październik 2009
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 zajęć prowadzonych w ośrodku korzysta około 1000
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osób. Dzieci i młodzieŜ mają tu m.in. moŜliwość uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych,
sportowych i muzycznych oraz kształcenia zawodowego.
Działania:
• Pomoc w opiece pedagogicznej i pielęgniarskiej nad wychowankami ośrodka salezjańskiego
Don Bosco Fambul,
• Zaopatrzenie w leki.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• Justyna Starosta (wolontariuszka SWM Oddział w Poznaniu)
Partnerzy:
• Salesians of Don Bosco, Freetown
Źródła finansowania:
• Środki własne
Informacje dodatkowe:
• Projekt realizowany przez oddział SWM w Poznaniu.
9. TANZANIA
9.1. TWORZENIE WARUNKÓW
INTEGRALNEGO ROZWOJU
PODSTAWOWYCH W BIHARAMULO, TANZANIA – KONTYNUACJA

UCZNIÓW

SZKÓŁ

Czas trwania projektu: kwiecień 2009 r. – grudzień 2009
Miejsce:
Zjednoczona Republika Tanzanii to państwo w Afryce Środkowo-Wschodniej, połoŜone nad
Oceanem Indyjskim, pomiędzy Kenią a Mozambikiem. W Tanzanii Ŝyje ponad 41mln ludzi, z
czego 95% naleŜy do plemion grupy Bantu. Jedna czwarta Tanzańczyków mieszka w miastach.
Języki urzędowe to swahili i angielski. 35% mieszkańców kraju to muzułmanie, 35% wyznaje
wierzenia lokalne, a 30% stanowią chrześcijanie. Tanzania naleŜy do najbiedniejszych państw
afrykańskich. Znajduje się na 164 miejscu wśród 177 krajów objętych Raportem Rozwoju
Ludzkości ONZ z 2005r. Średnia długość Ŝycia Tanzańczyka wynosi 52 lata. Przyrost naturalny
w 2009r. był na poziomie 2,0%. Średnia ilość urodzeń przypadająca na jedną kobietę
wynosiła 4,5. Region Kagera jest najodleglejszym regionem od waŜnego ośrodka, jakim wciąŜ
jest Dar es Salaam, a takŜe od stolicy – Dodomy. Izolacja jest pogłębiona z powodu bardzo słabo
rozwiniętej infrastruktury transportowej. Kagera graniczy z Rwandą, Burundi i Ugandą na
północnym zachodzie oraz z Jeziorem Wiktorii na wschodzie. To połoŜenie jest przyczyną wielu
konfliktów, między innymi rozgrywała się tu wojna z Ugandą w 1979r. Miasteczko Biharamulo,
stanowi centrum administracyjne dystryktu Biharamulo i jest waŜnym ośrodkiem edukacji, opieki
zdrowotnej, handlu oraz rolnictwa, które jest głównym źródłem utrzymania mieszkańców. W roku
2000 jedynie 31% dzieci w wieku szkolnym z Biharamulo uczęszczało do szkół podstawowych.
ChociaŜ program rządowy zakładał powszechny dostęp do edukacji na poziomie podstawowym
juŜ w 2006 roku, cel ten nie został osiągnięty do dziś. Liczba uczniów rośnie nieproporcjonalnie
szybko w stosunku do wydolności szkół.
Działania:
• Budowa internatu dla St. Severine EMD&B Primary School w Biharamulo.
Wzniesiono i wyposaŜono internat dla 96 uczniów. Kompleks o łącznej powierzchni zabudowy
2
2
704m i powierzchni uŜytkowej 362m składa się z 4 sal mieszkalnych, modułu higienicznosanitarnego oraz domu mieszkalnego dla opiekuna,
• Szkolenie dla nauczycieli i wychowawców z dystryktu Biharamulo.
Szkolenie z zakresu pedagogiki zabawy, nowoczesnych metod nauczania i animacji czasu
wolnego dzieci w wieku szkolnym, było przeznaczone dla 35 uczestników z 15 szkół i trwało 30
godzin. Ponadto kaŜdy z uczestników szkolenia w ramach multiplikacji treści przeprowadził w
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swojej szkole po 5 godzin zajęć z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i umiejętności (łącznie 75
godzin, monitorowanych i ocenianych przez trenerki).
Wolontariusze i pracownicy zaangaŜowani w realizację projektu na terenie Tanzanii:
• Piotr Szterner – koordynator (pracownik)
• Agnieszka Kąkol – asystentka koordynatora (pracownik)
• Agnieszka Dikolenko – trenerka (wolontariuszka)
• Wiktoria Savkiv – trenerka (wolontariuszka)
Partnerzy:
• The Catholic Diocese of Rulenge-Ngara
Źródło finansowania:
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Wolontariat Polska Pomoc”,
• Środki własne – Darowizny indywidualne od darczyńców
9.2. EDUKACJA POPRZEZ SZTUKĘ
Czas trwania projektu: lipiec – październik 2009 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.
Działania:
• Organizacja i prowadzenie edukacyjnych warsztatów artystycznych
• Pomalowanie wraz z uczestnikami projektu lokalnego kościoła parafialnego obrazami biblijnymi
• Organizacja i prowadzenie weekendowych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieŜy
Wolontariusze:
• Olga Opioła
• Aleksandra Paluch
Partnerzy:
• The Catholic Diocese of Rulenge-Ngara
Źródło finansowania:
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Wolontariat Polska Pomoc”,
• Środki własne organizacji,
• Środki własne wolontariusza.
10. ZAMBIA
10.1. WSPARCIE INFRASTRUKTURALNE I SZKOLENIOWE EDUKACJI W KAPIRI MPOSHI
Czas realizacji projektu: 1 kwiecień – 31 grudzień 2009 r.
Miejsce:
Kapiri Mposhi jest małym miasteczkiem, liczącym około 30 000 mieszkańców. Dzieci i młodzieŜ
stanowią ponad połowę całej społeczności tego niewielkiego miasta. Jednym z głównych
problemów systemu szkolnictwa w Zambii, a jednocześnie naglącym problemem w Kapiri
Mposhi, jest bardzo niska liczba młodych ludzi, którzy przechodzą na wyŜsze poziomy edukacji.
Na etapie podstawowym pierwszego stopnia przyjmuje się rocznie około 1,5 mln uczniów,
natomiast do klas 8-9 przyjmowanych jest niewiele ponad 130 tys. osób. W 1994 r. w Zambii
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przyjęto do szkół średnich 68, 379, co stanowi 14% całej liczby uprawnionych do uczenia się
(młodzieŜ w wieku 16-18 lat). W zajęciach szkolnych, w jednej sali, uczestniczy zazwyczaj około
45 osób, co na tym etapie kształcenia jest nie do przyjęcia. Jedynie 7% dzieci z prowincji ma
moŜliwość zdobywania wiedzy na etapie szkoły średniej.
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wspieranie powszechnego dostępu do całościowego wymiaru
edukacji od poziomu przedszkolnego do 12 – ostatniej na poziomie średnim – klasy oraz
podniesienie jakości kształcenia w Kapiri Mposhi, poprzez realizację działań w zakresie szkoleń
oraz rozbudowy infrastruktury szkolnej Kalulu School (Kapiri Mposhi, Zambia).
Działania:
• Wybudowanie infrastruktury szkoły średniej – budynku szkolnego składającego się z pięciu
klas wraz z pięcioma przylegającymi do nich zapleczami oraz recepcji i pomieszczenia dla
nauczycieli (jednopiętrowy budynek o powierzchni uŜytkowej 225m2 – powierzchnia zabudowy
278m2). Budynek został wyposaŜony w ławki szkolne, krzesła, biurka, tablice i półki na ksiąŜki.
• Przeprowadzenie szkolenia dla lokalnej kadry nauczycielskiej w zakresie pedagogiki twórczości
i zabawy– odbyły się 32 godziny kursów dokształcających, w których uczestniczyły 33 osoby.
Wolontariusze i pracownicy zaangaŜowani w realizację projektu na terenie Zambii:
• Marek Wołkowski – koordynator (pracownik)
• Monika Laskowska – asystentka koordynatora (pracownik)
• Magdalena Loska – trenerka (wolontariuszka)
• Katarzyna Banaszak – trenerka (wolontariuszka)
Partnerzy:
• Wspólnota Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Kapiri Mposhi
Źródła finansowania:
• Projekt współfinansowany w ramach programu Polskiej Pomocy Zagranicznej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP w 2009 r.
• Środki własne organizacji oraz partnera
10.2. PROJEKT PEDAGOGICZNY W KASISI
Czas trwania projektu: luty 2008 r. – maj 2009 r.
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 Gidlecki
Partnerzy:
• Siostry SłuŜebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, wspólnota w Kasisi
Źródła finansowania:
• Środki własne, darowizny indywidualne
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10.3. PROJEKT PEDAGOGICZNY W „CITY OF HOPE” W LUSACE
Czas trwania projektu: luty 2008 – luty 2009
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.
Wolontariusze zaangaŜowani w realizację projektu:
• Katarzyna Banaszak
Partnerzy:
• Wspólnota Córek Maryi WspomoŜycielki Wiernych, Lusaka
Źródła finansowania:
• Środki własne.
10.4. WOLONTARIAT W CENTRUM MŁODZIEśOWYM DON BOSCO W CHINGOLI W
CHARAKTARZE INFORMATYKA
Czas trwania projektu: sierpień 2009 – w trakcie realizacji
Miejsce:
Centrum MłodzieŜowe Don Bosco (Don Bosco Youth Centre) Chingola, Zambia
Działania:
• Nadzór techniczny nad infrastrukturą komputerową Centrum MłodzieŜowego Don Bosco
• Przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla nauczycieli Szkoły Technicznej Don Bosco,
będącej częścią Centrum MłodzieŜowego
• Prowadzenie zajęć dla klasy komputerowej Szkoły Technicznej Don Bosco (wg programu
International Computer Driving Licence)
• Prowadzenie dodatkowych zajęć z matematyki dla klas kursu obróbki metalu Szkoły
Technicznej Don Bosco
• Pomoc w weekendowych zajęciach dla młodzieŜy szkół podstawowych realizowanych przez
Centrum MłodzieŜowe
Wolontariusze:
• Jakub Wczelik
Partnerzy:
• Centrum MłodzieŜowe Don Bosco (Don Bosco Youth Centre) w Chingoli
Źródło finansowania:
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Wolontariat Polska Pomoc”,
• Środki własne.
10.5. EDUKACJA W SFERZE ROLNICTWA I HODOWLI ZWIERZĄT W LUFUBU
Czas trwania: sierpień 2009 – w trakcie realizacji
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Miejsce: Don Bosco Agricultural Training Centre – Salezjańska szkoła rolnicza w Lufubu
Cel projektu skupia się głównie na problemie braku wykwalifikowanych pracowników, którzy w
sposób rzetelny będą prowadzić zajęcia praktyczne oraz teoretyczne z zakresu uprawy roli oraz
hodowli zwierząt.
Działania:
• Wolontariusz wykonuje zadania w lokalnej szkole rolniczej w Lufubu. Szkoła ta liczy 50
studentów szkolonych co roku, którzy równieŜ poza uzyskaniem wykształcenia w danej
dziedzinie korzystają z plonów wykonywanej tam pracy. Poza uczniami szkoły z owoców pracy
korzysta równieŜ lokalna ludność, która ma łatwiejszy dostęp do dóbr pochodzących z prac
polowych jak i hodowlanych. Wolontariusz współpracuje z dotychczasowymi instruktorami oraz
pracownikami szkoły rolniczej w celu uzyskania jak najlepszych efektów pracy uczniów.
• Podział obowiązków jest równomierny dla wszystkich studentów w zaleŜności od potrzeb oraz
od warunków pogodowych. Wszystkie prace odbywają się na terenie naleŜącym do wspólnoty
salezjańskiej oraz szkoły rolniczej. Wolontariusz szkoli studentów szkoły pod kierunkiem
hodowli zwierząt a takŜe uprawy. Zadania te wykonuje w taki sposób by jak najlepiej
wykorzystali lokalne zasoby. MłodzieŜ i tamtejsza ludność uwaŜa, Ŝe mleko i mięso to jedyne
produkty, które moŜna pozyskać od zwierząt. Edukacja ma na celu uświadomienie uczniów
oraz mieszkańców o szerokim zastosowaniu i znaczeniu walorów rolnictwa oraz hodowli
zwierząt.
• Poza edukacją wolontariusz zajmuje się planowaniem działań przy farmie oraz na okolicznych
polach, naleŜących do szkoły rolniczej w Lufubu oraz doraźną pomocą Salezjanom przy
pracach remontowych oraz codziennym zajmowaniu się farmą.
Wolontariusz:
• Maciej Okupnik
Źródło finansowania:
• Darowizna od Inspektorii św Jana Bosko we Wrocławiu,
• Środki własne SWM Oddział we Wrocławiu
• Darowizny od osób prywatnych
11. UKRAINA
11.1. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH PRZEZ WSPARCIE
WOLONTARIATU NA UKRAINIE
Czas realizacji projektu: sierpień 2009 – w trakcie realizacji
Miejsce:
Centrum MłodzieŜowe „Don Bosko” 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.
Organizacja Charytatywna „Centrum MłodzieŜowe Don Bosko” w Korostyszewie jest jedynym
miejscem w mieście, gdzie młodzieŜ ma moŜliwość interesująco spędzić czas wolny. Centrum
jest otwarte nieodpłatnie dla wszystkich dzieci i młodzieŜy niezaleŜnie do wyznania i
narodowości.
Działania:
• StaŜ 2 wolontariuszy w SWM,
• Przeprowadzenie spotkań lokalnych w Odessie i Korostyszewie,
• Przeprowadzenie szkolenia dla grup wolontariuszy z Odessy i Korostyszewa
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Wolontariusze i pracownicy zaangaŜowani w realizację projektu:
• Piotr Olędzki – koordynator,
• Aleksandra Felińska – asystent administracyjny,
Partnerzy:
• Centrum MłodzieŜowe „Don Bosco”, Odessa
• Organizacja Charytatywna „Centrum MłodzieŜowe Don Bosko” - Korostyszew
Źródła finansowania:
• Program przemian w regionie RITA
• Środki własne
12. INDYWIDUALNE DOFINANSOWANIA PLACÓWEK MISYJNYCH I MISJONARZY
W roku 2009 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.
12.1. WSPARCIE FINANSOWE PLACÓWKI MISYJNEJ W SUNYANI W GHANIE
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.
Źródła finansowania:
• Środki własne (darowizny indywidualne)
12.2. ZAKUP KOMPUTERA DLA MISJI W UŁANBATOR W MONGOLII
Salezjańska placówka misyjna w Ułanbator w Mongolii jest pierwszą placówką salezjańską w
kraju powstałą zaledwie kilka lat temu. Placówka została wsparta poprzez przekazanie sprzętu
komputerowego.
Źródła finansowania:
• Środki własne (darowizny indywidualne)
12.3. WSPARCIE FINANSOWE W ODESSIE NA UKRAINIE
Na terenie placówki salezjańskiej w Odessie działa szkoła, przedszkole oraz MłodzieŜowe
Centrum „Don Bosko”, do którego przychodzą dzieci i młodzieŜ z pobliskich blokowisk. Placówka
otrzymała pomoc finansową na działalność oraz remont samochodu uŜytkowanego do jej
prowadzenia.
Źródła finansowania:
• Środki własne (darowizny indywidualne).
12.4. DOTACJA DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ W PERU
Salezjanie w Peru prowadzą kilkanaście placówek misyjnych, obejmujących szkoły techniczne i
zawodowe, oratoria (świetlice), parafie, domy dla dzieci ulicy i in. W roku 2009 została
przekazana dotacja na wsparcie działań młodzieŜowych w prowincji peruwiańskiej oraz
dofinansowanie na prowadzenie domu dla chłopców ulicy w Limie.
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12.5. INDYWIDUALNE WSPARCIE MISJONARZY
Misjonarze objęci wsparciem:
• ks. Klemens Deja, misjonarz w Brazylii,
• ks. Zdzisław KsiąŜek, misjonarz w Paragwaju,
• ks. Paweł Michałowski, misjonarz w Lesotho,
• ks. Henryk Juszczyk misjonarz w Namibii,
• ks. Stefan Górecki, misjonarz w Peru,
• ks. Jerzy Szurgot, misjonarz w Zambii,
• ks. Waldemar Molenda, misjonarz w Zambii,
• ks. Piotr Dąbrowski, misjonarz w Peru,
• ks. Dariusz Łodziana, misjonarz w Wenezueli.
Źródła finansowania:
• Środki własne (darowizny indywidualne).
12.6. INNE
• Stypendia naukowe dla 2 studentów i 4 uczniów z Ghany
• Zakup sprzętu sportowego dla ośrodka misyjnego w Ghanie
• Zakup testerów na wykrycie narkotyków dla szkoły w Sunyani w Ghanie
Informacje dodatkowe:
• Wsparcie zrealizowane poprzez grupę wolontariuszy SWM ze Świętochłowic
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.

III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA W KRAJU
1. PROGRAMY POMOCY
1.1. 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, indywidualizowanymi potrzebami.
W 2009 roku program objął następujące placówki:
• Karinde Child Love Child w Kenii,
• Nkhotakota w Malawi,
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• Kasisi w Zambii,
• Biharamulo w Tanzanii,
• Piura/Arequipa w Peru.
Źródła finansowania:
• Środki własne – darowizny indywidualne
1.2. PROGRAM POMOCY OBCOKRAJOWCOM W POLSCE
Czas trwania programu: kontynuacja od stycznia 2004 – program stały
Program pomocy obcokrajowcom skierowany jest do wybranych młodych, zdolnych osób
pochodzących z krajów rozwijających się oraz będących w okresie transformacji, którzy poprzez
pobyt w Polsce i uzyskaną tu edukację chcą zmienić rzeczywistość nie tylko swojego Ŝycia, ale
takŜe swojego kraju. W ramach programu udzielana jest róŜnorodna pomoc, w zaleŜności od
indywidualnych potrzeb. Osoby biorące udział w programie, w miarę swoich moŜliwości, biorą
takŜe udział w działaniach z zakresu edukacji globalnej prowadzonych przez SWM w Polsce.
W ramach programu w roku 2009 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 2009 programem zostały objęte 2 osoby:
• Viktoria Savkiv z Ukrainy,
• Katsiaryna Piarepich z Białorusi.
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,

2. EDUKACJA ROZWOJOWA
2.1. PROJEKTY EUROPEJSKIE
2.1.1. 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 (z początkiem 2009 roku
partner z Kongo został zastąpiony przez partnera z Ghany z powodu trudności komunikacyjnych
uniemoŜliwiających współpracę)
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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 2009 roku:
• Portal youth4world.com i radio MDGs – w trakcie roku w ramach projektu funkcjonowały
zarówno portal jak i radio internetowe. Portal był na bieŜąco aktualizowany przez wolontariuszy
treściami dotyczącymi głównie Ŝycia ich rówieśników z krajów rozwijających się, ich
problemów, kultury, tradycji.
• 26-27.01.2009 – odbyło się drugie spotkanie koordynacyjne w ramach projektu w Pradze.
• 6-7.10.2009 – odbyło się trzecie spotkanie koordynacyjne projektu w Budapeszcie
• 27.04 – 3.05.2009 – Festiwal Filmów Afrykańskich Afrykamera. Festiwal odbył się w Kinie pod
Baranami, a w trakcie jego trwania widzowie mogli uczestniczyć w całym wachlarzu imprez
dodatkowych, takich jak debata na temat roli mediów w światowym rozwoju, slajdowisko,
wieczór prozy afrykańskiej, warsztaty tańca AfroDance. Krakowski festiwal, a zarazem
ogólnopolską edycję 2009, zakończył jedyny w Polsce pokaz filmu „8” – dzieła światowej sławy
reŜyserów na temat Milenijnych Celów Rozwoju.
• W ramach Festiwali AfryKamera został rozstrzygnięty międzynarodowy konkurs MAKE IT
HAPPEN, na esej, grę komputerową, komiks oraz film krótkometraŜowy dotyczące Milenijnych
Celów Rozwoju
• Zostało zorganizowanych i przeprowadzonych 15 spotkań w szkołach na temat edukacji
rozwojowej.
• 28-29.05.2009 – współpraca przy organizacji konferencji organizowanej przez WSE im. Ks.
Tischnera na temat Chellanges for Global Development – organizacja panelu na temat roli
mediów w światowym rozwoju.
Partnerzy:
• EDUCON, Czechy
• Hungarian Baptist Aid, Węgry
• Future World Centre, Cypr
• European Perspective, Grecja
• Argentyna, Ghana, DR Kongo
2.1.2. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z POLSKI, CZECH I
WĘGIER W CELU MOBILIZACJI WSPARCIA DLA MILENIJNYCH CELÓW ROZWOJU
Czas realizacji: 1.01.2008 – 31.12.2009
Opis projektu: Projekt Capacity building..., 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 zrealizowane w 2009 roku:
• W ramach projektu działanie kontynuowały 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 –
punkt został przeniesiony do Lublina.
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• Punkty działały do 31.12.2009. Osoby odpowiedzialne za ich prowadzenie pracowały w
wyznaczonych punktach 3 razy w tygodniu po 3 godziny. Dodatkowo w 2009 roku zostało
przeprowadzonych 5 kolejnych spotkań informacyjnych na temat MCR dla osób
zainteresowanych tą tematyką w danym sektorze.
• Przygotowano i wydrukowano przewodnik na temat pozyskiwania środków na realizację
projektów rozwojowych w kraju i za granicą,
• W dn. 18-20.05.2009 w Krakowie odbyło się otwarte szkolenie dla reprezentantów róŜnych
organizacji pozarządowych dotyczące przygotowywania i pisania projektów - rozwojowych. W
szkoleniu wzięło udział 15 osób oraz dodatkowo przedstawiciele lokalnych organizacji
partnerskich projektu z Argentyny, Mali i Pakistanu.
2.1.3. CHAMPIONS FOR SOUTH AFRICA – JOIN THE GAME!
Czas realizacji: od 01.01.2009 – w trakcie realizacji
Miejsce realizacji: cała Polska, dodatkowo projekt obejmujący w sumie 6 krajów europejskich,
działania realizowane równieŜ w RPA
W związku z odbywającymi się w 2010 roku w RPA finałami Mistrzostw Świata w Piłce NoŜnej,
organizacje z 6 państw europejskich, działające w ramach sieci Don Bosco Network, postanowiły
przeprowadzić kampanię edukacyjną, która skierowana jest do uczniów w wieku 8-18 lat oraz ich
nauczycieli.
Cele ogólne projektu:
• Przyczynić się do większego zainteresowania oraz zrozumienia problemów rozwojowych
Republiki Południowej Afryki wśród dzieci i młodzieŜy w Europie.
• Przyczynić się do większego poparcia realizacji Milenijnych Celów Rozwoju w Europie.
Działania:
• Działania promujące projekt: stworzona została wielojęzyczna strona internetowa www.join-thegame.org, wydrukowane i rozesłane do szkół i indywidualnych nauczycieli zostały ulotki
informacyjno – promocyjne. Nauczyciele, którzy zainteresowali się udziałem w projekcie, mogli
zgłosić chęć otrzymania materiałów edukacyjnych przy pomocy zgłoszenia pocztowego, drogą
mailową, telefoniczną lub z wykorzystaniem formularza on-line, za pośrednictwem strony
internetowej.
• Przygotowanie i produkcja materiałów edukacyjnych: materiały dydaktyczne obejmują dwie
przygodowe gry komputerowe, dla uczniów w wieku 8-12 oraz 13-18 lat (dostępne na DVD
oraz on-line) a takŜe scenariusze towarzyszących zajęć lekcyjnych. Są one dostępne w
sześciu wersjach językowych. Przeznaczone do przeprowadzenia lekcji w Polsce materiały
zostały dostosowane do polskiej Podstawy Programowej takich przedmiotów jak: historia,
geografia, wiedza o społeczeństwie.
• Wizyty w szkołach: jesienią 2009 roku koordynator projektu oraz wolontariusze odwiedzili 19
szkół, spotykając się z nauczycielami i uczniami, aby zaprezentować projekt i zachęcić do
udziału w jego poszczególnych działaniach.
• Newsletter: nauczyciele, którzy biorą udział w projekcie, otrzymali we wrześniu pierwszy z serii
newsletterów mailowych, w którym zawarte były informacje dotyczące przebiegu projektu, a
takŜe informacje pochodzące od partnera projektu w RPA o sytuacji w tym kraju.
• Objęcie projektu patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej: na jesieni 2009 roku rozpoczęte
zostały starania o uzyskanie patronatu MEN nad projektem, który przyznany został w grudniu
2009 roku.
Partnerzy:
• Partnerzy europejscy: Jugend Dritte Welt (Niemcy), Jugend Eine Welt (Austria), Jóvenes y
Desarrollo (Hiszpania), Volontariato Internazzionale per lo Sviluppo (Włochy), Salesiánská
asociace Dona Boska (Czechy),
• Salesian Projects Development Office (Republika Południowej Afryki)
Źródła finansowania:
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• Komisja Europejska – Biuro EuropeAid
• Środki własne
2.1.4 SZTUKA KONFLIKTU
Czas realizacji: 15.08.2009 – w trakcie realizacji
Opis projektu: Projekt „Sztuka konfliktu” finansowany ze środków Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych w ramach komponentu „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie” realizowany
jest przez SWM Młodzi Światu (jako główny partner) przy współpracy z 5 organizacjami polskimi i
zagranicznymi.
Cele projektu: Celem strategicznym projektu jest edukacja obywatelska, wzrost zaangaŜowania
młodzieŜy w Ŝycie publiczne. Celami szczegółowymi są:
• Podniesienie stanu wiedzy grupy młodzieŜy (w sumie ok. 120 osób) nt. procesów
demokratycznych (procesy decyzyjne, natura konfliktu, przedstawicielstwo).
• Wzrost zaangaŜowania obywatelskiego młodzieŜy poprzez promocję wolontariatu jak i udział w
debacie tyczącej priorytetów polityki krajowej, regionalnej i lokalnej.
• Wypracowanie metodyki, wzbogacenie treści dot. edukacji obywatelskiej w postaci
powtarzalnego programu edukacyjnego.
• Kształtowanie postaw otwartości, walka z ksenofobią, uprzedzeniami i dyskryminacją ze
względu na rasę, płeć, poglądy.
• Wzmocnienie potencjału SWM dzięki zwiększeniu zasięgu oddziaływania (równieŜ poprzez
tworzony przy SWM teatr) i dzięki współpracy międzynarodowej z doświadczonymi partnerami
z Polski, Belgii i Anglii.
Działania projektu zrealizowane w 2009 roku:
• Przygotowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej w Anglii i Belgii, w ramach których trenerzy
SWM zapoznali się z metodologią pracy nad tematem konfliktu.
• Rekrutacja wolontariuszy zagranicznych EVS, przygotowanie ich do pracy i zaangaŜowanie w
działania projektu.
• Spotkanie programujące słuŜące wypracowanie szczegółowej formuły bloku warsztatowego i
szkolenie dla partnerów.
• Informacja o projekcie i rekrutacja odbiorców działań edukacyjnych (młodzieŜ z krakowskich
liceów, studenci krakowscy, uczniowie szkół w Kielcach, Rabce i Tarnowie.
• Przeprowadzenie cyklu warsztatów. Warsztaty teatralne wraz z próbami do spektaklu ciągle
trwają i zakończą się w maju. Warsztaty analityczne: Dotychczas zrealizowane tematy:
edukacja międzykulturowa, zarządzanie konfliktem, o wartościach warto rozmawiać, spotkanie
z dziennikarzem, wpływ mediów a wpływ na media, edukacja rozwojowa, symulacyjna gra
handlowa.
Partnerzy projektu:
• Don Bosco Youth-Net, Belgia
• Global Link, Wielka Brytania
• Stowarzyszenie Teatr Nie Teraz, Tarnów
• Oratorium Świętokrzyskie św. Jana Bosko, Kielce
• Stowarzyszenie Dom Rodziny (L.O. im Świętej Rodziny w Rabce)
Źródła finansowania:
• Projekt współfinansowany przez Fundusz dla Organizacji Pozarządowych,
• Środki własne.
2.2. PROGRAMY WIELOLETNIE
2.2.1. EDUKACJA GLOBALNA W SZKOŁACH
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Czas trwania programu: kontynuacja od marca 2000 – program stały
Cele projektu: W ramach działań edukacji rozwojowej prowadzone są warsztaty w szkołach.
Dzieci i młodzieŜ w aktywny sposób (poprzez gry i zabawy angaŜujące ucznia, wielkoformatową
wystawę zdjęć, filmy i prezentacje multimedialne oraz oryginalne eksponaty) mogą poszerzyć
swoją wiedzę oraz zwiększyć świadomość na temat problemów globalnych, uwarunkowań
kulturowych i historycznych na świecie. Młodzi ludzie dowiadują się, w jaki sposób sami mogą
włączyć się w działania na rzecz najuboŜszych rejonów świata, między innymi poprzez pracę
wolontaryjną w Polsce i za granicą.
Działania:
Warsztaty z Edukacji Globalnej w Szkołach – w 2009 roku w zajęciach wzięło udział ok. 580
osób:
• Katolickie Gimnazjum im. Św. Rodziny z Nazaretu w Krakowie,
• Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny z Nazaretu w Krakowie,
• Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu,
• Publiczne Gimnazjum w Węgierskiej Górce,
• Salezjański Ruch Troski o MłodzieŜ SALTROM w Krakowie,
• Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych w Bytomiu,
• Szkoła Podstawowa nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krakowie,
• XVI Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Krakowie
Partnerzy:
• Szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne
Źródła finansowania:
• Urząd Miasta Krakowa
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach Programu Polskiej Pomocy Zagranicznej
• Środki własne
2.2.2. WARSZTATY W WIOSCE AFRYKAŃSKIEJ
Czas realizacji: od kwietnia 2007 do końca maja 2009
Miejsce realizacji: Kraków, ul. Tyniecka 39
Cele projektu: Od kwietnia 2007 roku przy ul. Tynieckiej 39 w Krakowie w Wiosce Afrykańskiej
odbywały się warsztaty mające na celu przekazanie wiedzy na temat wybranych krajów Afryki:
kultury, historii, warunków naturalnych, ale przede wszystkim na temat problemów, z którymi
zmagają się ich mieszkańcy. W ramach zajęć dzieci i młodzieŜ pracowali w grupach, brali udział
w grach symulacyjno-edukacyjnych oraz warsztatach kulturowo-artystycznych. Od czerwca 2009
r. rozpoczęła się rozbudowa wioski afrykańskiej do Parku Edukacji Rozwojowej.
Działania:
Warsztaty w Wiosce Afrykańskiej – w 2009 roku w zajęciach wzięło ok. 200 osób.
• Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II w Krakowie,
• Gimnazjum nr 63 w Krakowie,
• Specjalne Przedszkole Maltańskie w Krakowie,
• Prywatne Przedszkole „Tęczowa Kraina” w Krakowie,
• Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smukowie,
• Biuro Turystyczne Parys w Warszawie.
Partnerzy:
• Szkoły podstawowe, gimnazjalne i młodzieŜowe domy kultury
• Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Bosko w Czarnym Dunajcu
Źródła finansowania:

25

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu

Raport roczny 2009

• Urząd Miasta Krakowa,
• Środki własne.
2.2.3. PARK EDUKACJI ROZWOJOWEJ
Czas realizacji: od czerwca 2009 – w trakcie realizacji
Miejsce realizacji: Kraków, ul. Tyniecka 39
Opis projektu:
Projekt pt. „Zobacz, dotknij, poczuj – nowoczesne narzędzia w edukacji rozwojowej” jest
kontynuacją działań z 2007 roku, w ramach których przy ul. Tynieckiej 39 w Krakowie została
wybudowana Wioska Afrykańska na wzór prawdziwej wioski ghańskiej z Afryki
Środkowozachodniej, rok później stanęła równieŜ Wioska Indiańska. Od początku swojego
powstania obydwie Wioski cieszyły się ogromnym powodzeniem. Postanowiono, zatem
rozbudować tą przestrzeń edukacyjną, aby dzieci i młodzieŜ mogły dowiedzieć się czegoś więcej,
równieŜ o innych regionach świata. Dzisiaj Park Edukacji Rozwojowej składa się z sześciu osad,
które słuŜą przekazywaniu wiedzy oraz podnoszeniu świadomości na temat sytuacji w krajach
Globalnego Południa. Celem warsztatów, róŜnego rodzaju spotkań, interaktywych gier i zabaw
jest uczenie się na temat róŜnorodności kulturowej, problemów globalnych i współzaleŜności,
jakie występują między krajami Północy i Południa. Do Parku Edukacji Rozwojowej przyjeŜdŜają
zorganizowane grupy z całej Polski. Warsztaty są dopasowane do czterech kategorii wiekowych:
szkoła podstawowa klasy I-III, szkoła podstawowa klasy IV-VI, szkoła gimnazjalna oraz szkoły
ponadgimnazjalne.
Działania:
• Budowa Parku Edukacji Rozwojowej - na 2 hektarowym terytorium, w centralnej jego części
wyznaczono mapę świata wraz ze wszystkimi kontynentami. Obszar miedzy płaszczyznami
kontynentów tworzy nieckę oczka wodnego, która w przyszłości zostanie zalana wodą tworząc
oceany między kontynentami. Wokół mapy świata stanęło sześć wiosek charakterystycznych
dla poszczególnych regionów świata.
• Wizyta studyjna u Partnera projektu w Belgii.
• Wizyta uczniów ze szkoły partnerskiej.
• Warsztaty w Parku Edukacji Rozwojowej – w 2009 roku w zajęciach wzięło udział ok. 460 osób
z 16 zespołów szkolnych.
• Wydarzenie promujące Park Edukacji Rozwojowej w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej.
Partnerzy:
• Oxfam-Solidarite
• Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Bosko w Czarnym Dunajcu
Źródła finansowania:
• Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
• Środki własne
2.2.4. WYSTAWY DOT. MILENIJNYCH CELÓW ROZWOJU
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).
Dodatkowo w roku 2009 została utworzona wystawa mówiąca o Milenijnych Celach Rozwoju w
Ghanie.
W roku 2009 wystawy zostały zaprezentowane m.in. w:
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Jabłonka podczas imprezy „Orawa Dzieciom Afryki”
Muzeum Kopalnia Soli w Wieliczce
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „U Siemachy”
WyŜsza Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera

Źródła finansowania:
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych (inicjatywa edukacyjna w ramach projektu finansowanego z
programu „Wolontariat Polska Pomoc”
• Środki własne.
2.2.5. ANIMACJA MISYJNA W PARAFIACH
Animacja misyjna w parafiach prowadzona jest od 2000 roku. W jej ramach przedstawiciele SWM
odwiedzają parafie w całej Polsce prowadząc róŜne formy działań. 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 2009 niedziele misyjne zostały zorganizowane w kilkunastu parafiach, w tym m.in.:
• 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.
2.3. WYDARZENIA I AKCJE
2.3.1. TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ W KRAKOWIE
Czas i miejsce realizacji: 01.09.2009 – 30.11.2009, 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.
Działania:
• Warsztaty: djembe – gry na bębnach afrykańskich (17 uczestników), tanga argentyńskiego (24
osoby), sztuki rysowania Manga – krąg kultury azjatyckiej (6 osób).
• Wystawa zdjęć w WyŜszej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera.
• Prezentacja multimedialna zdjęć na ścianie kamienicy przy ul. Brackiej (centrum Krakowa).
KaŜdego wieczoru, począwszy od 09.11.-23.11.2009 wyświetlane byłe zdjęcia wraz z
wierszem-komentarzem do nich, napisane przez poetę Michała Zabłockiego. Zdjęcia
odzwierciedlały problemy rozwojowe krajów Globalnego Południa.
• Wieczory kulturowe prezentujące odrębne kultury krajów rozwijających się – w dniach 16, 17
oraz 18 listopada 2009 odbyły się trzy wieczory kulturowe, których celem było zwrócenie uwagi
na drogę do rozwoju oraz perspektywy stojące przed krajami rozwijającymi się. Odbywały się
one pod hasłem „Świat wczoraj, dzisiaj, jutro”. Na kaŜde z tych wydarzeń składało się
spotkanie z ekspertami z dziedziny krajów rozwijających się, koncert oraz degustacja
tradycyjnej potrawy – wieczór poświęcony Ameryce Łacińskiej – Społeczno-kulturowe oblicza
Ameryki Łacińskiej, wieczór poświęcony Azji - Azja daleka czy bliska oraz wieczór poświęcony
Afryce – Na szlakach Afryki i Lewantu. Odbiorcami imprezy było ok. 90 uczestników podczas
wieczoru poświęconego Ameryce Łacińskiej, ok. 70 uczestników wieczoru azjatyckiego i ok.
110 uczestników wieczoru afrykańskiego.
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Partnerzy:
• „Klub Pod Jaszczurami” w Krakowie,
• WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
• Sietar Polska.
Patronat medialny:
• TVP Kraków
• Radio Kraków
Źródła finansowania:
• Fundacja Edukacja dla Demokracji w ramach programu Edukacji Rozwojowej MSZ,
• Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
• Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
• Środki własne.
2.3.2. ORAWA DZIECIOM AFRYKI – VIII EDYCJA
Czas i miejsce realizacji: 01.04.2009 – 12.06.2009, 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 wykonane naczynia dla dzieci szkół podstawowych pt. „Afrykańskie
naczynia”. 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 zespołów: Małe Podhale, StróŜe Poranka, Ndege
Brothers (zespół afrykański), Dukat oraz Aire Andaluz. Imprezy towarzyszące: aukcja
eksponatów afrykańskich, przedstawienie dla dzieci Czerwony Kapturek” - bajka w wykonaniu
aktorów teatru Art-Re z Krakowa, róŜnego rodzaju atrakcje dla dzieci – m.in. karuzele, euro –
bungee, loteria, sklepik misyjny, degustacja tradycyjnych potraw z Orawy, Tanzanii. W
koncercie i wydarzeniach towarzyszących uczestniczyło ok.1 000 osób (ok. 13 000 łącznie z
parafiami).
Partnerzy:
• W ójt 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,
• W ójt Gminy i Gminne Centrum Kultury i Sportu w Lipnicy Wielkiej,
• Firma „Kartex”,
• Restauracja „Pasieka”,
• Bank Spółdzielczy w Jabłonce.
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.
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3. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU
3.1. SZKOLENIA WOLONTARIUSZY
Czas realizacji (data od-do): działanie stałe od roku 2000
Miejsce realizacji: cała Polska (oddziały organizacji w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, grupy
lokalne w Świętochłowicach, Zabrzu, Lubinie, Chocianowie, Oświęcimiu)
Opis działania:
Prowadzone stale od roku 2000 szkolenia dla wolontariuszy są jednym z istotnych elementów
formacji osób przygotowujących się do wyjazdu wolontaryjnego na jedną z placówek misyjnych
lub do pracy wolontaryjnej w kraju. Przygotowanie wolontariuszy jest z jednej strony waŜnym
elementem ich osobistego rozwoju, a z drugiej słuŜy podnoszeniu jakości działań prowadzonych
przez organizację we współpracy z wolontariuszami.
Działania:
Szkolenia weekendowe
• W roku 2009 odbyło się 9 szkoleń weekendowych (piątek - niedziela), jako Ŝe okres wakacyjny
(lipiec - wrzesień) wyłączony jest z programu szkoleń, poniewaŜ 80% wolontariuszy SWM to
studenci. Większość spotkań miała miejsce w Krakowie przy ulicy Tynieckiej 39, spotkanie w
maju miało miejsce w miejscowości Jabłonka na Orawie, na południu Polski.
• Na przestrzeni całego roku w szkoleniach weekendowych udział wzięło około 200. Średnia
liczba uczestników w czasie jednego spotkania wynosiła 45 osób.
• Tematyka szkoleń obejmowała: działalność misyjną, przygotowanie do wolontariatu misyjnego,
formację w duchowości salezjańskiej, informacje o globalnych problemach i
współzaleŜnościach, przegląd pomocy rozwojowej, edukację rozwojową – zakres i metody,
pedagogika zabawy, zarządzanie projektami, media i public relations.
• Metodologia prowadzonych zajęć zakładała aktywne uczestnictwo wolontariuszy: metody
warsztatowe, dyskusje, wspólne opracowywanie tematu.
• Szkolenia były prowadzone zarówno przez pracowników SWM, jak i przez zaproszonych
zewnętrznych ekspertów. Uczestnicy mieli teŜ moŜliwość spotkania się z wolontariuszami,
którzy powrócili z placówek misyjnych i dzielili się swoim doświadczeniem.
Spotkania wprowadzające
• Przed kaŜdym szkoleniem weekendowym odbywa się spotkanie wprowadzające nowych
wolontariuszy w pracę SWM. Osoba, która chce rozpocząć swoją współpracę z organizacją,
ma w jego czasie moŜliwość otrzymania podstawowych informacji o strukturze, działaniach i
podstawowych wartościach SWM, uwarunkowaniach pracy wolontariusza itp.
Spotkania cotygodniowe
• Raz w tygodniu w oddziałach i ośrodkach lokalnych odbywają się spotkania o charakterze
formacyjnym, informacyjnym i roboczym. KaŜdy z ośrodków lokalnych określa zakres
tematyczny prowadzonych spotkań, zaleŜnie od swoich potrzeb. Wyłączając okres wakacyjny
oraz dni wolne od pracy, w kaŜdym z ośrodków lokalnych odbyło się średnio 25 spotkań, w
których uczestniczyło kaŜdorazowo 10-25 uczestników.
Dodatkowe szkolenia
• ZaleŜnie od potrzeb indywidualnych wolontariuszy oraz moŜliwości i zainteresowania
organizacji, SWM umoŜliwia wolontariuszom udział w szkoleniach proponowanych przez inne
organizacje. Niejednokrotnie jest to moŜliwe dzięki członkostwu SWM w sieciach i platformach
organizacji. W roku 2009 wolontariusze SWM wzięli udział między innymi w takich szkoleniach,
jak: Kurs medycyny tropikalnej, Szkolenie wolontariuszy EVS, Międzykulturowi Nawigatorzy i
inne.
Partnerzy:
• Salezjańskie Centrum Wychowania I Duszpasterstwa MłodzieŜy WDM
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Źródła finansowania:
• Środki własne organizacji
• Urząd Miasta Krakowa
• Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
3.2. PROGRAM MŁODZIEś W DZIAŁANIU – WOLONTARIAT EUROPEJSKI
3.2.1. LEARNING BY WORKING
Czas realizacji: wrzesień 2009 – w trakcie realizacji
Opis projektu: Projekt „Learning by Working” finansowany ze środków Programu MłodzieŜ w
działaniu realizowany jest przez SWM Młodzi Światu (jako organizacja goszcząca i koordynująca)
przy współpracy z organizacjami z Gruzji, Litwy i Niemiec (organizacje wysyłające). W ramach
projektu na wolontariat do SWM przyjechały 3 wolontariuszki: Mariam Chikava (Gruzja), Agne
Muralyte (Litwa) i Christiane Lanzke (Niemcy).
Cele projektu: Głównym celem projektu jest wsparcie dla powstającego przy SWM teatru. W
postaci teatru SWM zyska nowy kanał informacji i promocji idei wolontariatu i misji a takŜe
płaszczyznę intelektualno-artystycznego „przepracowywania” wielokulturowych doświadczeń
SWM.
Działania projektu zrealizowane w 2009 roku:
• Rekrutacja i przygotowanie 3 wolontariuszy zagranicznych. Na tym etapie odbywały się
konsultacje, wymiana informacji dotyczących organizacji i kraju, uzgodnienia praktyczne,
precyzowanie celów i oczekiwań wszystkich stron projektu,
• Szkolenia wolontariuszy po przyjeździe do Polski (październik 2009) najpierw w ramach SWM
Młodzi Światu, potem szkolenia w Warszawie zapewnione przez Agencję Narodową Programu
MłodzieŜ w działaniu,
• Cotygodniowe warsztaty teatralne w ramach trzech grup projektu „Sztuka konfliktu”, praktyczne
wspieranie wszystkich działań związanych z projektem „Sztuka konfliktu”,
• Przygotowywanie 3 spektakli: „Drzewo” „Tygrys ludojad w łazience”, „Szkice do Skazy”
• Stworzenie 3 scenariuszy teatralnych metodą teatru forum,
• Warsztaty analityczne dotyczące konfliktu przeprowadzone w Krakowie, Kielcach, Rabce i
Tarnowie,
• Prace administracyjne związane z funkcjonowaniem warsztatów, biura SWM,
• Działania promocyjne teatru: udział w audycjach radiowych, blog, dystrybucja ulotek,
• Prace nad kolejnymi projektami w ramach EVS
Partnerzy projektu:
• Atinati, Gruzja
• Center of Youth Voluntary Activities „Deineta”, Litwa
• LeISA GmbH / Soziokulturelles Zentrum “Die VILLA”, Niemcy
Źródła finansowania:
• Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Akcji 1.2 Programu MłodzieŜ w Działaniu
• Środki własne.
3.3. PROJEKT MOśESZ! – DZIAŁAJ AKTYWNIE. POBUDZANIE AKTYWNOŚCI I BUDOWANIE
KOMPETEMCJI LIDERÓW LOKALNYCH DLA SAMODZIELNEGO ROZWOJU
Czas trwania projektu: 1 lipca – 31 grudnia 2010 r.
Miejsce:
• Siedziba SWM w Krakowie, ul. Tyniecka 39;
• Dom MłodzieŜy „Na Górce” w Szczyrku
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Cel projektu: Wzmocnienie oraz zachęcenie do zaangaŜowania się w działalność wolontaryjną
młodzieŜy z całej Polski poprzez szkolenia z róŜnych obszarów, pomoc w organizacji wydarzeń
lokalnych, informowanie (newsletter, wydawnictwo, konsultacje etc.)
Działania:
• Szkolenie 10-dniowe w Szczyrku dla 48 uczestników/-ek w trzech dziedzinach:
1) Innowacyjne dzielenie się wiedzą (Trenerzy edukacji rozwojowej)
2) Odpowiedzialne kreowanie świadomości społecznej i wizerunku w mediach (grupa
medialna i PiaRowcy)
3) Sprawne funkcjonowanie organizacji i jej zespołu
• Trzy szkolenia weekendowe (październik, listopad, grudzień)
• Opracowanie materiałów wypracowanych w czasie szkoleń przez wolontariuszy/-ki – wydanie
ich w formie drukowanej jako broszura „MoŜesz! Działaj aktywnie”
• Stworzenie archiwum on-line zawierającego materiały z trzech ww. obszarów: mozesz.swm.pl
• Realizacja dwóch kampanii społecznych na nośnikach billboard: w listopadzie zachęcającej do
wzięcia udziału w wydarzeniach w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej oraz w grudniu
zachęcającej do włączenia się w działalność wolontariatu (hasło kampanii: Łączy nas
uśmiech!)
• Realizacja kampanii społecznej w bus TV w Krakowie – spot zw. z Tygodniem Edukacji
Globalnej stworzony został zgodnie z pomysłami uczestników/-ek projektu
• Organizacja happeningu w Krakowie przez uczestników/-ki projektu z tematyki fair trade
• Wydarzenia w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w Krakowie
• Organizacja edycji lokalnych TEG-u we Wrocławiu, Poznaniu, Zielonej Górze, Bydgoszczy,
Oświęcimiu, Rybniku, Gdańsku i Krzeszowicach
• Konsultacje dla wolontariuszy w biurach SWM Młodzi Światu w Krakowie i we Wrocławiu
• Wydawanie newslettera zawierającego materiały zw. z działalnością wolontariatu, jak równieŜ z
dziedziny edukacji rozwojowej
Partnerzy projektu:
• SWM Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu,
• TVP 3 Kraków
Źródła finansowania:
• Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
• Środki własne
4. PUBLIKACJE
4.1. BIULETYN „MŁODZI ŚWIATU”
Czas realizacji: rok 2009
Magazyn przyjaciół misji – Młodzi Światu jest wydawany od 2005 roku. Na łamach biuletynu
informujemy, zachęcamy, zapraszamy do czynnego włączania się w naszą działalność poprzez
wsparcie finansowe, a takŜe promując ideę wolontariatu wśród młodych odbiorców magazynu.
KaŜdy, kolejny numer poświęcony jest kaŜdemu z aspektów naszej działalności. Znajdują się tam
informacje z aktualnie prowadzonych projektów na misjach, realizowane działania z kraju, a takŜe
wywiady z wolontariuszami powracającymi z pracy na placówkach misyjnych czy listy misjonarzy.
W 2009 roku wydano trzy numery biuletynu. Numer 1/2009 był poświęcony planowanym
zadaniom na cały rok, w szczególności były to opis poszczególnych projektów budowlanych, jak i
wolontariatów. Nakład 6 000 sztuk.
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W numerze 2/2009 znalazł się wywiad z wolontariuszem, opis projektu realizowanego w RPA
przy współpracy MSZ RP. W numerze znalazł się równieŜ materiał poświęcony wyjazdom
wolontariuszy, realizujących program Wolontariat Polska Pomoc 2009. Nakład 6 000 sztuk.
Numer 3/2009 zawierał reportaŜ z otwarcia pierwszego w Polsce Parku Edukacji Rozwojowej
oraz relacje z zakończenia budowy w Tanzanii, RPA i Zambii, prowadzonej przez wolontariuszy
SWM Młodzi Światu. Nakład 7 000 sztuk.
Źródła finansowania:
• środki własne
4.2. DZIECIŃSTOW POD DRZEWEM POMARAŃCZY - HISTORIE DZIECI I MŁODYCH LUDZI
MIESZKAJĄCYCH W KRAJACH AMERYKI POŁUDNIOWEJ I AFRYKI
Czas realizacji: 01.07. – 30.11.2009 r.
Publikacja została stworzona przez wolontariuszy Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi
Światu”, którzy realizują projekty pedagogiczne na tych dwóch kontynentach, pracując jako
wychowawcy w domach dziecka, pomagając „dzieciom ulicy”, organizując czas dzieciom z
najuboŜszych dzielnic i ucząc w szkołach. Do ksiąŜki zostały dołączone konspekty dla
nauczycieli. Na bazie materiałów moŜliwe jest samodzielne przeprowadzenie zajęć
przybliŜających uczniom realiów Ŝycia w Boliwii. Nakład: 575 ksiąŜek, 575 konspektów.
Źródła finansowania:
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Wolontariat Polska Pomoc”
4.3. ALBUM MŁODZI ŚWIATU - WOLONTARIUSZE DLA MILENIJNYCH CELÓW ROZWOJU
Czas realizacji: 01.07. – 30.11.2009 r.
Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu” nie pozostaje obojętny na wyzwania krajów
Afryki, Ameryki Południowej czy Azji. Dlatego od kilkunastu lat propaguje i wspiera w swojej
działalności Milenijne Cele Rozwoju poprzez szeroką skalę podejmowanych działań i projektów.
Są to projekty zarówno budowlane, medyczne, jak i szkoleniowe czy edukacyjne, skierowane
głównie do najmłodszych. Polsko-angielska publikacja pokazuje działania, jakie moŜna
podejmować dla propagowanie Milenijnych Celów Rozwoju.
Źródła finansowania:
• Komisja Europejska w ramach projektu „Youth Ambassadors for MDGs”
5. FILMY I MULTIMEDIA
5.1. PRODUKCJE FILMOWE
W roku 2009 grupa medialna Art. 43 działająca przy SWM znacznie poszerzyła działalność
medialną stowarzyszenia, której głównym celem jest uwraŜliwianie na światowe problemy.
Podjęte działania objęły m.in.:
• Utworzenie profesjonalnego studia filmowo-radiowego ze stanowiskami montaŜowymi oraz
dźwiękoszczelnym studiem do nagrań dźwiękowych,
• Przeprowadzenie cyklu warsztatów filmowych dla wolontariuszy zaangaŜowanych w działania
medialne, na które składały się zajęcia teoretyczne w TVP Kraków oraz zajęcia praktyczne z
operatorem filmowym,
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• Nawiązanie współpracy z EUROFILM Missioni Don Bosco polegająca na nagrywaniu i
montowaniu polskiego lektora do filmów produkowanych przez MDB oraz wymianie materiałów
medialnych,
• Nawiązanie współpracy z TV Trwam oraz TV Religia, w których były lub będą emitowane
zrealizowane przez SWM materiały filmowe,
• Kontynuację współpracy z TVP Kraków – wsparcie przy realizacji materiałów filmowych,
szkoleniach wolontariuszy, emisja filmów,
• Wydanie na płytach DVD filmów: Afrykańskie ścieŜki, Afryka z wyboru, śyć, aby kochać, Chcę
Ŝyć, Komandosi dobroci, Trzej bracia, Moja Mongolia, Adopcja na odległość.
Z zaangaŜowaniem wolontariuszy i pracowników w roku 2009 zostało zrealizowanych
szereg materiałów filmowych – filmów krótkometraŜowych, reportaŜy i wywiadów, w tym:
ReportaŜe/wywiady:
• Orawa dzieciom Afryki,
• Afrykamera,
• Film z udziałem misjonarza ks. Melendy
• Film z udziałem misjonarza ks. Leńczuka
• Film z udziałem misjonarza z Peru
• Film z udziałem misjonarza ks. KsiąŜka
• Film o wolontariuszach Justynie i Tomku Bukłaho
• Tata na 15 miesięcy – spotkanie z wolontariuszem Grzegorzem Gidleckim
Filmy
• Trzej bracia – film o misjonarzach salezjańskich pracujących w Mongolii,
• Moja Mongolia – film o pracy misyjnej w Mongolii
• Kapłan PRO-LIFE – film z udziałem misjonarza ks. Piotra Wojnarowskiego
W trakcie realizacji:
• Film o błogosławionym Rudolfie Kolorku, misjonarzu salezjańskim pracującym w Brazylii.
5.2. WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
Czas trwania: luty - maj 2009
W pierwszej połowie roku odbył się cykl 5 szkoleń dziennikarskich przeprowadzony w dwóch
panelach tematycznych: warsztaty prasowe i warsztaty radiowe. W szkoleniu udział wzięli
wolontariusze z całej Polski w liczbie 36 osób. Warsztaty, przeprowadzone z udziałem
dziennikarzy praktyków pracujących w radiu i prasie, pozwoliły na rozwój zdolności i umiejętności
dziennikarskich młodzieŜy. DuŜa liczba zajęć praktycznych przyczyniła się do zdobycia
pierwszych doświadczeń w przygotowywaniu i opracowywaniu materiałów medialnych i
współpracy z mediami.
Partnerzy:
• Salezjańskie Centrum Wychowania i Duszpasterstwa MłodzieŜy
Źródła finansowania:
• Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie
• Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków
Działania powyŜsze realizują następujące cele statutowe:
− popularyzacja wiedzy o działalności misyjnej,
− nauka, oświata, edukacja i wychowanie,
− upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
− promocja wolontariatu.
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6. WSPÓŁPRACA SIECIOWA
6.1. DON BOSCO YOUTH NET
W roku 2009 SWM kontynuował współpracę z siecią Don Bosco Youth-Net, do której przystąpił w
roku 2004, zrzeszającą organizacje pracujące z młodzieŜą z 13 krajów europejskich. W ramach
współpracy odbyły się w minionym roku wymiany młodzieŜy oraz realizacja wspólnych projektów.
6.2. GRUPA ZAGRANICA
SWM Młodzi Światu juŜ od ponad 4 lat aktywnie działa w polskiej platformie organizacji
pozarządowych Grupa Zagranica. W roku 2009 przedstawiciel SWM brał udział w ponad 10
spotkaniach zarządu GZ. Celem uczestnictwa SWM w strukturach GZ było wzmocnienie w
platformie głosu organizacji pracujących na rzecz potrzebujących w Krajach Globalnego
Południa. Podczas spotkań zarządu przygotowywano wewnątrz reformę platformy wraz ze
zmianą statutu oraz wypracowywano stanowisko podczas konsultacji społecznych głownie z
Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.
Kolejnym polem aktywnego zaangaŜowania SWM była grupa robocza ds. Edukacji rozwojowej, w
której nasz przedstawiciel przez większą część roku pełnił funkcję koordynatora. Grupa ta
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. W 2009 roku grupa roboczą rozpoczęła prace nad budową
międzysektorowej Strategii na rzecz Edukacji Globalnej w Polsce.
Dodatkowo przedstawiciel SWM w 2009 roku brał udział w pracach jednej z grup roboczych sieci
CONCORD (Europejska sieć CONCORD reprezentuje ponad 1000 organizacji pozarządowych w
Europie) o nazwie Forum Edukacji Rozwojowej (FER) zrzeszającego przedstawicieli prawie
wszystkich krajów Unii Europejskiej (UE). Swoimi działaniami forum obejmuje wymianę informacji
na temat edukacji rozwojowej oraz koordynację działań na poziomie europejskim. Dodatkowo
przygotowuje wspólne postulaty i strategie. FER jest waŜnym partnerem w konsultacjach z
przedstawicielami UE w dziedzinie edukacji rozwojowej.
6.3 KOALICJA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU
W roku 2009 SWM przystąpił do Koalicji Sprawiedliwego Handlu, koordynowaną przez Polską
Zieloną Sieć, a do której naleŜą m.in.: Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci
Świat i My”, Polska Akcja Humanitarna, Grupa eFTe Warszawa.
Celem Koalicji jest promowanie idei Sprawiedliwego Handlu w Polsce oraz wspólna koordynacja
działań na jego rzecz. Ponadto Koalicja ma być platformą wymiany informacji w dziedzinie SH, w
tym celu została utworzona strona www.faitrtrade.org.pl. Koalicja zrzesza na równych prawach 8
członków oraz 4 partnerów. SWM dołączył do Koalicji Sprawiedliwego Handlu na pełnych
prawach jako członek, co daje moŜliwość aktywnego uczestniczenia w wytyczaniu kierunku
rozwoju SH w Polsce.
Działania powyŜsze realizują następujące cele statutowe:
− działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy
społeczeństwami
− wspieranie sprawiedliwego handlu
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IV. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW
1.POZNAŃ
1.1. EDUKACJA ROZWOJOWA
1.1.1. TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ
Czas trwania: 16-22.11.2009
Działania: Zorganizowanie wieczoru z edukacją globalną w Klubie śak, podczas którego
zaprezentowany został film „Home” i quiz z nim związany. Ponadto, zaproszeni goście mogli
posłuchać o realiach Ŝycia w Zambii i Ghanie, dzięki dwóm wolontariuszkom, które przebywały w
tych krajach. Atrakcją było stoisko z rekwizytami afrykańskimi oraz wystawa fotograficzna z
Ghany, dotycząca Milenijnych Celów Rozwoju.
1.1.2. GWIAZDKA MISYJNA
Czas trwania: grudzień 2009
Działania: Podczas całodniowej animacji wolontariusze prezentowali rekwizyty afrykańskie,
wystawy zdjęć z wyjazdów misyjnych, rozprowadzali kartki świąteczne, organizowali loterie
fantową oraz konkursy dla dzieci. Wolontariuszka, która przez rok pracowała w Sierra Leone
przedstawiła prezentację na temat swojej rocznej pracy.
Partnerzy:
• Parafia Św. Jana Bosko w Poznaniu
1.1.3. ZBIÓRKI MATERIAŁÓW NA PLACÓWKI MISYJNE W AFRYCE
Zorganizowane zostały w parafii Św. Jana Bosko w Poznaniu. Zebrane i wysłane zostały:
• KsiąŜki do biblioteki na placówce w Zimbabwe
• Zeszyty, ołówki, długopisy, skarpetki na placówkę w Zambii.
1.1.4. PUBLIKACJA „WYPRAWA
BOHATERAMI BAJEK Z NAMIBII

DO

AFRYKI

Z

MATUMBO,

KATANGA

I

INNYMI

Czas realizacji: 01.07. – 30.11.2009 r.
Opis projektu: Głównym celem projektu było skierowanie uwagi dzieci na kulturę krajów
afrykańskich oraz przedstawienie idei Milenijnych Celów Rozwoju, ze zwróceniem szczególnej
uwagi na pierwsze z ośmiu załoŜeń milenijnych - zlikwidowanie skrajnego ubóstwa i głodu.
Publikacja została wydana w nakładzie 1 300 sztuk. Zawiera 28 opowiadań, bajek i legend,
zebranych przez misjonarza w Namibii. 120 stron opatrzonych jest ilustracjami autorstwa uczniów
z Polskich szkół, wyłonionych w czasie konkursu „Ze stronnic afrykańskich bajek”,
przeprowadzonego przez SWM Młodzi Światu (270 prac z 21 szkół podstawowych, przedszkoli i
domów kultury). Dodatkowo w ksiąŜce znalazły się rysunki dzieci z Tanzanii, Republiki
Południowej Afryki i Zambii.
Źródła finansowania:
• Fundacja Edukacja dla Demokracji ze środków MSZ
1.2. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU
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1.2.1. SPOTKANIA WOLONTARIUSZY
Jak co roku, takŜe i w 2009, spotkania z wolontariuszami stanowiły podstawę funkcjonowania
organizacji, przyczyniając się do współpracy i integracji całego zespołu oraz spójności i ciągłości
działalności. Pomijając okres wakacyjny (lipiec-wrzesień), cotygodniowe spotkania z
wolontariuszami odbywały się w kaŜdy wtorek przez cały rok. Spotkania podejmowały róŜnorodną
tematykę i podzielone zostały na trzy rodzaje: warsztatowe, robocze oraz formacyjne. KaŜdy
spełniał określoną funkcję – poszerzania wiedzy misyjnej, poznawania edukacji nieformalnej,
przygotowania do planowanych wydarzeń oraz kształtowania ducha salezjańskiego.
Wolontariusze z Poznania brali ponadto udział w comiesięcznych szkoleniach ogólnopolskich
wolontariuszy SWM.
1.2.2. AKTYWNOŚĆ WOLONTARIUSZY
Przez cały rok wolontariusze, którzy odbyli wyjazdy misyjne, prezentowali przebieg swojej pracy
oraz przekazywali wiedzę z zakresu edukacji globalnej, głównie podczas spotkań dla dzieci i
młodzieŜy – w szkołach, kołach akademickich, poznańskich klubach.
• Szkoły – trzy wolontariuszki (Katarzyna Banaszak, Justyna Starosta i Anna ŁoŜyńska)
prowadziły zajęcia na temat swojej pracy oraz państw, w których pracowały (Zambia, Sierra
Leone, Ghana), w kilku szkołach poznańskich: IX LO, Gimnazjum nr 1 „Dębinka”, Zespół Szkół
Zawodowych nr 2 oraz w Liceum nr 5 w Koszalinie;
• Uniwersytety – Katarzyna Banaszak prowadziła prezentację na Akademii Wychowania
Fizycznego;
• Kluby – Anna ŁoŜyńska prezentowała doświadczenia misyjne z Ghany podczas „Dnia Afryki” w
klubie Zak, w Poznaniu;

1.3. PUBLIC RELATIONS
Rok 2009 przyniósł kilka pozytywnych zmian w pracy nad kształtowaniem wizerunku organizacji.
Powstała i rozwinęła się osobna strona internetowa SWM w Poznaniu, na której moŜna znaleźć
wszelkie informacje na temat organizacji, jej działalności i wolontariuszy.
Wolontariusze pisali takŜe artykuły do prasy lokalnej, takiej jak: „Gazeta średzka”, „Reader’s
digest”, „W świetle kolegiaty”, „Alterglobal”. Dwie wolontariuszki (Katarzyna Banaszak, Justyna
Starosta) wraz z ks. Tomaszem Bejmem wystąpili takŜe w radio i telewizji. Audycja w Radio
Emaus dotyczyła wyjazdu misyjnego do Zambii oraz działalności organizacji, a Winogradzka
Telewizja Kablowa przeprowadzała wywiad z wolontariuszkami o ich doświadczeniach misyjnych
i lokalnej pracy w organizacji.
Ponadto, pod koniec roku powstał krótki film/wywiad z Justyną Starostą, opowiadającą o rocznej
pracy misyjnej w Sierra Leone i trudach Ŝycia młodych wychowanków placówki.

2. WROCŁAW
2.1. EDUKACJA ROZWOJOWA
2.1.1. EDUKACJA GLOBALNA W SZKOŁACH
Czas trwania: styczeń- grudzień 2009
Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU oddział we Wrocławiu w 2009 roku rozpoczął
wzmoŜoną działalność z zakresu Edukacji Globalnej na terenie Dolnego Śląska. Grupą docelową
byli przede wszystkim uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z którymi
przeprowadzono szereg warsztatów metodami aktywnymi, m.in. projekcje filmów, gry
symulacyjne, praca metodą metaplanu, analiza soft, etc. Rezultatem podjętych działań
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edukacyjnych jest zwiększona świadomość ok. 1000 dzieci i młodzieŜy z tematyki globalnej i
rozwojowej, m.in. podział świata na kraje Globalnej Północy i Południa, Milenijne Cele Rozwoju,
prawa dziecka w Afryce, edukacja w krajach rozwijających się, praca dzieci, zaleŜności handlowe
na świecie, odpowiedzialna konsumpcja i Sprawiedliwy Handel. Warsztaty miały charakter
jednorazowych spotkań lub teŜ uzupełniających się etapów, tworząc cykl edukacyjny.
W roku 2009 w warsztatach wzięło udział ok. 1000 osób, zostały one przeprowadzone w
następujących szkołach:
• Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie
• Gimnazjum nr 2 w Głogowie
• Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Oleśnicy
• Gimnazjum nr 2 w Chojnowie
• Gimnazjum w Oleśnicy
• Szkoła Podstawowa w Oleśnicy
• Gimnazjum nr 2 w Górze
• Gimnazjum w Malczycach
Ponadto przeprowadzone zostały warsztaty na specjalne zaproszenie Dolnośląskiego
Parlamentu Dzieci i MłodzieŜy oraz Noworudzkiego Stowarzyszenia Pro Publico Bono.
2.1.2. TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ WE WROCŁAWIU
Czas realizacji: 16.11.2009 - 22.11.2009
Tydzień edukacji globalnej we Wrocławiu przebiegał w dwuetapowo. Pierwszym etapem były
warsztaty przeprowadzone z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w trzech
dolnośląskich szkołach. W ramach drugiego etapu przygotowane zostały dwa wieczory
edukacyjno-kulturowe
poświęcone
tematyce
globalnych
współzaleŜności.
Wieczory
przeprowadzone były w Klubie Autograf przy Centrum sztuki Impart we Wrocławiu.
Warsztaty w szkołach
• W Liceum im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy odbyły się zajęcia poświęcone Milenijnym
Celom Rozwoju. Wzięło w nich udział 110 uczniów.
• W gimnazjum Malczycach przeprowadzona została Gra warta cukru, przybliŜająca temat
funkcjonowania systemu handlowego na świecie. Wzięło w niej udział 80 uczniów.
• We współpracy z Stowarzyszenie Pro Publico Bono odbyły się warsztaty dla uczniów szkół z
Nowej Rudy. Warsztaty poświęcone były prawom dziecka w Afryce. Przeprowadzono takŜe grę
symulacyjną Sytuacja podbramkowa poświęcona pracy pakistańskich dzieci przy szyciu piłek
futbolowych.
Wieczory edukacyjno – kulturowe
Druga część Tygodnia Edukacji Globalnej miała charakter otwarty. Główną grupą docelową byli
studenci z Wrocławia i to oni stanowili większość odbiorców. Oba wieczory odbywały się w Klubie
Autograf przy Centrum Sztuki Impart we Wrocławiu. W piątek 20 listopada 2009 miała miejsce
pierwsza część wydarzeń edukacyjnych. Wieczór poświęcony był roli rolnictwa w krajach
Globalnego Południa oraz relacjom handlowym. W sobotę 21 listopada miał miejsce drugi
wieczór edukacyjny, którego tematem przewodnim stały się Indie.
Liczba odbiorców obu wieczorów wynosiła ok. 150 osób. Przez dwa dni funkcjonowała wystawa
eksponatów z prowadzonego przez SWM sklepu Rafiki. Ponadto działał takŜe punkt informacyjny
na temat Misji, Wolontariatu, Sprawiedliwego Handlu oraz Milenijnych Celów Rozwoju. Zarówno
w piątek, jak i sobotę miała miejsce degustacja produktów Sprawiedliwego Handlu.
Partnerzy:
• klub Autograf
• Radio Rodzina – patronat medialny
• Tygodnik katolicki Niedziela – patronat medialny
• Studente.pl – patronat medialny
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Źródła finansowania:
• Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
• Środki własne organizacji
2.1.3. MISJA NA OŁBINIE
Czas realizacji: 01.06.09
W sobotę 1 czerwca w Parku Nowowiejskim we Wrocławiu SWM Młodzi Światu oddział we
Wrocławiu wraz z Salezjańskim Stowarzyszeniem śółty Parasol zorganizował festyn rodzinny
„Misja na Ołbinie”. Festyn, skierowany do mieszkańców dzielnicy Ołbin we Wrocławiu, połączony
był z zakończeniem tygodnia obchodów międzynarodowego dnia dziecka. W trakcie imprezy
dzieci spotykały się m.in. w Namiocie Bajek Afrykańskich, w którym mogły usłyszeć Bajki znad
rzeki Zambezi. Mogły takŜe ułoŜyć mapę afryki, wziąć udział w warsztatach tańca afrykańskiego
prowadzonego przez tancerkę Magdalenę Pełech. MłodzieŜ z dzielnicy Ołbin brała takŜe udział w
warsztatach gry na bębnach DuŜym zainteresowaniem najmłodszych cieszył się konkurs
plastyczny pt „Mój kolega z Afryki” oraz punkt, w którym twarze dzieci malowane były w
tradycyjne afrykańskie wzory. Przez cały czas trwania imprezy, na scenie odbywały występy,
dzieci, pokazy tańca, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego z nagrodami, rozstrzygnięcie loterii.
Głównym celem festynu było przybliŜenie mieszkańcom Ołbina kultury krajów Afrykańskich ze
szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci Czarnego Lądu.
2.1.4. ŚWIATEŁKO DLA AFRYKI
Czas realizacji: 23 października 2009, od 18.00 do 21.00
W piątek 23.10.2009 na Placu Garnizonowym w centrum Wrocławia, SWM Młodzi Światu we
współpracy z Wrocławskim Ruchem Solidarności z ubogimi Trzeciego Świata MAITRI,
zorganizował event pod nazwą „Światełko dla Afryki”. Wydarzenie było zorganizowane z okazji
trwającego w dniach 18-24.10 2009 Tygodnia Misyjnego. Głównym jego celem było zwrócenie
uwagi przechodniów na problemy Afryki, o których mogli usłyszeć układając wspólnie mapę
Afryki z symbolicznych świeczek. Przez cały czas trwania wydarzenia wolontariusze SWM Młodzi
Światu, prowadzili akcję informacyjną, rozdając ulotki i rozmawiając z przechodniami. KaŜdy z
przechodniów prócz zakupu świeczki mógł kupić kilka przedmiotów uŜytkowych pochodzących z
Afryki.
2.1.5. NIEDZIELE MISYJNE
W 2009 roku wolontariusze SWM Młodzi Światu z Wrocławia, wraz z księŜmi Salezjanami
zorganizowali i przeprowadzili 5 Niedzielnych Animacji Misyjnych. Zostały one zorganizowane w:
• Parafii p.w. św. Michała Archanioła we Wrocławiu
• Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny RóŜańcowej we Wrocławiu
• Parafii p.w. św. Michała Archanioła w Długołęce
• Parafii p.w. Miłosierdzia BoŜego w Bielawie
• Parafii p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego w KsięŜpolu
Głównym celem animacji było zapoznanie parafian z działalnością Salezjańskiego Wolontariatu
Misyjnego. Większość z Niedziel Misyjnych zorganizowana była w rodzimych parafiach
wolontariuszy, którzy w 2009 roku wyjechali na projekty misyjne do Afryki
2.2. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU
2.2.1. SPOTKANIA DLA WOLONTARIUSZY
Cotygodniowe spotkania wolontariuszy SWM Młodzi Światu. Odział we Wrocławiu
W 2009 roku (z wyjątkiem miesięcy lipiec-wrzesień), w siedzibie stowarzyszenia we Wrocławiu,
odbywały się cotygodniowe spotkania dla wolontariuszy. W czasie spotkań realizowany był m.in.
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program edukacji globalnej. Wolontariusze brali udział w spotkaniach warsztatowych oraz
prelekcjach dotyczących pracy na Misjach, Salezjańskości oraz problemów krajów Globalnego
Południa. Część spotkań poświęcona była bieŜącej działalności stowarzyszenia oraz planowaniu
przyszłych wydarzeń. W spotkaniach wzięło udział ok. 50 młodych osób z Wrocławia i okolicgłównie studentów Wrocławskich uczelni.
Ogólnopolskie spotkanie wolontariuszy SWM Młodzi Światu pt. „Granice Inkulturacji”
W maju 2009, SWM Młodzi Światu Odział we Wrocławiu juŜ po raz trzeci zorganizował
ogólnopolskie spotkanie wolontariuszy SWM. Spotkanie przebiegło pod hasłem „Granice
Inkulturacji”. Wolontariusze mieli okazję wziąć udział w zabawach integracyjnych, wysłuchać
prelekcji ks. Adama Parszywki n.t. inkulturacji w krajach misyjnych oraz wziąć udział w grze
symulacyjnej. W spotkaniu wzięło udział 45 osób z całej Polski.
2.2.2. KOŁA MISYJNE SWM MŁODZI ŚWIATU
Koło Misyjne w Lubinie
SWM Młodzi Światu oddział we Wrocławiu aktywnie uczestniczył w rozwoju grupy misyjnej w
Lubinie. W lutym 2009 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Lubinie odbyło się pierwsze
dwudniowe spotkanie pod nazwą „MISJA DLA KAśDEGO”. W porozumieniu z dyrekcją i
nauczycielami, w spotkaniu uczestniczyły wszystkie klasy, w ramach 1 godziny lekcyjnej.
Prezentację i prelekcję przygotowali wolontariusze SWM Wrocław: Małgorzata Marx oraz Bartosz
Wierzbiński. Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć misyjnych, oraz ekspozycja promująca ideę
wolontariatu misyjnego. Kolejne spotkania odbywały się w luty w 2 Liceum Ogólnokształcącym
oraz w marcu w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym im św. Jana Bosko w Lubinie. W
spotkaniach uczestniczyło w sumie ok 100 uczniów, część z nich rozpoczęła działalność w nowo
powstałym kole misyjnym przy Liceum Salezjańskim w Lubinie
Od chwili powstania koła misyjnego w Lubinie, SWM Oddział we Wrocławiu objął patronatem
jego działalność.
Koło misyjne w Chocianowie
W 2009 roku Koło misyjne w Chocianowie zawiesiło swoją działalność.
2.2.3. TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Czas realizacji: 20.05.2009r.
SWM Młodzi Światu oddział we Wrocławiu juŜ po raz drugi wziął udział w Targach Organizacji
Pozarządowych działających na terenie Wrocławia. Wydarzenie organizowane było po raz trzeci
przez stowarzyszenie AIESEC działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym. Wolontariusze
SWM Młodzi Światu z Wrocławia przygotowali stanowisko promocyjne z wystawą zdjęć,
prezentacją multimedialną oraz ulotkami i publikacjami wolontariatu w Klubie Przestrzeń XO we
Wrocławiu. Stoisko SWM cieszyło się duŜym zainteresowaniem wśród uczestników targówgłównie studentów.
2.3. DZIAŁANIA Z ZAKRESU SPRAWIEDLIWEGO HANDLU
2.3.1. ŚNIADANIE FAIR TRADE
Czas realizacji: 9 maj 2009
W sobotę 9 maja w klubokawiarni Szczypta Świata we Wrocławiu, z okazji Międzynarodowego
Dnia Sprawiedliwego Handlu SWM Młodzi Światu zorganizował spotkanie pt. „śniadanie Fair
Trade” Plan spotkania obejmował warsztaty i prezentacje w dziedzinie Sprawiedliwego Handlu.
Uczestnicy warsztatów mogli skorzystać z darmowego poczęstunku produktów SH. Głównym
celem wydarzenia było podniesienie świadomości konsumenckiej uczestników spotkania.
Spotkanie cieszyło się głównie zainteresowaniem wrocławskich studentów.
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2.4 INNE
2.4.1. KONCERT EWANGELIZACYJNO-MISYJNY
Czas realizacji: 19 marca 2009
19 marca 2009 w Kościele p.w. św. Michała Archanioła we Wrocławiu, SWM Młodzi Światu
Oddział we Wrocławiu we współpracy z organizacją Sancta Familia zorganizował akustyczny
koncert zespołu TYMOTEUSZ (2TM 2,3). Koncert wpisywał się w kampanię promującą
przekazanie 1% podatku na rzecz SWM. W trakcie trwania wydarzenia, w przedsionku kościoła
funkcjonował misyjny punkt informacyjny dotyczący Misji Salezjańskich oraz wolontariatu.
Rozdawane były takŜe ulotki SWM oraz ulotki 1%. Koncert zgromadził ok 600 osób w róŜnym
wieku.

3. ŚWIĘTOCHŁOWICE – GRUPA WOLONTARIUSZY
3.1. ANIMACJE MISYJNE W SZKOŁACH
Czas trwania: program stały
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. Podczas spotkania prezentowane są zdjęcia z projektu w formie prezentacji
multimedialnej, film oraz oryginalne eksponaty z Afryki.
W roku 2009 animacje zostały przeprowadzone w następujących szkołach:
• Gimnazjum nr 11 w Rudzie Śląskiej
• Dni Wspólnoty MłodzieŜy z Świętochłowic
• Spotkanie z kołem misyjnym w Gimnazjum nr 9 w Rudzie Śląskiej
• Spotkanie z młodzieŜą oazową z parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach
• Spotkanie z dziećmi w ramach półkolonii organizowanych przez Dom Kultury w Chorzowie
3.2. ANIMACJE MISYJNE W PARAFIACH
Czas trwania: program stały
W jej ramach wolontariusze SWM odwiedzają parafie organizując tzw. niedziele misyjne, podczas
których wygłaszane jest kazanie misyjne, świadectwo wolontariusza, prezentowana jest wystawa
misyjna, są spotkania z grupami parafialnymi. Podczas akcji parafianie ofiarują datki na aktualny
projekt misyjny.
W roku 2009 niedziele misyjne zostały zorganizowane w:
• Parafii p.w. św. A. Boboli w Rudzie Śląskiej
• Parafii p.w. św. Barbary w Rudzie Śląskiej
• Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej
• Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świętochłowicach
• Parafii p.w. św. Józefa w Świętochłowicach
• Parafii p.w. M. B. Częstochowskiej w Gliwicach
4. ZABRZE
4.1. SPOTKANIA WOLONTARIUSZY
Czas realizacji: styczeń-czerwiec 2009 (raz w tygodniu)
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Miejsce: Salezjański Zespół Szkół Publicznych w Zabrzu
Tematyka:
• Koordynacja pracy wolontariuszy,
• Kwestie organizacyjno – finansowe,
• Wprowadzanie w tematykę misji nowych wolontariuszy
4.2. WYDARZENIA
4.2.1. PRZEGLĄD FILMÓW GLOBALNEGO POŁUDNIA
17.12.2010 miała miejsce emisja filmów „Tsotsi” oraz „Karmel” w zabrzańskim kinie Roma
połączona z prelekcją nt. pobytu Olgi Opioły w Tanzanii oraz działalności SWM. Publiczność:
około 40 osób.
Partnerzy projektu: kino Roma w Zabrzu.
4.2.2. I MISYJNY PRZEGLĄD GRUP KABARETOWYCH
Celem I Misyjnego Przeglądu Grup Kabaretowych było propagowanie idei misyjnej i działalności
SWM, oŜywienie środowiska teatralno-kabaretowego (głównie grup młodzieŜowych) regionu.
Przegląd miał miejsce na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrze.
Uczestniczyło w nim ok. 220 osób.
Partnerzy projektu:
• Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Zabrze
• Prezydent Miasta Zabrza
• Kuria Diecezjalna w Gliwicach
• Radio Plus
• Telewizji Silesia
• Portalu internetowego kabarety.tworzymyhistorie.pl
Źródła finansowania:
• Gliński Transport
• Akademia Tańca Free-dance
• Szkoła Języków Obcych teutsch
• Taxi Onyx
• Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu
• Agencja Reklamy FUX
• Drukarnia V8
4.2.2. INICJATYWA W RAMACH PROJEKTU EDUKACJA POPRZEZ SZTUKĘ
Celem inicjatywy, która miała miejsce w okresie październik-grudzień 2010 było zapoznanie
odbiorców z tematyką edukacji rozwojowej. W ramach podjętych działań miały miejsce wizyty w
szkołach obejmujące prezentację wystawy misyjnej oraz prelekcje dotyczące pobytu Olgi Opioły
w Tanzanii oraz działalności SWM. Odbiorcami inicjatywy było ok. 1220 osób.
Miejsce:
• Centrum Kształcenia Zawodowego w Zabrzu – Mikulczycach
• Szkoła Podstawowa nr 28 w Zabrzu
• Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu
• Parafii Najświętszej Maryi Panny w Zabrzu – Helence
Źródło finansowania:
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Wolontariat Polska Pomoc”
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4.2.3. GALA „MŁODZI ŚWIATU”
20.12.2010 w MOK „Guido” w Zabrzu miała miejsce Gala „Młodzi Światu”, w ramach której odbyły
się: występy zaproszonych zespołów (grupa taneczna Mak, chór Resonans con Tutti, grupa
bębniarska z Poznania) połączone z prelekcjami nt. pobytu Olgi Opioły w Tanzanii oraz
działalności SWM. W gali uczestniczyło ok. 50 osób
Źródło finansowania:
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Wolontariat Polska Pomoc”

V. PUBLIC RELATIONS
1. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI
• Stała współpraca (comiesięczne artykuły) w magazynem salezjańskim Don Bosco oraz
miesięczniku Wiadomości
Inspektorialne,
a
takŜe
na
stronach
internetowych
www.sdb.krakow.pl oraz www.donbosco.pl.
• Partnerska współpraca z TVP Kraków, która stale obejmuje patronatem medialnym wszystkie
wydarzenia organizowane przez SWM Młodzi Światu.
• Z duŜym oddźwiękiem w mediach, nie tylko regionalnych, ale teŜ ogólnopolskich, spotkało się
uroczyste otwarcie Parku Edukacji Rozwojowej, które miało miejsce w Krakowie we wrześniu.
• Informacje prasowe oraz relacje dotyczące tego, jak równieŜ innych wydarzeń organizowanych
przez SWM Młodzi Światu, ukazały się m.in. w TVP Kraków, telewizji Polsat News, TVP1
(Teleekspres), Radiu Kraków, Radiu Vox, Radiu Eska, Radiu Tok FM, Radiu Złote Przeboje,
rozgłośniach studenckich, tygodnikach: Niedziela, Gość Niedzielny, Tygodnik Podhalański,
Droga; dziennikach: Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, Gazeta Wyborcza, Echo Miasta.
• W ramach współpracy MSZ RP oraz radia Tok FM, reporterzy rozgłośni zrealizowali materiały
na temat pracy wolontariuszy SWM Młodzi Światu w Peru, Boliwii i Zambii (projekty
realizowane w ramach programu MSZ RP Wolontariat Polska Pomoc), które zostały
wyemitowane na antenie Radia Tok FM oraz zamieszczone na portalu tokom.pl
2. STRONA INTERNETOWA STOWARZYSZENIA – WWW.SWM.PL
Strona internetowa www.swm.pl istnieje od 2000 roku. Tworzona przez pracowników i
wolontariuszy SWM Młodzi Światu, zawiera aktualne informacje dotyczące działalności
organizacji zarówno w Polsce, jak i na świecie. To źródło informacji dla zainteresowanych, którzy
chcą wesprzeć realizowane projekty misyjne, jak i miejsce dla młodych, chcących włączyć się w
wolontariat.
W 2009 roku, idąc za przykładem doświadczenia ubiegłorocznego, wolontariusze przebywający
na misjach prowadzili blogi internetowe, opisując aktualnie realizowane projekty w róŜnych
krajach Afryki i Ameryki Południowej:
• http://kapiri.wolontariusz.swm.pl – blog projektu budowy szkoły w Kapri Mposhi (Zambia)
• http://biharamulo1.wolontariusz.swm.pl – blog projektu budowy szkoły w Tanzanii
• http://rpa.wolontariusz.swm.pl – blog projektu budowy ośrodka dla dzieci upośledzonych (RPA)
• http://ashaiman.wolontariusz.swm.pl – blog Andrzeja Szozdy (Ghana)
• http://sunyani.wolontariusz.swm.pl – blog Martyny Hapety i Pauli Łuszczak (Ghana)
• http://boliwia.wolontariusz.swm.pl – blog Dominiki Oliwy i Kasi Mierzejewskiej (Boliwia)
• http://lima.wolontariusz.swm.pl – blog Anety Franas i Michaliny Hering (Peru)
• http://etiopia.wolontariusz.swm.pl – blog Ani Jaroszewskiej i Mateusza Patro (Etiopia)
• http://chingola.wolontariusz.swm.pl – blog Jakuba Wczelika (Zambia)
• http://majes.wolontariusz.swm.pl – blog Lidii i Grzegorza Łuszczkiewicz (Peru)
• http://lufubu.wolontariusz.swm.pl – blog Macieja Okupnika (Zambia)
• http://johannesburg.wolontariusz.swm.pl – blog Magdy Gawron i Jarka Pluty (RPA)
• http://biharamulo2.wolontariusz.swm.pl – blog Olgi Opioły (Tanzania)
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VI. ZADANIA ZLECONE PRZEZ PODMIOTY UNIJNE, PAŃSTWOWE I
SAMORZĄDOWE
Oddział

Donator

Kraków

Gmina Miejska Kraków

Kraków

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP

Kraków

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP

Kraków

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP

Kraków

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP

Kraków

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP

Kraków

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP

Kraków

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP

Kraków

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP

Kraków

Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich

Kraków

Fundacja Edukacja dla
Demokracji ze środków
MSZ RP
Fundacja Edukacja dla
Demokracji w ramach
programu RITA
Fundusz dla Organizacji
Pozarządowych
Fundusz dla Organizacji
Pozarządowych
Program MłodzieŜ w
Działaniu
Program MłodzieŜ w
Działaniu
Komisja Europejska

Kraków

Komisja Europejska

Kraków

Komisja Europejska

Wrocław

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP

Kraków

Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków

Nazwa projektu
Młodzi Młodym – aktywizacja młodzieŜy
szkolnej poprzez szkolenia z zakresu
wolontariatu i dziennikarstwa
Wspieranie powszechnej edukacji w Kapiri
Mposhi, Zambia
Tworzenie warunków integralnego rozwoju
uczniów szkół podstawowych w Biharamulo,
Tanzania - kontynuacja
Wsparcie dostępu do edukacji dzieci
upośledzonych w wieku przedszkolnym z
Port Shepstone i okolic (RPA)
Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów
w domu dziecka w Tupizie w Boliwii
Wolontariat w Centrum MłodzieŜowym Don
Bosco w Chingoli w charakterze informatyka szkoleniowca
Praca w szkole technicznej w Ashaiman Tema w Ghanie w charakterze wolontariusza,
oraz przeprowadzenie kursów
doszkalających.
Edukacja poprzez sztukę – wolontariat w
Biharamulo w Tanzanii
Praca wolontaryjna - prowadzenie
Salezjańskiego Domu dla Chłopców Ulicy w
Sunyani (Ghana) – kontynuacja
MoŜesz! Działaj aktywnie. Pobudzanie
aktywności i budowanie kompetencji liderów
lokalnych dla samodzielnego rozwoju.

Kwota dotacji
przekazana
w roku 2009

Środki
wykorzystane
w roku 2009

24 000,00 zł

24 000,00 zł

616 620,00 zł

617 460,38 zł*

493 616,00 zł

493 952,65 zł*

585 600,00 zł

586 120,41 zł*

84 880,00 zł

84 991,19 zł*

44 630,00 zł

44 676,46 zł*

53 510,00 zł

53 567,95 zł*

44 944,00 zł

45 010,17 zł*

68 650,00 zł

68 708,26 zł*

221 050,00 zł

221 413,04 zł*

Tydzień Edukacji Globalnej w Krakowie

19 040,00 zł

19 040,00 zł

Wzmocnienie potencjału organizacji
obywatelskich przez wsparcie wolontariatu

39 982,00 zł

13 915,06 zł

Zobacz, dotknij, poczuj – nowoczesne
narzędzia w edukacji rozwojowej

471 223,00 zł

245 461,52 zł

Sztuka konfliktu

246 250,00 zł

66 600,30 zł

Learning by Working

63 931,07 zł

27 003,04 zł

Youth for Development

66 817,86 zł

14 720,45 zł

1 412 048,60 zł

1 097 186,86 zł

205 306,29 zł

178 436,66 zł

239 766,65 zł**

210 199,49 zł

65 442,04 zł

65 442,04 zł

Youth Ambassadors for MDGs
Capacity building of NGOs from Poland,
Hungary and Czech Republic for mobilizing
support for MDGs
Champions for South Africa – Join The
Game!
Wsparcie infrastrukturalne i szkoleniowe
edukacji w Limie, Peru. Wolontariat wśród
„dzieci ulicy” w Limie (Peru).
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Wprowadzanie innowacji rehabilitacyjnych na
45 867,37 zł
45 867,37 zł
placówkach misyjnych w Etiopii jako
kontynuacja zaczętego dzieła
Poznań Urząd Miasta Poznania Z Nami Jest Bosko
15 687,00 zł
15 687,00 zł
Fundacja Edukacja dla
Wyprawa do Afryki z Matumbo, Katanga i
Poznań Demokracji ze środków
innymi bohaterami bajek
27 850,00 zł
27 850,00 zł
MSZ RP
z Namibii - publikacja
* Kwota powiększona o odsetki narosłe od środków dotacji, wykorzystane zgodnie z umową na realizację działań projektu.
** Środki przekazane SWM przez organizację wiodącą w roku 2009 r.
Wrocław

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP

VII. INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Działalność gospodarcza w roku 2009 była prowadzona przez stowarzyszenie na bardzo niewielką
skalę. Składała się na nią głównie sprzedaŜ materiałów poprzez sklepik internetowy oraz usług, w tym
głównie wynajem lokalu, oraz umieszczenie reklamy sponsorów. Całkowity zysk z prowadzonej
działalności gospodarczej został przeznaczony na działalność statutową.
Sklep internetowy „RAFIKI” realizuje nie tylko cele gospodarcze, ale przede wszystkim statutowe,
promując sprawiedliwy handel. Celem sklepu jest współpraca z rzemieślnikami z krajów Globalnego
Południa, budowanie trwałych bezpośrednich relacji handlowych opartych na przejrzystych zasadach.

VIII. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
Stosunek
procentowy

Źródło przychodu
1. Darowizny od osób prywatnych i przedsiębiorstw prywatnych

Kwota PLN

8,65%

468 325,61

2. Dotacje od instytucji

15,36%

831 828,41

3. Dotacje ze źródeł publicznych

72,21%

3 910 832,60

0,73%

39 687,00

b) dotacje z budŜetu państwa

43,35%

2 347 867,51

c) dotacje z budŜetu Unii Europejskiej

28,13%

1 523 278,09

4. Przychody z odpłatnej działalności poŜytku publicznego

1,86%

100 607,62

5. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej

1,83%

99 136,30

6. Pozostałe przychody

0,09%

4 946,92

100,00%

5 415 677,46

a) dotacje z budŜetu gminy

Przychody łącznie

IX. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
Stosunek
procentowy
97,59%

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

Kwota PLN
5 322 800,44

2,33%

126 874,30

95,27%

5 195 926,14

2. Administracja

1,30%

71 079,11

3. Działalność gospodarcza

0,49%

26 778,20

4. Pozostałe koszty

0,61%

33 353,44

100,00%

5 454 011,19

b) koszty nieodpłatnej działalności poŜytku publicznego

Koszty łącznie
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X. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ
1. LICZBA PRACOWNIKÓW ETATOWYCH ZE WSKAZANIEM STANOWISK
Średnia liczba pracowników etatowych w roku 2009 wyniosła 13 osób, osoby były zatrudnione w
działach:
• Administracja – 4 osoby
• Koordynacja projektów – 8 osoby
• Działalność gospodarcza – 1 osób
Średnie roczne zatrudnienie pracowników etatowych: 13 osób
2. WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ETATOWYCH
Pracownicy zatrudnieni w działalności statutowej
• Wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 486 437,73 PLN
• ZUS pracodawcy: 91 624,52 PLN
Pracownicy zatrudnieni w działalności gospodarczej
• Wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 5 160,93 PLN
• ZUS pracodawcy: 923,80 PLN
3. WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW O DZIEŁO I ZLECENIE
W roku 2009 na umowy zlecenie i o dzieło było zatrudnionych 70 pracowników. Umowy zostały
zawarte w ramach przeprowadzenia zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe,
realizujących określonych cele statutowe Stowarzyszenia:
• Wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 310 979,53 PLN
• ZUS pracodawcy: 7 599,77 PLN
4. INNE INFORMACJE
• Członkowie Zarządu i innych organów stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia
z tytułu wykonywanych funkcji.
• Pracownicy SWM w roku 2009 nie otrzymali nagród finansowych ani premii.
• Stowarzyszenie nie udzielało poŜyczek pienięŜnych w roku 2009.

XI. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH
Oddział SWM

Nazwa banku

Waluta

Kraków
Bank PEKAO S.A.
Kraków
Bank PEKAO S.A.
Kraków
Deutsche Bank
Kraków
Deutsche Bank
Kraków
Dotpay
Wrocław
Bank PEKAO S.A.
Poznań
Bank BPH
*Stan rachunków na dzień 31.12.2009 r.

PLN
EUR
PLN
USD
PLN
PLN
PLN

2. WARTOŚĆ NABYTYCH OBLIGACJI, AKCJI, UDZIAŁÓW
Nie dotyczy.
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Kwota*
261 611,44
18 148,89
1 240,74
45,60
223,25
3756,40
1 844,76
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3. NABYTE NIERUCHOMOŚCI
W roku 2009 stowarzyszenie nie nabyło Ŝadnych nieruchomości.

4. NABYTE ŚRODKI TRWAŁE
W roku 2009 zostały zakupione następujące środki trwałe o wartości powyŜej 3 500,00 zł.
Oddział SWM

Nazwa środka trwałego

Wartość PLN

Uwagi

Kraków

Komputer

8 999,99

Media

Kraków

Komputer

8 999,99

UMK Młodzi Młodym

Kraków

Komputer

3 500,00

MSZ Kapiri Mposhi –
przekazany partnerowi

Kraków

Urządzenia nagłaśniające

6 000,00

FOP Zobacz, dotknij

Kraków

Kiosk multimedialny

14 884,00

FOP Zobacz, dotknij

Kraków

Kiosk multimedialny

14 884,00

FOP Zobacz, dotknij

Kraków

Kserokopiarka

4 697,00

FIO MoŜesz / EC Youth
Ambassadors for MDGs

Kraków

Statyw do kamery
(podniesienie wartości)

4 200,00

Media

Wrocław

Komputer – notebook

3 500,00

MSZ Etiopia – przekazany
partnerowi lokalnemu

5. WARTOŚĆ AKTYWÓW
Wartość aktywów stowarzyszenia na dzień 31.12.2009 r. wynosi 829 459,95 PLN, w tym 68 099,43
PLN to aktywa trwałe, natomiast 761 360,52 PLN stanowią aktywa obrotowe. Kapitał własny
Stowarzyszenia wynosi 211 583,71 PLN, natomiast zobowiązania wynoszą 56 275,26 PLN.
Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami krótkoterminowymi w okresie spłaty krótszym niŜ 1
rok i terminie spłaty po 31.12.2009 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 31.12.2009r. wynosi 0 PLN.
• Podatek od towarów i usług VAT odprowadzany jest terminowo, zgodnie ze składaną
miesięcznie deklaracją VAT-7. Zobowiązanie z tego tytułu na 31.12.2009r. wynosi 709,00 PLN.
• Stowarzyszenie składa deklarację CIT-8. Zobowiązanie z tego tytułu na 31.12.2009 r. wynosi
798,00 PLN

XII. KONTROLE I AUDYTY
W 2009 roku w Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym – Młodzi Światu były przeprowadzone
badanie audytowe:
• Audyt finansowy projektu „Youth Ambassadors for Millenium Development Goals” (była to
pierwsza część audytu, część druga będzie miała miejsce w roku 2010 po zakończeniu
projektu).
• Audyt finansowy za rok obrotowy 2008. Kontrola wykazała poprawność prowadzonych
księgowań i rozliczeń.
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