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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 dzie ń 31.12.2010r.): 

 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 Stożek, ur. 27.01.1981 r., zamieszkała w Krakowie  
 Członek zarządu: Jakub Prokop, ur. 29.04.1989 r., zamieszkały w Poznaniu 

2. INFORMACJA O ODDZIAŁACH 
 
W roku 2009 r. działalno ść 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: 
 
- niesienie pomocy materialnej, personalnej i duchowej placówkom misyjnym poza granicami RP w 

stylu Don Bosco, 
- popularyzacja wiedzy o działalności misyjnej, 
- działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego poprzez zrzeszanie ludzi dobrej woli, 
- działalność charytatywna, 
- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczeństw lokalnych, 
- nauka, oświata, edukacja i wychowanie,  
- ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 
- przeciwdziałanie patologiom społecznym, 
- promocja zdrowia, 
- upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 
- działanie na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy 

społeczeństwami, 
- pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, 
- promocja i organizacja wolontariatu, 
- kultura i promocja działań międzykulturowych, 
- wspieranie sprawiedliwego handlu. 
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II. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ZAGRANICZNA 

1. ARGENTYNA 

1.2. WSPARCIE BUDOWY KAPLICY MATKI BO ŻEJ WSPOMOŻYCIELKI 
 
Argentyna to jeden z pierwszych krajów misyjnych, do którego ks. Bosko, założyciel salezjanów, 
wysłał młodych misjonarzy. Obecnie salezjanie prowadzą tam liczne dzieła dla dobra młodzieży, 
szkoły, oratoria, parafie. W 2008 r. w Wielki Piątek w skutek ogromnej wichury potężny konar 
drzewa spadł na dach kaplicy zbudowanej przez salezjanów w La Plata i praktycznie ją zniszczył. 
Kaplica nadawała się do rozbiórki. Podjęto próby jej naprawy, jednak konstrukcja była zbyt 
poważnie naruszona. Dlatego w 2010 r. postanowiono zebrać fundusze na odbudowę kaplicy. 
Także darczyńcy SWM dołączyli do grona osób, które wsparły projekt odbudowy kaplicy Matki 
Bożej Wspomożycielki w La Plata.  
 
Źródła finansowania:  
• Darczyńcy indywidualni 

2. BOLIWIA  

2.1. PROJEKT PEDAGOGICZNY W DOMU DZIECKA W TUPIZIE 
 

Czas trwania projektu:  od lipca 2009 – w trakcie realizacji 
 
Miejsce: 
Tupiza jest boliwijskim miastem położonym w Andach, na wysokości 3 tys. metrów. Dom dziecka 
prowadzony jest przez siostry ze zgromadzenia Służebniczek Dębickich, w którym przebywa 60 
wychowanków od 4 do 18 roku życia. Jest jedyną tego typu placówką na obszarze kilkuset 
kilometrów. Trafiają tu sieroty, dzieci z rodzin patologicznych, a przede wszystkim te, które 
zostały porzucone, czy też oddane przez swoich rodziców ze względu na ciężkie warunki życia. 
 
Działania: 
• codzienna opieka nad wychowankami domu 
• pomoc w odrabianiu zadań domowych i zajęcia wyrównawcze 
• prowadzenie zajęć dodatkowych (plastycznych, sportowych, informatycznych, językowych) 
• administrowanie placówką, 
• zaopatrzenie placówki. 

 
Wolontariusze: 
• Dominika Oliwa (do lipca 2010) 
• Katarzyna Mierzejewska (do lipca 2010) 
• Karolina Chromczak (od lipca 2010) 
• Alicja Trzaska (od lipca 2010) 

 
Partnerzy: 
• Congregación de las Hermanas Siervas de la Madre de Dios, Tupiza 

 
Źródło finansowania: 
• Środki własne 
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 

3. ETIOPIA 

3.1. WOLONTARIAT W ETIOPII I KENII W CHARAKTERZE RE HABILITANTÓW 
 
Czas trwania projektu:  sierpień 2009 – sierpień 2010 
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Miejsce:  
ETIOPIA – Missionaries of Charity – Placówka misyjna Sióstr Misjonarek Miłości, Dire Dawa. 
KENIA – Saint Martin Catholic Social Apostolate; Community Programme for People living with 
Disabilities; Nyahururu 
 
Cel:  
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. Celem projektu była 
pomoc osobom z niepełnosprawnością. 
 
Etiopia 
 
Działania:  
• Wolontariusze każdego dnia pracowali na różnych oddziałach (sektor męski, sektor mężczyzn 

z upośledzeniem umysłowym, sektor dzieci niepełnosprawnych i niemowlaków, sektor żeński i 
sektor kobiet z upośledzeniem umysłowym) pomagając bezpośrednio pacjentom, ale również 
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 różnych gimnastyk, 
doskonalenie wykonywania masażu 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. 

 
 Kenia 
 

Działania:  
• współpraca z lokalnymi fizjoterapeutami poprzez wprowadzanie w ich pracę innowacji 

terapeutycznych, wspomagających ich umiejętności zawodowe, 
• wprowadzenie w Centrum Rehabilitacyjnym ogólno kondycyjnej gimnastyki grupowej dla 

dorosłych, 
• prowadzenie zajęć ruchowych w Domu Wspólnoty L’Arche. 

 
Wolontariusze:  
• Anna Jaroszewska – Etiopia, Kenia 
• Mateusz Patro – Etiopia 
 
Partnerzy:  
• Missionaries of Charity, Etiopia 
• Saint Martin Catholic Social Apostolate, Kenia 
• Community Programme for People living with Disabilities, Kenia  
 
Źródło finansowania:  
• Środki własne SWM Oddział we Wrocławiu 

 
Informacje dodatkowe:  
• projekt realizowany przez oddział SWM we Wrocławiu. 

3.2. DOSZKALANIE LOKALNYCH FIZJOTERAPEUTÓW Z ZAKRES U METOD REHABILITACJI  

Czas trwania projektu:  styczeń – marzec 2010 
 
Miejsce:  
Placówki Sióstr Misjonarek Miłości w:  Addis Ababa, Awassa, Kebre Mengis, Dire Dawa, Jimma, 
Debre Markos 
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Cel: doszkolenie lokalnych fizjoterapeutów z metod pracy rehabilitantów oraz wprowadzenie w 
edukację i terapię zajęć z chustą Klanzy 
 
Działania:  
• prowadzenie szkoleń dla lokalnych fizjoterapeutów z zakresu podstawowej wiedzy 

terapeutycznej,  
• prowadzenie zajęć teoretycznych oraz praktycznych – bezpośrednio z pacjentami, 
• pomoc w tworzeniu i modernizacji miejsc pracy terapeutów oraz wytwarzaniu prostych pomocy 

terapeutycznych, 
• przeprowadzenie szkolenia dla lokalnych nauczycieli z zakresu wykorzystania chusty Klanzy w 

edukacji oraz zajęciach integracyjnych. 
 
Wolontariusze:  
• Katarzyna Przyślewicz 
 
Partnerzy:  
• Placówki Sióstr Misjonarek Miłości w:  Addis Ababa, Awassa, Kebre Mengis, Dire Dawa, 

Jimma, Debre Markos 
 
Źródło finansowania:  
• Środki własne organizacji 
• Darowizny od osób prywatnych 

4. GHANA 

4.1. PROWADZENIE DOMU DLA „CHŁOPCÓW ULICY” W SUNYAN I  
 

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 rożnych 
części Ghany, często z dalekiego buszu. W DBBH mają zapewnione mieszkanie, wyżywienie, 
edukację, troskę oraz codzienne wychowanie. Niedaleko DBBH położone są slumsy (dzielnica 
biedy), z których dzieci i młodzież przychodzą na zajęcia świetlicowe.  
 
Działania:  
• prowadzenie domu dla chłopców ulicy, 
• prowadzenie administracji domu, kontrolowanie wydatków, 
• prowadzenie douczania, 
• opieka nad dzienną świetlicą dla dzieci i młodzieży, 
• udzielanie pierwszej pomocy medycznej podopiecznym i pomocy lekarskiej,  
• utrzymywanie bieżącego kontaktu ze szkołami, do których uczęszczają ich podopieczni oraz z 

ich rodzinami, bliskimi lub opiekunami,  
• prowadzenie zajęć świetlicowych dla młodzieży w pobliskich slumsach, 
• zakup sprzętu sportowego i materiałów edukacyjnych.  
 
Wolontariusze: 
• Paula Łuszczek (do lipca 2010) 
• Martyna Hapeta (do maja 2010) 
• Anna Łożyńska (od lipca 2010) 
• Agnieszka Mazur (od lipca 2010) 
 
Partnerzy:  
• Salesians of Don Bosco, Sunyani  
 
Źródło finansowania: 
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• Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Wolontariat Polska Pomoc”,  
• Środki własne. 

4.2. PRACA W DZIALE MECHANIKI W SZKOLE TECHNICZNEJ W ASHAIMAN-TEMA 
 

Czas trwania projektu: lipiec 2009 – lipiec 2010   
 
Miejsce:  
Szkoła techniczna (Don Bosco Technical Institute) w Ashaiman Tema to placówka stwarzająca 
możliwość 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 także praca wychowawcza z młodzieżą borykającą się z 
problemami ekonomicznymi i socjalnymi.  
 
Działania:  
• 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: 
• Środki własne. 

4.3. ORGANIZACJA OBOZÓW WAKACYJNYCH W SUNYANI I JEM IE 
 
Czas trwania:  lipiec - sierpień 2010 
 
Miejsce:  Sunyani, Ghana 
 
Cel projektu:  organizacja obozów wakacyjnych dla 470 dzieci i młodzieży z Sunyani i Jemy. 
 
Działania:   
W 2010 roku już po raz czwarty grupa wolontariuszy ze Świętochłowic podjęła się organizacji 
obozów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży w Ghanie. Tym razem zorganizowano trzy obozy – 
jeden w domu dla dzieci Boys Home w Sunyani dla ok. 200 dzieci, drugi w ubogiej dzielnicy 
Zongo również dla około 200 dzieci, oraz trzeci w miejscowości Jema dla ok. 70 młodzieży.  
 
Podczas obozów wakacyjnych Sunyany (w Boys Home oraz Zongo) dzieci każdego dnia 
uczestniczyły w modlitwie katolickiej i muzułmańskiej, lekcjach angielskiego i matematyki, 
rozgrywkach między drużynowych, a co najważniejsze dla wielu z nich miały zapewniony obiad. 
Nie zabrakło czasu również na zajęcia rozwijające dzieci kulturalnie – teatr, taniec oraz luźne gry 
i zabawy.  
 
W tym roku po raz pierwszy wolontariusze zorganizowali obóz wakacyjny dla młodzieży w Jemie, 
na zaproszenie księży werbistów prowadzących tutejszą parafię. Parafia ma pod opieką 14 
wiosek, a księża tam pracujący, na czele z polskim misjonarzem oprócz posługi kapłańskiej 
prowadzą także szkołę podstawową, szkołę średnią oraz przedszkole. W obozie wzięło udział 70 
młodych ludzi – mieszkańców Jemy oraz wiosek objętych opieką parafii.  
 
Wolontariusze zaanga żowani w realizacj ę projektu: 
• ks. Mirosław Niechwiej 
• Anna Knebel 
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• Joanna Maciejewska 
• Emilia Fels 
• Kasia Zielińska 

 
Partnerzy projektu: 
• Salesians of Don Bosco (Ghana) 

 
Źródła finansowania: 
• Środki własne 

 
Informacje dodatkowe:  
• Projekt zrealizowany przez grupę wolontariuszy SWM ze Świętochłowic 

4.4. PROJEKT MEDYCZNY W SUNYANI  
 
Czas trwania:  lipiec – październik 2010 
 
Miejsce:  Odumase-Sunyani, Ghana 
 
W Afryce, która jest kontynentem z najkrótszą średnią życia (47 lat), zadbanie o zdrowie i życie 
dzieci i młodzieży jest priorytetem. Miejscem pracy wolontariuszy była placówka pedagogiczna 
(Don Bosco Vocational Technical Institute). Wolontariusze pracowali z drużyną piłkarską, drużyną 
siatkarzy i siatkarek, kadrą nauczycielską oraz grupą parafialną. Wiedza wyniesiona z zajęć 
pozwoli z wiarą we własne możliwości stawić czoła zagrożeniom zdrowia i życia, których młodzi 
doświadczają na co dzień w swoim otoczeniu. 
 
Cel projektu:  Przeprowadzenie zajęć z udzielania pierwszej pomocy zarówno dla podopiecznych 
szkoły, jak i pedagogów oraz prowadzenie zajęć sportowych dla 59 młodych sportowców 
 
Działania:   
• zapewnianie opieki zdrowotnej uczniom szkoły poprzez odpowiednie wyżywienie, dbałość o 

higienę i czynne uprawianie sportu, 
• szkolenie dotyczące zasad pierwszej pomocy przedmedycznej przyczyniające się do 

poszerzenia wiedzy z zakresu zagrożeń jakie niesie za sobą HIV/AIDS. 
 
Wolontariusze zaanga żowani w realizacj ę projektu: 
• Dawid Wiejowski 
• Maciej Witkowski 
 
Partnerzy projektu: 
• Don Bosco Vocational Technical Institute w Odumanse – Sunyani 

 
Źródła finansowania: 
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Wolontariat Polska Pomoc”,  
• Środki własne 

4.5. KAMPANIE MEDIALNE I SPORT NARZ ĘDZIAMI PREWENCJI W ODUMASE – SUNYANI 
 
Czas trwania:  maj – grudzień 2010 
 
Miejsce:  Odumase - Sunyani, Ghana 
 
Ghana leży w Afryce zachodniej i jest jednym z najlepiej rozwijających się krajów tego 
kontynentu. Mimo to, jednym z palących problemów dotykających społeczeństwo ghańskie jest 
zjawisko nadużywania narkotyków przez młodzież oraz wciąż utrzymująca się liczba osób 
zarażonych wirusem HIV. Projekt został zrealizowany wśród młodzieży szkół średnich w 
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dystrykcie Sunyani, w regionie Brong Ahafo i w efekcie ma przyczynić się do poprawy ich stanu 
zdrowia i jakości życia. 
 
Cel projektu:  podniesienie jakości życia młodzieży w Sunyani, poprzez przyczynienie się do 
poprawy stanu jej zdrowia. 
 
Działania:   
• kompleksowe działania szkoleniowe, medialne i sportowe przygotowane i przeprowadzone  

m.in. przez 11 szkół zaproszonych do wzięcia udziału w projekcie w ramach poszerzenia oferty 
kampanii/programów prewencyjnych w zakresie używania narkotyków oraz HIV/AIDS 

• stworzenie odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej realizację programów prewencyjnych z 
wykorzystaniem sportu na dużą skalę 

• przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów z 11 szkół w celu poszerzenia ich wiedzy i 
usystematyzowania działań w zakresie prewencji – podniesienie kompetencji lokalnych liderów 
działań projektowych. 

 
Pracownicy i wolontariusze zaanga żowani w realizacj ę projektu: 
• Martyna Hapeta 
• Aleksandra Piszel 
• kl. Roman Sikoń 
 
Partnerzy projektu: 
• Don Bosco Vocational Technical Institute, Odumase, Sunyani 
 
Źródła finansowania: 
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Wolontariat Polska Pomoc”,  
• Środki własne 

 

4.6. PROJEKT MEDIALNY W ASHAIMAN 
 

Czas trwania:  sierpień 2010 – w trakcie realizacji 
 
Miejsce:  Ashaiman, Ghana 
 
Młodzi mieszkańcy Ghany nie mają możliwości, by rozwijać siebie, swoje zainteresowania i 
pasje. Nie potrafią zaistnieć w swoim środowisku. W konsekwencji nie znajdują pracy i 
perspektyw na przyszłość, nikt w nich nie inwestuje, niewielu się z nimi liczy. Kompleks Don 
Bosco w Ashaiman powstał, by zapewnić lepszą przyszłośc młodzieży wywodzącej się z ubogich 
środowisk, skupia on młodych, dając im szansę na rozwój oraz większą samodzielność w 
dorosłym życiu.  
 
Cel projektu:   
Edukacja i integralny rozwój młodego człowieka oraz popularyzacja wiedzy o problemach 
młodzieży w lokalnych mediach. 
 
Działania:   
• utworzenie studia multimedialnego, dzięki któremu młodzież może rozwijać swoje talenty i 

dzielić się nimi z innymi tam; 
• przeprowadzenie szkoleń medialnych dotyczących posługiwania się sprzętem telewizyjnym i 

radiowym prowadzenia studia medialnego, montowania dźwięku, reżyserii, filmowania; 
• tworzenie filmów poruszających problemy ludności Afryki Zachodniej, szczególnie młodzieży, 

oraz ich popularyzacja w lokalnych mediach; 
• zaangażowanie w działalność wychowawczą placówki. 
 
Wolontariusze zaanga żowani w realizacj ę projektu: 
• Michał Król 
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Partnerzy projektu: 
• Don Bosco Institute w Ashaiman. 

 
Źródła finansowania: 
• Środki własne; 
• Darczyńcy indywidualni. 

5. HAITI 

5.1. Pomoc dla ofiar trz ęsienia ziemi 
 

W efekcie ogromnego trzęsienia ziemi, które miało miejsce w styczniu 2010 r., zginęło wielu ludzi, 
a tysiące utraciło dach nad głową. Pomocy potrzebowało wiele miejsc, którymi opiekują się 
pracujący tam Salezjanie. W Port-au-Prince zawaliły się budynki na placówce Carrefour-Thorland 
– dzieło praktycznie przestało istnieć. Ucierpiały również zabudowania Córek Maryi 
Wspomożycielki w Port-au-Prince i dzieło “Św. Marii Dominiki Mazzarello” w Pétion-Ville. Kolejne 
z dzieł w Port-Au-Prince Enam i instytucje sąsiadujące z Instytutem św. Jana Bosko, takie jak 
Dzieło Małych Szkół Ojca Bonhena, powierzone salezjanom, czy Lakay ucierpiały najbardziej w 
całym mieście. W Gressier zawaliły się sale szkolne. Z kolei w Petion-Ville budynki zostały 
uszkodzone i poważnie popękały. Domy w Thorland i Petion Ville przekształciły się w obozy dla 
ok. 3500 poszkodowanych. 
 
Działania: 
W ramach działań podjętych przez SWM została przeprowadzona zbiórka w krakowskiej 
prowincji salezjanów obejmującej Polskę południową, zebrane środki zostały przeznaczone na: 
• poszukiwanie pomocy dla osób przyjętych przez salezjanów,  
• stworzenie tymczasowej, nowej lokalizacji salezjanów i ich podopiecznych,  
• zabezpieczenie domów i dzieł przez przywrócenie murów obwodowych, 
• stworzenie ekipy, która oceni stan budynków, 
• rozpoczęcie planowej odbudowy zniszczonych dzieł. 
 
Źródła finansowania: 
• Darczyńcy indywidualni 

6. KENIA 

6.1. PRACA FIZJOTERAPEUTYCZNA W EFFATHA HOME L’ARCH E W NYAHURURU 
 
Czas trwania projektu:  wrzesień – grudzień 2010 
 
Miejsce:  
Effatha Home L’Arche jest to Wspólnota, gdzie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, 
mieszkają razem z osobami zdrowymi – asystentami. 
 
Cel: pomoc osobom z niepełnosprawnością 
 
Działania:  
• towarzyszenie osobom niepełnosprawnym w czynnościach dnia codziennego (mycie, 

ubieranie, karmienie, opieka), 
• prowadzenie zajęć ruchowych z osobami niepełnosprawnymi. 
 
Wolontariusze zaanga żowani w realizacj ę projektu:  
• Anna Jaroszewska 
 
Partnerzy:  
• Effatha Home L’Arche 
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Źródła finansowania:  
• Środki własne 
• Darowizny od osób prywatnych 

7. KUBA 

7.1. WYŻYWIENIE DLA DZIECI W PLACÓWCE MISYJNEJ W HAWANIE 
 

Dzięki środkom przekazanym dla Salezjańskiego Ośrodka na Hawanie, dzieci z oratorium mają 
zapewniony poczęstunek przez cały rok szkolny. Większość z nich je tylko raz dziennie, właśnie 
w oratorium, gdzie przychodzą często prosto ze szkoły. Tu odrabiają lekcje, grają w piłkę i 
uczestniczą w różnych zajęciach. Oprócz problemów finansowych z zapewnieniem żywności, 
placówka ma także problemy innej natury. Przykładowo oficjalnie nie może ona  kupować bułek 
dla dzieci, bo są one w pierwszej kolejności przeznaczone do hoteli i restauracji dla turystów, 
dopiero to, co zostanie (jeśli cokolwiek zostanie), może być sprzedawane szkołom czy innym 
instytucjom. Dzięki wsparciu finansowemu, placówce udało się zamówić bułki na cały rok 
szkolny. 

 
Źródła finansowania:  
• Darowizny od czytelników Magazynu Don Bosco 

8. NIGERIA 

8.1. BUDOWA STUDNI PRZY PLACÓWCE MISYJNEJ W ONDO 
 
W miejscowości Ondo w Nigerii salezjanie prowadzą szkołę oraz internat Don Bosco dla 
chłopców uczęszczających do szkoły. W całym mieście jest bardzo trudny dostęp do wody, 
każda ma studnię we własnym zakresie. Dzieci z internatu, ze względu na brak studni, piły  dotąd 
brudną wodę z płytkich zbiorników, która powoduje liczne choroby. Dzięki uzyskanym środkom 
finansowym salezjanie wykonali studnię z pompą wodną dla internatu oraz sąsiadów 
mieszkających w pobliżu placówki.  

 
Źródła finansowania:  
• Darowizny uczestników akcji charytatywnej „Orawa Dzieciom Afryki” 

9 PERU 

9.1. PROJEKT PEDAGOGICZNY W MAJES  
 
Czas trwania projektu: sierpień 2009 – w trakcie realizacji  
 
Miejsce:  
Majes jest powstałym przed piętnastu laty osiedlem Arequipy. Ma ponad tysiąc mieszkańców. 
Wszyscy są migrantami z terenów górskich. Społeczność tą cechuje duże ubóstwo. W 
najuboższej dzielnicy Księża Salezjanie założyli szkołę techniczną (CETPRO Don Bosco), 
internat dla chłopców i oratorium, w których prowadzenie zaangażowali się wolontariusze. Majes 
położone jest na pustynnym terenie, gdzie trudno zarówno o wodę, jak i żywność. 
 
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, 
• program wsparcia lokalnych kobiet, 
• prowadzenie katechezy oraz rozwijanie lokalnych wspólnot katolickich. 
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Wolontariusze:  
• Lidia Łuszczkiewicz (do grudnia 2010) 
• Grzegorz Łuszczkiewicz (do grudnia 2010) 
• Edyta, Michał oraz Martyna Jarosz (od sierpnia 2010) 
 
Partnerzy:  
• Wspólnota Salezjańska z Arequipy 
 
Źródła finansowania:  
• Środki własne 
• Darczyńcy indywidualni 

9.2. PROJEKT PEDAGOGICZNY W AREQUIPA  
 
Czas trwania projektu: grudzień 2009 – w trakcie realizacji  
 
Miejsce:  
Arequipa jest drugim co do wielkości miastem w Peru, które leży na wysokości ponad 2 300 m 
n.p.m. u podnóża wulkanu Misti. Miasto ze względu na swoją piękną architekturę wpisane jest na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Choć cały region zachwyca zarówno mieszkańców, jak 
też licznych turystów, nie brak tu problemów gospodarczych i społecznych. Wiele rodzin żyje w 
bardzo ubogich warunkach, bez dostępu do wody i pomieszczeń sanitarnych. Bezrobocie jest 
przyczyną najróżniejszych patologii począwszy od rozbicia rodzin po prostytucję. Taka sytuacja 
najbardziej dotyka dzieci i młodzież, którzy pomoc mogą znaleźć między innymi w ośrodku 
prowadzonym przez Salezjanów. Do ośrodka trafiają chłopcy z najuboższych rodzin, które nie 
mają warunków, aby utrzymywać i dawać edukację dzieciom. 
 
Działania:  
• opieka nad chłopcami w tzw. „Domu księdza Bosco”, organizowanie im czasu wolnego, 

pomoc w nauce, stworzenie ciepłej i rodzinnej atmosfery; 
• realizacja programu zajęć teatralnych dla wychowanków; 
• przeprowadzenie zajęć medialnych, z wykorzystaniem komputerów, którymi dysponowała 

placówka (nauka podstaw obsługi komputera, techniczne aspekty wykorzystania Internetu, 
zapoznanie się z różnymi stylami pisania, nauka korzystania z platformy Facebook, nauka 
obsługi aparatu fotograficznego i kamery); 

• rozdzielanie darów przesyłanych od osób prywatnych dla najuboższej części ludności. 
 
Wolontariusze:  
• Justyna Bukłaho 
• Tomasz Bukłaho 

 
Partnerzy:  
• Cetpro Don Bosco 

 
Źródła finansowania:  
• środki własne 
• dotacja Komisji Europejskiej w ramach programu „Youth In Action” 

9.3. PROJEKT PEDAGOGICZNY W LIMIE 
 

Czas trwania projektu: sierpień 2010 – w trakcie realizacji  
 
Miejsce:  
Lima to stolica i zarazem największe miasto Peru, położone nad Oceanem Spokojnym. 
Populacja mieszkańców miasta przyrasta gwałtownie w niekontrolowany sposób. Ocenia się, że 
ponad 4 miliony mieszkańców zamieszkuje dzielnice nędzy lub prymitywne domy zbudowane na 
plaży. „Dzieci ulicy” to bardzo skomplikowane zjawisko społeczne występujące w Limie. Ich 
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domem jest ulica. Głód i zły wpływ rówieśników często skłaniają najmłodszych do kradzieży i 
sięgania po używki. Towarzyszą temu przerażająca bieda i codzienna walka o przeżycie. 
Chłopcy mierzą się z tymi zjawiskami każdego dnia. Dzieci ulicy, dla których Dom Księdza Bosko 
stał się azylem i miejscem spokojnego dzieciństwa są zapomniane i często niechciane. Właśnie 
tym dzieciom wolontariusz poświęca swoje serce, siły, uwagę i umiejętności. 
 
Działania:  
• pomoc administracyjna w Otwartym Domu Księdza Bosko w Limie; 
• pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji; 
• organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych; 
• przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród wychowanków i 

pracowników placówki. 
 

Wolontariusze:  
• Mirosław Kosiec 
 
Partnerzy:  
• Otwarty Dom Don Bosco dla „dzieci ulicy” w Limie 

 
Źródła finansowania:  
• Środki własne 
• Darczyńcy indywidualni 

9.4. PROJEKT PEDAGOGICZNY W PIURA 
 

Czas trwania projektu: lipiec 2010 – w trakcie realizacji  
 
Miejsce:  
Piura to miasto leżące w północno-zachodnim Peru. Wolontariuszka będąc opiekunką w domu 
księdza Bosko z salezjańskim entuzjazmem służy swoim doświadczeniem w pracy z dziećmi i 
młodzieżą nie zapominając również o formacji duchowej. 
 
Działania:  
• animowanie czasu wolnego dzieciom przebywającym w oratorium Obra Social Bosconia; 
• pomaganie dzieciom w odrabianiu lekcji, organizowanie im gier oraz zabaw; 
• rozwijanie duchowości księdza Bosko wśród podopiecznych. 
 
Wolontariusze:  
• Magdalena Rogoś 
 
Partnerzy:  
• Centrum Bosconia w Piura 
 
Źródła finansowania:  
• Środki własne 
• Darczyńcy indywidualni 

9.5. PROJEKT NAWADNIANIA UPRAW W PIURA 
 
Miejsce:  
Bosconia to Centrum Salezjańskie, otwarte dla dzieci i młodzieży z najbiedniejszych slumsów w 
Piura, nazwanych Nueva Esperanza (tł. Nowa Nadzieja). Każdego dnia na placówce kilkaset 
młodych Peruwiańczyków korzysta z jadalni, w której dostają ciepły posiłek. Mimo bliskości 
oceanu, Piura znajduje się na pustynnym terenie, gdzie trudno zarówno o wodę, jak i jedzenie. 
Aby zapewnić żywność dla kuchni oraz wesprzeć mieszkańców dzielnicy Nueva Esperanza, 
Bosconia podjęła projekt nawadniania upraw, dzięki któremu mieszkańcy zyskają podstawowe 
produkty spożywcze (m.in. kukurydza i in.). 
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Cel projektu: 
Zapewnienie żywności dla osób korzystających z działań placówki oraz mieszkańców dzielnicy 
Nueva Esperanza. Wyszkolenie młodzieży oraz starszych w uprawie ziemi i hodowli zwierząt, 
przy wykorzystaniu pustynnych warunków uprawnych. 
 
Działania:  
• zakup niezbędnych materiałów wodociągowych (aparaty do nawadniania itp.) 
• montaż materiałów i rozpoczęcie nawadniania pól uprawnych. 
 
Źródła finansowania: 
• Środki własne 
• Darczyńcy indywidualni 

 

10. REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI 

10.1. PRACA NA RZECZ NAJUBO ŻSZYCH DZIECI W JOHANNESBURGU  
 

Czas realizacji: lipiec 2009 – sierpień 2010 
 
Miejsce: Parafia Bożego Miłosierdzia, Johannesburg 
 
Głównym celem projektu było poprawienie sytuacji dzieci ulicy w Johanesburgu (RPA)  
należących do grupy o mniejszych szansach rozwoju oraz przywrócenie ich do życia 
społecznego. Działania dotyczyły grupy wiekowej do lat 17, ubogich, porzuconych, zarażonych 
wirusem HIV i AIDS. 
 
Działania: 
• Praca w sierocińcu TLC w Johanesburgu który swą opieką obejmuje ponad 300 sierot, 
• Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla młodzieży z okolicy, 
• Organizacja zajęć edukacyjno-sportowo-rekreacyjnych dla dzieci oraz młodzieży, 
 
Wolontariusze:  
• Magdalena Gawron 
• Jarosław Pluta 
 
Źródła finansowania:  
• Środki własne SWM Oddział we Wrocławiu 
• Darowizna od Inspektorii św. Jana Bosko we Wrocławiu 
• Darowizny od osób prywatnych 

 
Informacje dodatkowe:  
• Projekt realizowany przez oddział SWM we Wrocławiu 

11. ZAMBIA  

11.1. PROJEKT INFORMATYCZNY W CENTRUM MŁODZIE ŻOWYM DON BOSCO W CHINGOLI 
 
Czas trwania projektu: sierpień 2009 – w trakcie realizacji  
 
Miejsce:  
Centrum Młodzieżowe Don Bosco (Don Bosco Youth Centre) Chingola, Zambia 

Działania:  
• nadzór techniczny nad infrastrukturą komputerową Centrum Młodzieżowego Don Bosco, 
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• przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla nauczycieli Szkoły Technicznej Don Bosco, 
będącej częścią Centrum Młodzieżowego, 

• 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 młodzieży szkół podstawowych realizowanych przez 
Centrum Młodzieżowe, 

• administracja szkoły w okresie lipiec-wrzesień 2010. 
 
Wolontariusze:  
• Jakub Wczelik 
 
Partnerzy:  
• Centrum Młodzieżowe Don Bosco (Don Bosco Youth Centre) w Chingoli 
 
Źródło finansowania: 
• Środki własne. 

11.2. EDUKACJA W SFERZE ROLNICTWA I HODOWLI ZWIERZ ĄT W LUFUBU 
  
Czas trwania: sierpień 2009 – sierpień 2010 
 
Miejsce: Don Bosco Agricultural Training Centre – Salezjańska szkoła rolnicza w Lufubu 
 
Cel projektu skupiał 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 wykonywał zadania w lokalnej szkole rolniczej w Lufubu. Szkoła ta liczy 50 

studentów szkolonych co roku, którzy poza uzyskaniem wykształcenia w danej dziedzinie 
korzystają z plonów wykonywanej tam pracy. Poza uczniami szkoły z owoców pracy korzysta 
również lokalna ludność, która ma łatwiejszy dostęp do dóbr pochodzących z prac polowych 
jak i hodowlanych. Wolontariusz współpracował z dotychczasowymi instruktorami oraz 
pracownikami szkoły rolniczej w celu uzyskania jak najlepszych efektów pracy uczniów. 

• Wolontariusz szkolił studentów szkoły pod kierunkiem hodowli zwierząt, a także uprawy, w celu 
zwiększenia świadomości jak najlepiej wykorzystać lokalne zasoby. Młodzież i tamtejsza 
ludność uważa, że mleko i mięso to jedyne produkty, które można pozyskać od zwierząt. 
Edukacja ma na celu uświadomienie uczniów oraz mieszkańców o szerokim zastosowaniu i 
znaczeniu walorów rolnictwa oraz hodowli zwierząt. 

• Poza edukacją wolontariusz zajmował się planowaniem działań przy farmie oraz na 
okolicznych polach, należących do szkoły rolniczej w Lufubu oraz doraźną pomocą Salezjanom 
przy pracach remontowych oraz codziennym zajmowaniu się farmą. 

 
Partnerzy:  
• Don Bosco Agricultural Training Centre 
 
Wolontariusz:  
• Maciej Okupnik 
 
Źródło finansowania:   
• Darowizna od Inspektorii św Jana Bosko we Wrocławiu, 
• Środki własne SWM Oddział we Wrocławiu 
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12. UKRAINA 

12.1. PROJEKT WSPARCIA WOLONTARIATU NA UKRAINIE 
 
Czas realizacji projektu: sierpień 2009 – w trakcie realizacji  
 
Miejsce:  
Centrum Młodzieżowe „Don Bosko” w Odessie – centrum położone jest na Osiedlu Malinovskogo 
w Odessie – dużym mieście, gdzie dzieci i młodzież narażeni są na wiele cywilizacyjnych 
zagrożeń. Część z nich wynika z nudy, która często jest źródłem niebezpiecznych pomysłów. 
Dlatego tak ważne jest odpowiednie zorganizowanie wolnego czasu młodych ludzi, by mogli 
spędzać czas wolny w bezpieczny i twórczy sposób. To proponuje salezjańskie centrum 
młodzieżowe.  
 
Organizacja Charytatywna „Centrum Młodzieżowe Don Bosko” w Korostyszewie jest jedynym 
miejscem w mieście, gdzie młodzież ma możliwość interesująco spędzić czas wolny. Centrum 
jest otwarte nieodpłatnie dla wszystkich dzieci i młodzieży niezależnie do wyznania i 
narodowości. 
 
Projekt: 
Działania zostały zrealizowane w ramach projektu o pełnym tytule „Wzmocnienie potencjału 
organizacji obywatelskich poprzez wsparcie wolontariatu na Ukrainie” 
 
Działania:  
• Staż 2 wolontariuszy w SWM, 
• Przeprowadzenie spotkań lokalnych w Odessie i Korostyszewie, 
• Przeprowadzenie szkolenia dla grup wolontariuszy z Odessy i Korostyszewa 
 
Wolontariusze i pracownicy zaanga żowani w realizacj ę projektu:  
• Piotr Olędzki – koordynator, 
• Aleksandra Felińska – asystent administracyjny, 

 
Partnerzy:  
• Centrum Młodzieżowe „Don Bosco”, Odessa 
• Organizacja Charytatywna „Centrum Młodzieżowe Don Bosko” - Korostyszew 
 
Źródła finansowania:  
• Program przemian w regionie RITA 
• Środki własne 

13. INDYWIDUALNE DOFINANSOWANIA PLACÓWEK MISYJNYCH I MISJONARZY 
 

W roku 2010 zostało objętych indywidualnym wsparciem finansowym kilka placówek oraz szereg 
misjonarzy, pracujących w różnych częściach świata. Fundusze przekazane placówkom misyjnym 
zostały wykorzystane na ich bieżącą działalność, natomiast fundusze wspierające misjonarzy 
zawierały głównie pomoc finansową na czas ich pobytu na urlopie w Polsce. 

13.1. WSPARCIE FINANSOWE PLACÓWKI MISYJNEJ W SUNYAN I W GHANIE 
 
Salezjanie prowadzą w Ghanie dwie szkoły techniczne, w tym Don Bosco Vocational Technical 
Institute w Sunyani. W DBVTI młodzież kształci się w zawodach technicznych. Solidne 
wykształcenie jest dla nich szansą zdobycia pracy, a co za tym idzie zapewnienia godnego życia 
sobie i swoim rodzinom. Działalność szkoły jest regularnie wspierana finansowo przez SWM. 

 
Źródła finansowania:  
• Środki własne (darowizny indywidualne) 
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13.2. SPRZĘT ORAZ OPROGRAMOWANIE DLA SZKOŁY W CHINGOLI W ZAMBI I 
 
Dzięki darczyńcom indywidualnym, dla placówki misyjnej w Chingoli w Zambii, w ramach której 
prowadzone są m.in. kursy komputerowe dla młodzieży i dorosłych, został przekazany drobny 
sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny oraz oprogramowanie.  
 
Źródła finansowania:  
• Darowizny indywidualne rzeczowe i finansowe 

13.3. WSPARCIE FINANSOWE PLACÓWKI W ODESSIE NA UKRA INIE 
 
Na terenie placówki salezjańskiej w Odessie działa szkoła, przedszkole oraz Młodzieżowe 
Centrum „Don Bosko”, do którego przychodzą dzieci i młodzież z pobliskich blokowisk. W roku 
2010 placówka otrzymała pomoc finansową na rozwój prowadzonej działalności. 
 
Źródła finansowania:  
• Środki własne (darowizny indywidualne). 

13.4. DOTACJA DZIAŁALNO ŚCI 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 2010 zostały 
przekazane dotacje na wsparcie działań młodzieżowych w prowincji peruwiańskiej oraz 
dofinansowanie na prowadzenie domu dla chłopców ulicy w Limie.  

13.5. WSPARCIE BUDOWY NOWICJATU W ZAMBII 
 
W stolicy Zambii, Lusace, salezjanie budują nowicjat dla kleryków przygotowujących się do pracy 
jako salezjanie w prowincji zambijskiej, obejmującej kraje: Malawi, Zambia, Namibia oraz 
Zimbabwe. W roku 2010 zostały przekazane środki finansowe na wsparcie budowy nowicjatu. 

 
 

Działania powyższe 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 MIŁO ŚCI”  
 
Czas realizacji: kontynuacja od marca 2004 – program stały 

 
Program Adopcji Miłości ma na celu wspieranie edukacji dzieci i młodzieży 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 
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misyjnych mogły w najbardziej efektywny sposób rozdzielić zebrane środki pomiędzy 
beneficjentów, zgodnie z ich rzeczywistymi, bieżącymi, indywidualizowanymi potrzebami.  
 
W 2010 roku program objął następujące placówki: 
• Karinde Child Love Child w Kenii, 
• Szkoła podstawowa Nkhotakota oraz Lilongwe w Malawi, 
• Dzieci w wieku szkolnym z sierocińca w Kasisi w Zambii,  
• Dzieci ze szkoły podstawowe i średniej w Biharamulo w Tanzanii. 

 
Źródła finansowania:  
• Środki własne – darowizny indywidualne 

 
Działania powyższe 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 – 28.02.2010 
 
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 i Ghany i Kongo  
 
Cel projektu:  
Głównym celem projektu było podniesienie świadomości społecznej w krajach docelowych na 
temat Milenijnych Celów Rozwoju oraz zaangażowanie młodych ludzi w ich promocję w swoich 
środowiskach. 
 
Działania projektu zrealizowane w 2010 roku: 
• Styczeń i luty roku 2010 były ostatnimi miesiącami realizacji projektu, w tym czasie odbyły się 

działania zamykające projekt tj. ewaluacja merytoryczna projektu, audyt finansowy, 
sporządzenie raportu końcowego oraz ostateczne rozliczenie projektu.  

 
Partnerzy: 
• EDUCON, Czechy 
• Hungarian Baptist Aid, Węgry 
• Future World Centre, Cypr 
• European Perspective, Grecja 
• Argentyna, Ghana 

2.1.2. MEDIA DLA MILENIJNYCH CELÓW ROZWOJU 
 

Czas realizacji: 01.03.2010 – w trakcie realizacji 
 
Opis projektu: 
Media dla Milenijnych Celów Rozwoju (ang. „MDGs – Media for Development Goals") to dwuletni 
projekt, który jest kontynuacją projektu „Młodzi Ambasadorzy Milenijnych Celów Rozwoju”.  
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Cel projektu:   
Projekt ma na celu podniesienie świadomości młodych ludzi na temat Milenijnych Celów Rozwoju 
oraz sytuacji mieszkańców krajów Globalnego Południa. 
 
Działania projektu zrealizowane w 2010 roku: 
• Przygotowanie i realizacja wieloetapowego szkolenia dla liderów młodzieżowych; 
• Przygotowanie platformy e-learningowej z kompleksowym kursem odnoszącym się do celu 

projektu. Platforma jest dostępna w językach krajów, których projekt dotyczy. Składa się m.in. z 
części dotyczącej spraw Rozwoju oraz części Media, która krok po kroku objaśnia jak 
przygotować materiały medialne. Platforma jest również zintegrowana ze stroną  
www.youth4world.com przez co wzbogacony został materiał informacyjny odnoszący się do 
Milenijnych Celów Rozwoju; 

• Przygotowanie rocznego Programu Medialnego w 32 szkołach w krajach docelowych; 
• Przygotowanie dwóch specjalnych warsztatów krajowych dla młodych ludzi uczestniczących w 

Programie Medialnym dla szkół; 
• Przygotowanie kampanii informacyjnej dla nauczycieli – specjalna kampania mająca na celu 

darmową promocję oraz udostępnienie materiałów informujących o sprawach związanych z 
Milenijnymi Celami Rozwoju. 

 
Partnerzy:   
• Future World Center (Cypr), 
• EDUCON (Czechy). 
 
Źródło finansowania: 
• Projekt finansowany z środków Unii Europejskiej, 
• Środki własne. 
 

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 łącznie 6 krajów europejskich, a 
także RPA 

 
Cele ogólne projektu:  
W związku z odbywającymi się w 2010 roku w RPA finałami Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, 
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: 
• Przyczynić się do większego zainteresowania oraz zrozumienia problemów rozwojowych 

Republiki Południowej Afryki wśród dzieci i młodzieży w Europie. 
• Przyczynić się do większego poparcia realizacji Milenijnych Celów Rozwoju w Europie.  

 
 
Działania:  
• wysyłka płyt DVD z materiałami edukacyjnymi do nauczycieli zarejestrowanych jako uczestnicy 

projektu; 
• prezentacja projektu w szkołach oraz podczas spotkań z nauczycielami i uczniami w Parku 

Edukacji Rozwojowej w Krakowie. W okresie od stycznia do grudnia 2010 r. SWM odwiedził ok. 
35 szkół w całym kraju. Zarówno dla uczniów jak i nauczycieli wizyty te okazały się nie tylko 
motywującymi do działania, lecz również bardzo owocnymi; 

• wysyłka dwóch biuletynów do uczestników projektu zapisanych do newslettera; 
• zorganizowanie wizyty dwóch osób z RPA w najbardziej zaangażowanych placówkach 

biorących udział w projekcie. Podczas wizyty goście odwiedzili 4 szkoły oraz spotkali się z ok. 
100 osobami podczas imprezy zorganizowanej w Parku Edukacji Rozwojowej w Krakowie; 
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• rozstrzygnięcie konkursu przeprowadzonego w ramach projektu i rozdanie nagród. W 
konkursie wzięło udział 15 szkół, które przesłały sprawozdania z podjętych w projekcie działań. 
Spośród nich została wybrana jedna, która zdobyła główną nagrodę; 

• aktualizacja strony internetowej; 
• przeprowadzenie krótkich wywiadów z wybranymi nauczycielami zarejestrowanymi jako 

uczestnicy projektu w celu zebrania materiału podsumowującego akcję. 
 

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:  
• Komisja Europejska – Biuro EuropeAid 
• Środki własne 

 

2.1.4. GLOCAL TOUR 
 

Czas realizacji: 01.03.2010 – w trakcie realizacji 
 
Opis projektu:  
Glocal Tour jest 3-letnim projektem międzynarodowym finansowanym przez Komisję Europejską 
realizowanym w Polsce, Rumunii, Niemczech i Włoszech. Problematyka poruszana w projekcie 
to głównie tematy związane z Milenijnymi Celami Rozwoju, a w szczególności takie kwestie jak: 
ubóstwo, dostęp do edukacji, zdrowie matek i dzieci, zwalczanie chorób oraz idea 
zrównoważonego rozwoju.  
 
Cel projektu:   
Głównym celem projektu jest podnoszenie świadomości naszego społeczeństwa o globalnych  
współzależnościach i problemach współczesnego świata.  
 
Działania projektu zrealizowane w 2010 roku: 
• Przygotowanie i realizacja konkursu dla uczniów  w wieku 10-16 lat na projekt graficzny 

mający się znaleźć na mobilnej wystawie-ciężarówce. Materiały do dwóch konkursów (w języku 
danego kraju partnerskiego) zostały zamieszczone na stronie internetowej projektu. 
Wydrukowano i dostarczono do każdego kraju po 4000 plakatów informacyjnych. Konkurs 
graficzny zakończył się 15 października 2010 r. Zwycięzcy zostali wyłonieni podczas spotkania 
w Rzymie 26 października 2010 r. 

• Przygotowanie i realizacja konkursu dla nauczycieli  na najlepszy scenariusz lekcji . 
Wytyczne dla nauczycieli zostały przygotowane w języku każdego z krajów partnerskich i 
zamieszczone na stronie internetowej projektu. Przygotowano, wydrukowano i dostarczono po 
4000 ulotek informacyjnych do każdego z krajów partnerskich. Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi w lutym 2011 r. 

• Przygotowanie kursu e-learningowego  zawierającego tematy związane z Edukacją 
Rozwojową i Milenijnymi Celami Rozwoju. Kurs „Prawa człowieka i edukacja „Glocal” jako 
klucze do rozwoju człowieka” ("Human Rights and "Glocal" Education: keys for Human 
Development") złożony jest z 4 modułów. Lekcje zawarte w każdym z modułów zostały 
zamieszczone w językach partnerów projektu i dostosowane do warunków krajowych.  

• Rozpocz ęcie przygotowania mobilnej wystawy  Glocal Tour ukazującej współczesne 
wyzwania globalne. W 2010 roku do Polski z Niemiec została przetransportowana przyczepa 
wystawowa. Został opracowany projekt dostosowania wnętrza do potrzeb ekspozycji. 
Stworzony został wykaz sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia wystawy. Opracowano 
treści edukacyjne.  

• Wykonanie strony internetowej  Web 2.0. Strona została przygotowana w 3 pierwszych 
miesiącach tego projektu i uruchomiona jeszcze przed startem konkursów. Jest ona nie tylko 
narzędziem do wysyłania informacji, umożliwia również komunikację między użytkownikami. 
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Uczniowie i nauczyciele odnajdują w niej przestrzeń z licznymi materiałami informacyjnymi oraz 
mają możliwość wymiany pomysłów i dyskusji. 

 
Partnerzy:   
• Peace Action, Training and Research Institute of Romania (PATRIR) – Rumunia, 
• Verein Niedersächsischer Bilungsinitiativen e.V (VNB) – Niemcy, 
• Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS) – Włochy, 
• RUDDO – Tanzania. 
 
Źródło finansowania: 
• Projekt finansowany z środków Unii Europejskiej, 
• Środki własne. 

2.1.5 SZTUKA KONFLIKTU 
 

Czas realizacji: 15.08.2009 – 14.08.2010 
 
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 zaangażowania 
młodzieży w życie publiczne.  
Celami szczegółowymi są: 
• Podniesienie stanu wiedzy grupy młodzieży (w sumie ok. 120 osób) nt. procesów 

demokratycznych (procesy decyzyjne, natura konfliktu, przedstawicielstwo). 
• Wzrost zaangażowania obywatelskiego młodzieży 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 (również poprzez 

tworzony przy SWM teatr) i dzięki współpracy międzynarodowej z doświadczonymi partnerami 
z Polski, Belgii i Anglii. 

 
Działania projektu zrealizowane w 2010 roku:  
• Udoskonalono portal internetowy (wdrożenie pomysłów sprawiających, by młodzież aktywnie 

angażowała się w debatę na forum internetowym). 
• Przeprowadzono ”Event finałowy”, który polegał na wspólnym świętowaniu uczestników w 

Krakowie połączonym z prezentacjami spektakli i grą Parlament. Oprócz spektakli „Tygrys 
ludojad w łazience”, „Drzewo”, „Ballada o Wołyniu” zostały pokazane dwa dodatkowe 
spektakle: grupa kielecka przedstawiła „Moje serce jest w tym kamyku” (opowieści o 
wyobcowaniu w różnych kulturach), grupa rabczańska spektakl „Anioły-konflikt wolności” 
(metaforyczna opowieść o dylematach wolności). Do pokazu włączono również 2 
pozaprojektowe spektakle. 

• Stworzono Program edukacyjny. Z zebranych doświadczeń warsztatowych, z wizyt studyjnych, 
dzięki szerokim konsultacjom i prowadzonej na bieżąco ewaluacji powstał program edukacyjny. 
Prezentuje on teatralną i warsztatową metodologię wprowadzania treści obywatelskich w 
kontekście tematu konfliktu. Program uzupełniony jest o filmową wersję głównego spektaklu 
projektu – „Skazy”; zawiera również opisy gier symulacyjnych. 

 
Partnerzy projektu: 
• Don Bosco Youth-Net, Belgia 
• Global Link, Wielka Brytania 
• Stowarzyszenie Teatr Nie Teraz, Tarnów 
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• 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. 

2.1.6 LIFESTYLE & MDGS 
 

Czas realizacji: 01.04.2010 – w trakcie realizacji 
 
Opis projektu:  
Lifestyle & MDGs to trzyletni projekt, w którym Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu 
uczestniczy jako partner z organizacjami z Niemiec, Czech i Portugalii. Główne działania projektu 
to przeprowadzenie kampanii informacyjnych w każdym kraju, które będą adresowane do grupy 
docelowej i będą miały na celu zwrócenie ich uwagi na problematykę z zakresu edukacji 
rozwojowej oraz zmianę stylu życia na bardziej świadomy. 
 
Cele projektu:  
Projekt ma na celu podniesienie świadomości młodych, wykształconych osób, aktywnych 
zawodowo i odnoszących sukcesy na temat problemów krajów Globalnego Południa, a także 
wpłynięcie na ich postawy w życiu i zmianę stylu życia na bardziej przyjazny Milenijnym Celom 
Rozwoju. 

 
Działania projektu zrealizowane w 2010 roku:  
• Zebranie najlepszych praktyk z czterech krajów biorących udział w projekcie. Podczas 

kwietniowego spotkania w Esslingen partnerzy zadecydowali, że do następnego spotkania, 
które odbyło się w Lizbonie (lipiec 2010) stworzona zostanie baza danych z najlepszymi 
praktykami, zawierająca informacje dotyczące realizacji akcji promujących edukację rozwojową 
oraz zmianę stylu życia na bardziej świadomy. 

• Przeprowadzenie 2-dniowych warsztatów koncepcyjnych. Warsztaty odbyły się w Lizbonie. 
Podczas spotkania wymieniono się doświadczeniami z przeprowadzonych po 1 spotkaniu w 
Esslingen działań. Omówiono również zagadnienia z zakresu zarządzania projektem. 

• Zorganizowanie grudniowego spotkania koordynacyjnego w Esslingen. Podczas spotkania 
każdy z krajów partnerskich zaprezentował rezultaty dotychczasowych prac oraz plany 
realizacji przyszłych projektów. 

 
Partnerzy projektu: 
• finep - forum for international development + planning (Niemcy), 
• EDUCON (Czechy), 
• Instituto Marquês de Valle Flôr (Portugalia), 
• DEAB – Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg (Niemcy). 

 
Źródła finansowania: 
• Projekt finansowany z środków Unii Europejskiej, 
• Środki własne. 

2.2. PROGRAMY WIELOLETNIE  

2.2.1. EDUKACJA GLOBALNA W SZKOŁACH  
 
Czas trwania programu: kontynuacja od marca 2000 – program stały 
 
Cele projektu: W ramach działań edukacji rozwojowej prowadzone są warsztaty w szkołach. 
Dzieci i młodzież w aktywny sposób (poprzez gry i zabawy angażujące ucznia, wielkoformatową 
wystawę zdjęć, filmy i prezentacje multimedialne oraz oryginalne eksponaty) mogą poszerzyć 
swoją wiedzę oraz zwiększyć świadomość na temat problemów globalnych, uwarunkowań 
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kulturowych i historycznych na świecie. Młodzi ludzie dowiadują się, w jaki sposób sami mogą 
włączyć się w działania na rzecz najuboższych rejonów świata, między innymi poprzez pracę 
wolontaryjną w Polsce i za granicą.  
 
Działania:  
Warsztaty z Edukacji Globalnej w 2010 roku zostały zrealizowane w dwóch szkołach (mała liczba 
warsztatów w szkołach wynika z przeniesienia większości warsztatów do Parku Edukacji 
Rozwojowej): 
• Gimnazjum w Mogilanach 
• Gimnazjum w Niepołomicach 
 
Partnerzy:  
• Szkoły gimnazjalne 

2.2.2. PARK EDUKACJI ROZWOJOWEJ 
 
Czas realizacji: od czerwca 2009 – program stały 
 
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 również Wioska Indiańska. Od początku swojego 
powstania obydwie Wioski cieszyły się ogromnym powodzeniem. Postanowiono, zatem 
rozbudować tą przestrzeń edukacyjną, aby dzieci i młodzież mogły dowiedzieć się czegoś więcej, 
również o innych regionach świata. Dzisiaj Park Edukacji Rozwojowej składa się z sześciu osad, 
które służą przekazywaniu wiedzy oraz podnoszeniu świadomości na temat sytuacji w krajach 
Globalnego Południa. Celem warsztatów, różnego rodzaju spotkań, interaktywych gier i zabaw 
jest uczenie się na temat różnorodności kulturowej, problemów globalnych i współzależności, 
jakie występują między krajami Północy i Południa. Do Parku Edukacji Rozwojowej przyjeżdżają 
zorganizowane grupy z całej Polski. Warsztaty są dopasowane do różnych kategorii wiekowych. 
 
Działania:  
• Zakupiono materiały warsztatowe, które pozwalały na bardziej gruntowne przygotowanie osób 

prowadzących zajęcia i takich, które bezpośrednio były wykorzystywane podczas warsztatów 
(książki, filmy, gry, materiały dydaktyczne). 

• Przeprowadzono ok. 118 zajęć z dziećmi i młodzieżą na wybrane tematy dotyczące 
problematyki krajów rozwijających się w Afryce, Ameryce Południowej i Azji. 

• Wydano materiały edukacyjne w formie drukowanej: dla nauczycieli przed i po wizycie w Parku 
Edukacji Rozwojowej oraz dla uczniów wszystkich grup wiekowych, dla utrwalenia wiadomości 
zdobytych podczas warsztatów. W sumie wydrukowano 3 tys. egzemplarzy dla nauczycieli i 7,5 
tys. egzemplarzy dla uczniów. 

• Wysłano materiały inofrmacyjne do ok. 2000 małopolskich szkół. Na początku września 
informacje do szkół wysłano po raz ostatni, w ilości ok. 1500 szt. 

• Odbyło się dziewięć spotkań z gośćmi, specjalistami z wybranych dziedzin. Tematami były: 
Sztuka batiku; Milenijne Cele Rozwoju; Produkcja kakao w Ghanie; Problem rozprzestrzeniania 
się i prewencja HIV/AIDS w Afryce; Wielokulturowość w Polsce; Nieznane sąsiedztwo, czyli 
odkrywanie społeczno-kulturowego bogactwa Białorusi; Boys Home Sunyani, czyli codzienność 
w domu dla chłopców ulicy; Idea sprawiedliwego handlu, czyli etyka w handlu i na co dzień; 
Dzieciństwo w Kiberze – rzeczywistość jednego z największych slumsów świata. 

• Powstał spot reklamujący Park. Przez 6 tygodni od 20.08.2010 r., był  on wyświetlany we 
wszystkich autobusach w Krakowie, które posiadają BUS TV. 

• Odbył się event promocyjny zatytułowany „Dzień z Misją”. W ramach eventu,odbyły się: 
prezentacja na temat budowy i funkcjonowania Parku Edukacji Rozwojowej, warsztaty 
edukacyjne w wiosce afrykańskiej, południowoamerykańskiej, północnoamerykańskiej i 
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azjatyckiej, nauka tańca afro-peruwiańskiego oraz koncert muzyki południowoamerykańskiej. 
Dla wszystkich gości został przygotowany poczęstunek. 

• Zostało przeprowadzone szkolenie dla nauczycieli. Grupą docelową byli przede wszystkim 
nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcieli poszerzyć swoje 
kompetencje i wiedzę na temat edukacji rozwojowej. 

• W ramach działań promocyjnych zrobiono 2 duże banery promocyjne oraz wydrukowano 5 tys. 
Ulotek. 

• Został ubezpieczony teren oraz wyposażenie Parku Edukacji Rozwojowej. 
• Zakupiono eksponaty do wioski indiańskiej, peruwiańskiej, ghańskiej, arktycznej. 
• Park zaopatrzono w 20 zestawów odtwarzaczy mp3 ze słuchawkami dla odwiedzających oraz 

6 głośników z mikrofonami dla oprowadzających.  
 
Partnerzy:  
• Oxfam-Solidarite 
• Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Bosko w Czarnym Dunajcu 

 
Źródła finansowania:  
• Fundusz dla Organizacji Pozarządowych 
• Środki własne 

2.3. WYDARZENIA I AKCJE 

2.3.1. SZKOLENIE I KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI Z ZA KRESU EDUKACJI GLOBALNEJ  
 
Czas i miejsce realizacji: wrzesień – listopad 2010, Kraków 
 
W 2010 r. w ramach Tygodnia Edukacji Rozwojowej został zrealizowany projekt „Edukacja 
rozwojowa w szkole. Szkolenie dla nauczycieli z zakresu edukacji w kontekście nowej podstawy 
programowej”. Głównym celem projektu było praktyczne wprowadzanie treści rozwojowych do 
harmonogramu lekcji szkolnych zgodnie z nową podstawą programową. Główną grupą docelową 
projektu byli nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcieli poszerzyć 
swoje kompetencje i wiedzę na temat edukacji rozwojowej. Nauczyciele zostali zapoznani z 
zagadnieniami globalnymi, współzależnościami między krajami Północy i Południa oraz 
problemami charakterystycznymi dla wybranych krajów azjatyckich, afrykańskich i 
południowoamerykańskich biorców pomocy OECD. 
 
Działania: 
• przeszkolono nauczycieli z zakresu edukacji rozwojowej oraz metodologii wprowadzania jej 

treści w ramach poszczególnych przedmiotów szkolnych; 
• nauczyciele opracowali własne konspekty na wybrane tematy, na podstawie których następnie 

przeprowadzili zajęcia lekcyjne we własnych szkołach; 
• zorganizowano otwartą konferencję dla nauczycieli i innych osób zainteresowanych edukacją 

rozwojową; 
• przeprowadzono akcję informacyjną na temat tego, czym jest edukacja rozwojowa, jak bardzo 

jest ważna i dlaczego powinna być wprowadzana do szkół. 
 
Partnerzy: 
• Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
 
Patronat medialny: 
• TVP 3; 
• Radio Plus; 
• Gazeta Krakowska. 
 
Źródła finansowania: 
• Fundacja Edukacja dla Demokracji ze środków Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
• Środki własne. 
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2.3.2. ORAWA DZIECIOM AFRYKI – VIII EDYCJA   
 
Czas i miejsce realizacji: kwiecień – czerwiec 2010, region Orawy polskiej 
 
Głównym celem wydarzenia organizowanego cyklicznie od 2002 r. jest wyrównywanie różnic 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 dla dzieci szkół podstawowych pt. „Afrykańskie wzory orawską igłą i nitką”. 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, New Life‘M, Bongo 
Bongo (zespół afrykański), oraz regionalny zespół Siklawa. Imprezy towarzyszące: aukcja 
eksponatów afrykańskich, przedstawienie dla dzieci „W pustyni i w puszczy” - bajka w 
wykonaniu aktorów teatru Art-Re z Krakowa, różnego rodzaju atrakcje dla dzieci – m.in. 
karuzele, loteria, sklepik misyjny, degustacja tradycyjnych potraw z Orawy i Afryki. W koncercie 
i wydarzeniach towarzyszących uczestniczyło ok.1 000 osób (ok. 13 000 łącznie z parafiami). 

 
Partnerzy: 
• Wójt Gminy, Orawskie Centrum Kultury i Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce, 
• Wójt Gminy i Gminne Centrum Kultury i Sportu w Lipnicy Wielkiej, 
• Szkoła Podstawowa im. „Adama Mickiewicza” w Jabłonce, 
• Parafie i szkoły podstawowe z terenu Orawy. 
 
Źródła finansowania: 
• Środki własne, 
• Wójt Gminy i Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, 
• Wójt Gminy i Gminne Centrum Kultury i Sportu w Lipnicy Wielkiej, 
• Sponsorzy prywatni – firmy. 

 
Działania powyższe 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. 

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 ważnym 
elementem ich osobistego rozwoju, a z drugiej służy podnoszeniu jakości działań prowadzonych 
przez organizację we współpracy z wolontariuszami.  
 
Działania:  
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Szkolenia weekendowe  
• W roku 2010 odbyło się 9 szkoleń weekendowych (piątek - niedziela), jako że okres wakacyjny 

(lipiec - wrzesień) wyłączony jest z programu szkoleń, ponieważ 80% wolontariuszy SWM to 
studenci. Większość spotkań miała miejsce w Krakowie przy ulicy Tynieckiej 39. 

• 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 
współzależnościach, 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 też możliwość spotkania się z wolontariuszami, 
którzy powrócili z placówek misyjnych i dzielili się swoim doświadczeniem.  

 
Spotkania wprowadzające 
• Przed każdym szkoleniem weekendowym odbywa się spotkanie wprowadzające nowych 

wolontariuszy w pracę SWM. Osoba, która chce rozpocząć swoją współpracę z organizacją, 
ma w jego czasie możliwość 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. Każdy z ośrodków lokalnych określa zakres 
tematyczny prowadzonych spotkań, zależnie od swoich potrzeb. Wyłączając okres wakacyjny 
oraz dni wolne od pracy, w każdym z ośrodków lokalnych odbyło się średnio 25 spotkań, w 
których uczestniczyło każdorazowo 10-25 uczestników.  

 
Dodatkowe szkolenia 
• Zależnie od potrzeb indywidualnych wolontariuszy oraz możliwości i zainteresowania 

organizacji, SWM umożliwia wolontariuszom udział w szkoleniach proponowanych przez inne 
organizacje. Niejednokrotnie jest to możliwe dzięki członkostwu SWM w sieciach i platformach 
organizacji. W roku 2010 wolontariusze SWM wzięli udział między innymi w szkoleniach 
realizowanych w ramach projektów „Glocalising International Volunteers” oraz „You(th) join 
hands together”, i innych.  

 
Źródła finansowania:  
• Środki własne organizacji 
• Program Młodzież w Działaniu 

3.2. PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU – WOLONTARIAT EUROPEJSKI 

3.2.1. LEARNING BY WORKING oraz LEARNING BY THEATRE  
 

Czas realizacji:  wrzesień 2009 – w trakcie realizacji 
 
Opis projektu : Projekt „Learning by Working” finansowany ze środków Programu Młodzież w 
działaniu realizowany jest przez SWM Młodzi Światu (jako organizacji goszczącej i 
koordynującej) przy współpracy z organizacjami z Gruzji, Litwy i Niemiec (organizacje 
wysyłające). W ramach projektu na wolontariat do SWM przyjechały 3 wolontariuszki z Gruzji, 
Litwy i Niemiec. Kontynuacją działań jest projekt „Learning by Theatre”, w ramach którego do 
Polski przyjechało czworo wolontariuszy z Gruzji, Hiszpanii oraz Niemiec. 
 
Cele projektu : Głównym celem projektu jest wsparcie dla powstającego przy SWM teatru oraz 
poruszanie problemu imigrantów w Polsce.  
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Działania projektu zrealizowane w 2010 roku:   
• Rozpowszechnienie rezultatów pracy grupy teatralnej. W sumie wystawiono 8 spektakli. Został 

nagrany materiał z jednego spektaklu, z którego zrobiono filmową wersję. Film wysłany do 
organizacji młodzieżowych wraz z  programem edukacyjnym przyczynia się do jeszcze 
szerszej promocji projektu i jego idei. 

• Nowy projekt EVS dla organizacji SWM. Pomysł na projekt i jego realizację wyklarował się w 
trakcie prac warsztatowych. Wolontariusze EVS we współpracy z wolontariuszami SWM i 
koordynatorem stworzyli matrycę logiczną nowego projektu, koncepcję projektu i ostatecznie 
złożyli wniosek do Agencji Narodowej. Projekt został zaakceptowany i obecnie jest 
realizowany. 

• Uczestnictwo wolontariuszy EVS w wielu spotkaniach wolontariackich organizowanych w SWM 
(debaty, zloty, spotkania miesięczne, koncerty, warsztaty w Parku Edukacyjnym – globalna 
wioska, akcje „Orawa dzieciom Afryki”, „Tydzień Edukacji Globalnej” „Savionalia”). 

• Udział wolontariuszy EVS w działaniach zewnętrznych (Staromiejskie Centrum Kultury 
Młodzieżowej, Dni Gruzińskie w Krakowie, wystawy, itd.) Wszystkie te działania pozwalały im 
ciągle pozostawać w kontekście edukacji rozwojowej i międzykulturowej. 

• Prowadzenie warsztatów teatralnych i opracowanie przedstawienia nt. imigrantów w Polsce. 
 
Partnerzy projektu: 
• Atinati, Gruzja 
• Center of Youth Voluntary Activities „Deineta”, Litwa 
• LeISA GmbH / Soziokulturelles Zentrum “Die VILLA”, Niemcy 
• Escola de Tempo Libre e Animacion Sociocultural Don Bosco, Hiszpania 
• Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit e.V., Niemcy 
• Internationale Jugendgemeinschaftsolienste (IJGD) LV Niedersachsen e.V, Niemcy 

 
Źródła finansowania: 
• Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Akcji 1.2 Programu Młodzież w Działaniu 
• Środki własne. 

4. PUBLIKACJE 

4.1. BIULETYN „MŁODZI ŚWIATU”  
 
Czas realizacji: rok 2010 
 
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 także promując ideę wolontariatu wśród młodych odbiorców magazynu. 
Każdy, kolejny numer poświęcony jest każdemu z aspektów naszej działalności. Znajdują się tam 
informacje z aktualnie prowadzonych projektów na misjach, realizowane działania z kraju, a także 
wywiady z wolontariuszami powracającymi z pracy na placówkach misyjnych czy listy misjonarzy.  
 
W 2010 roku wydano trzy numery biuletynu, w których znalazły się zarówno raporty z 
prowadzonych działań, jak i informacje o nowych projektach. Biuletyny były wydawane w liczbie 
4-10 tysięcy sztuk 
 
Źródła finansowania:  
• środki własne 

4.2. KSIĄŻKA Z KONSPEKTAMI LEKCJI „PO PIERWSZE ZAPOBIEGA Ć”  
 
Czas realizacji: rok 2010 
 
Publikacja zawiera 5 scenariuszy lekcji / zajęć pozalekcyjnych poruszających problematykę 
HIV/AIDS oraz zdrowia w krajach Afryki. Książka została wydana w ramach projektu „Kampanie 
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medialne i sport jako narzędzia prewencji używania narkotyków oraz HIV/AIDS wśród młodzieży 
w Odumase-Sunyani, Ghana”. 
 
Źródła finansowania:  
• dotacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach polskiej pomocy zagranicznej. 

4.3. KOMIKS „RUDOLF ŚWIĘTY KSIĄDZ KOMOREK” 
 
Czas realizacji: rok 2010 
 
Publikacja, wydana na podstawie brazylijskiej wersji komiksu, w sposób przystępny i obrazowy 
przedstawia życie błogosławionego misjonarza salezjańskiego, księdza Rudolfa Komorka, który 
żył i pracował w Brazylii na początku XX wieku.  
 
Źródła finansowania:  
• środki własne. 
 

5. FILMY I MULTIMEDIA 

5.1. PRODUKCJE FILMOWE 
 
Główną produkcją w roku 2010 był film „Padre Santo” o błogosławionym Rudolfie Kolorku, 
misjonarzu salezjańskim pracującym w Brazylii. Poza tym zostało zrealizowanych kilkanaście 
wywiadów i reportaży, a także filmy zrealizowane w Kenii i Peru w ramach projektu „Media dla 
Globalnego Rozwoju, w tym film „Mama Lima” nagrodzony na festiwalu filmów amatorskich we 
Francji. 

5.2. AKADEMIA ORANGE 
 
Tytuł projektu: „Przedwojenne teledyski, czyli jak cofn ąć się w przód” 
 
Czas trwania:  kwiecień – czerwiec 2010 
 
W ramach projektu miały miejsce: 
• Warsztaty montażu i technik komputerowych. Składały się one z dwóch bloków. W pierwszym 

młodzież została zapoznana z programami do obróbki materiału filmowego, zapoznała się z 
zasadami montażu, oraz podejmowała pierwsze próby montażowe na materiale filmowym. W 
drugiej części warsztatów uczestnicy projektu pracowali na własnym materiale filmowym, 
montując pod okiem osób prowadzących własne teledyski. 

• Promocyjne wydarzenie finałowe połączone ze „świętem młodzieży” organizowanym corocznie 
przez Towarzystwo Salezjańskie w Krakowie. Celem wydarzenia było pozyskanie jak 
największej liczby widzów dla projekcji powstałego materiału filmowego. 

• Ewaluacja głównych działań. Wszystkie grupy warsztatów zakończone zostały konsultacjami 
między trenerami, a także rozmową ewaluacyjną z uczestnikami.  

• Opracowanie i rozesłanie programu edukacyjnego. Po zakończeniu projektu, z zebranych w 
czasie trwania programu informacji i doświadczeń powstał program edukacyjny.  

 
Młodzież w ramach programu Akademia ORANGE, na przykładzie przedwojennych przebojów 
zapoznała się z dziedzictwem kultury polskiej, pogłębiła relacje rodzinne, lepiej mogła zrozumieć 
historyczny, obyczajowy i kulturowy kontekst w jakim powstały określone przeboje.  
W projekcie wzięło udział 39 aktywnych uczestników (osoby uczestniczące w warsztatach, 
zajęciach, zaangażowane w realizację projektu). 
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6. WSPÓŁPRACA SIECIOWA 

6.1. DON BOSCO YOUTH NET  
 

W roku 2010 SWM kontynuował współpracę z siecią Don Bosco Youth-Net, do której przystąpił w 
roku 2004, zrzeszającą organizacje pracujące z młodzieżą z 13 krajów europejskich. W ramach 
współpracy odbyły się w minionym roku wymiany młodzieży oraz realizacja wspólnych projektów. 

6.2. GRUPA ZAGRANICA 
 

SWM Młodzi Światu kontynuował działalność w polskiej platformie organizacji pozarządowych 
Grupa Zagranica, do której należy od ponad 5 lat. Celem uczestnictwa SWM w strukturach GZ 
jest wzmocnienie w platformie głosu organizacji pracujących na rzecz potrzebujących w Krajach 
Globalnego Południa.  

6.3 KOALICJA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU 
 
W roku 2010 SWM kontynuował współpracę z Koalicją Sprawiedliwego Handlu do której 
przystąpił w roku 2009. Jest to nieformalne porozumienie wszystkich organizacji pozarządowych 
w Polsce, które zobowiązały się wspólnie działać na rzecz promocji i rozwoju Ruchu 
Sprawiedliwego Handlu. W 2010 roku Koalicja SH składająca się z 15 członków, pracowała 
intensywnie nad opracowaniem polskich standardów dla certyfikatów: „Miasta Sprawiedliwego 
Handlu” i „Szkoły Sprawiedliwego Handlu”. SWM oddział we Wrocławiu intensywnie uczestniczył 
w pracach przygotowawczych i ustalaniu standardów w/w certyfikatów. W październiku i 
listopadzie 2010 r. SWM oddział we Wrocławiu w ramach działalności Koalicji, uczestniczył w 
przygotowaniu konferencji pt. „Sprawiedliwy Handel w Europie Środkowo-Wschodniej”. 
Konferencja miała charakter międzynarodowy a jej realizacja stanowiła bardzo ważne wydarzenie 
dla całego Ruchu Sprawiedliwego w Polsce. Celem konferencji była wymiana doświadczeń 
organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się tematyką SH w Europie oraz rozpoczęcie 
współpracy z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi działaczy organizacje SH. 

6.4 DON BOSCO NETWORK 
 
W kwietniu 2010 roku SWM przystąpił do międzynarodowego zrzeszenia salezjańskich 
organizacji działających na rzecz misji, do której należą prokury misyjne i organizacje 
pozarządowe z Belgii, Hiszpanii, Niemiec, Włoch oraz Stanów Zjednoczonych. SWM przystąpił 
do sieci na prawach członka obserwatora. 

 
Działania powyższe realizują następujące cele statutowe: 

− działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy 
społeczeństwami 

− wspieranie sprawiedliwego handlu 

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW 

1.POZNAŃ 

1.1. EDUKACJA ROZWOJOWA, AKCJE I WYDARZENIA 

1.1.1. GWIAZDKA MISYJNA  
 
Czas trwania: grudzień 2010 
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Działania:  Podczas całodniowej animacji wolontariusze prezentowali rekwizyty afrykańskie, 
wystawy zdjęć z wyjazdów misyjnych, filmy o tematyce misyjnej, rozprowadzali kartki świąteczne, 
organizowali loterię fantową, kurs tańca afrykańskiego, naukę gry na bębnach 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 

1.1.2. FESTYNY 
 

• „Winogrady Dzieciom Afryki” – czerwcowy festyn na wolnym powietrzu, stanowiący dużą 
atrakcję dla lokalnej społeczności. 

 
• Uczestnictwo wolontariuszy w kolejnej edycji festynu „Orawa Dzieciom Afryki” - Festyn 

zorganizowany przez biuro główne SWM. 

1.1.3. PROJEKTY ZREALIZOWANE 
 

• „Z NAMI JEST BOSKO” – projekt zrealizowany we współpracy z Urzędem Miasta Poznania, w 
ramach którego zorganizowany został wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z 
problemem uzależnień; 

• „EDUKACJA NA 5” – projekt współfinansowany z funduszy norweskich 2004-2009 z 
komponentu Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie, którego celem było wzmocnienie 
potencjału organizacji; 

 
• „SPORTOWA ZIMA” – projekt realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Poznania, w 

ramach którego zorganizowany został wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży z problemem 
uzależnień połączony z realizacją programu socjoterapeutycznego; 

• „WAKACJE NAD MORZEM” – projekt realizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskiego w ramach którego zorganizowany został wypoczynek wakacyjny 
dla dzieci i młodzieży z problemem uzależnień, w szczególności dotkniętych problemem 
alkoholowym i narkotykowym. 

1.1.4. INNE DZIAŁANIA 
 

• Dzień Kultury Afrykańskiej – wydarzenie zorganizowane na Wydziale Studiów Edukacyjnych, 
podczas którego wolontariusze SWM prowadzili stoisko informacyjne promujące organizację, a 
także zaprezentowali film o projektach misyjnych zrealizowanych przez SWM i film „Żyć aby 
kochać”. Podczas wydarzenia miała miejsce prezentacja „Wolontariat w Zambii” wolontariuszki 
SWM Katarzyny Banaszak. 

 
• Tydzień Misyjny – wolontariusze SWM włączyli się w organizację wraz z Cafe Misja i 

Akademickim Kołem Misjologicznych obchodów Tygodnia Misyjnego. Ponadto została 
zorganizowana akcja promocyjna SWM na Wydziale Historycznym, Wydziale Studiów 
Edukacyjnych, Uniwersytecie Medycznym oraz w Centrum Wykładowym Politechniki 
Poznańskiej. 

 
• Animacja misyjna w szpitalach – w grudniu 2010 roku rozpoczął się cykl animacji misyjnych na 

oddziale dziecięcym neurologii w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu. 
 
• Kampania 1% - na początku roku prowadzone były kampanie dwóch innych oddziałów SWM – 

krakowskiego i wrocławskiego, w które poznańska organizacja czynnie się włączyła. 
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Zorganizowane zostało rozdawanie ulotek promocyjnych podczas dwóch niedziel w parafii Św. 
Jana Bosko. 

 
• Zbiórka materiałów dydaktycznych dla placówki misyjnej w Sierra Leone. 
 
• Wyjazd do Turynu 5 osób (26 września 2010 r.), które podczas salezjańskiej uroczystości 

otrzymali z rąk Przełożonego Generalnego ks. Páscuala Cháveza – krzyż misyjny, będący 
symbolem posłania misyjnego przed rocznym pobytem na placówce misyjnej we Freetown. 

 
• Niedziela misyjna zorganizowana 24 października 2010 roku w parafii św. Andrzeja Apostoła, 

oraz 7 listopada w parafii św. Jana Bosko w Poznaniu. 
 

1.2. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU  

1.2.1. SPOTKANIA WOLONTARIUSZY 
 
Jak co roku, także i w 2010, 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 każdy wtorek o godz. 19:00 przez cały rok. 
Spotkania podejmowały różnorodną tematykę i podzielone zostały na trzy rodzaje: warsztatowe, 
robocze oraz formacyjne. Każdy spełniał określoną funkcję – poszerzania wiedzy misyjnej, 
poznawania edukacji nieformalnej, przygotowania do planowanych wydarzeń oraz kształtowania 
ducha salezjańskiego. 
 

1.2.2. AKTYWNOŚĆ WOLONTARIUSZY 
 

Zagranica 
 
• W 2010 roku Anna Łożyńska wyjechała na roczną misję do Ghany, gdzie obecnie pracuje w 

domu dla chłopców z ulicy, w którym pełni funkcję wychowawcy oraz nauczyciela. Projekt 
współfinansowany jest z programu Wolontariat Polska Pomoc 2010 w ramach Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. 

• W styczniu 2010 roku Monika Laskowska powróciła z półrocznego projektu infrastrukturalnego 
w Kapiri Mposhi (Zambia), gdzie pracowała jako asystentka kierownika budowy szkoły dla 
tamtejszej młodzieży. Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w 
ramach programu Polska Pomoc Zagraniczna 2010. 

 
Polska 
 
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 
młodzieży – w szkołach, kołach akademickich, poznańskich klubach. 
• Szkoły – wolontariuszka Katarzyna Banaszak z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 

prowadziła zajęcia na temat swojej pracy wolontaryjnej w SWM dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Środzie Wlkp.; 

• uniwersytety – wolontariuszka Katarzyna Banaszak prowadziła prezentację na Akademii 
Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu oraz Uniwersytecie im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu 

 

1.3. PUBLIC RELATIONS 
 

Rok 2010 przyniósł kilka pozytywnych zmian w pracy nad kształtowaniem wizerunku organizacji. 
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• Od grudnia 2010 r. oddział w Poznaniu zyskał nowego rzecznika prasowego, którym została 
Aleksandra Pszczoła; 

• Rozwinięta została strona internetowa SWM w Poznaniu, na której można znaleźć wszelkie 
informacje na temat organizacji, jej działalności i wolontariuszy. Rozbudowywana została 
galeria zdjęć z wydarzeń w kraju i wyjazdów misyjnych, a wolontariusze tworzyli artykuły o 
bieżących działaniach; 

• Podczas pobytu w Ghanie Anna Łożyńska wraz z Agnieszką Mazur tworzyły blog internetowy 
na stronie głównej SWM Kraków, który stanowił codzienne świadectwo ich pracy i życia 
codziennego w Afryce; 

• Kontynuowana była współpraca z Winogradzką Telewizją Kablową i Radiem Emaus, w którym 
dwukrotnie gościła Katarzyna Banaszak, przedstawiając ideę wolontariatu i relacjonując swój 
pobyt w Zambii. 

2. WROCŁAW 

2.1. EDUKACJA ROZWOJOWA 

2.1.1. EDUKACJA GLOBALNA W SZKOŁACH 
  

Czas trwania:  styczeń- grudzień 2010 
 
Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu oddział we Wrocławiu prowadzi całoroczną ofertę 
edukacyjną skierowaną przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych. Oferta obejmuje warsztaty edukacyjne z obszaru globalnych wyzwań 
rozwojowych, odpowiedzialnej konsumpcji, ochrony praw człowieka, globalnych współzależności 
czy troski o zasoby naturalne. Głównym celem prowadzonej działalności edukacyjnej jest 
zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat skali problemów globalnych oraz kształtowanie 
w nich postawy odpowiedzialności za świat oraz otwartości i szacunku dla innych kultur, a tym 
samym zerwanie z dotychczasową postawą bierności i lekceważenia. 
 
W roku 2010 w warsztatach wzięło udział ok. 2000 osób zostały one przeprowadzone w 
następujących szkołach: 
• I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy, 
• Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio we Wrocławiu, 
• Gimnazjum nr 2 w Głogowie, 
• Szkoła Podstawowa nr 3 w Głogowie, 
• Liceum Ogólnokształcące nr IV we Wrocławiu, 
• Liceum Ogólnokształcące nr VI we Wrocławiu, 

 
W roku 2010 po raz pierwszy przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla ponad 80 słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oleśnicy, którym przybliżono rzeczywistość życia i pracy na 
misji w Zambii oraz przedstawiono skalę problemów rozwojowych występujących na świecie oraz 
ich konsekwencji. 
 

2.1.2. TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ WE WROCŁAWIU 
  
Czas realizacji:  15-21.11.2010 
 
Miejsce realizacji: Wrocław 
 
Już po raz trzeci SWM Młodzi Światu oddział we Wrocławiu włączył się w obchody Tygodnia 
Edukacji Globalnej. Głównym działaniem zrealizowanym w ramach TEG była audycja radiowa 
nadawana za pośrednictwem Radia Rodzina. Podczas słuchowiska Trudne sprawy wśród 
słuchaczy poruszono takie zagadnienia, jak konsumpcjonizm we współczesnym świecie, 
odpowiedzialność na zakupach oraz istota sprawiedliwego handlu, czyli jak poprzez świadome 
wybory możemy wspierać rozwój krajów Globalnego Południa. 
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Podczas Tygodnia Edukacji Globalnej SWM Młodzi Światu zrealizował także warsztaty 
edukacyjne dla uczniów Gimnazjum Salezjańskiego im. św. Edyty Stein we Wrocławiu. Uczniowie 
dowiedzieli się czym są Milenijne Cele Rozwoju, jakie są największe problemy rozwojowe we 
współczesnym świecie oraz jak my możemy przyczynić się do ich rozwiązania. Młodzi ludzie mieli 
także możliwość spotkania się z wolontariuszem, który opowiedział o życiu, radościach i trudach 
pracy na misji w Ghanie. 

 

2.1.3. MILENIJNE CELE ROZWOJU WE WROCŁAWIU 
 

    Czas realizacji: 1.01.2010 – 28.02.2010 

        Miejsce: Wrocław  

Na przełomie stycznia i lutego Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu oddział we 
Wrocławiu zorganizował na ulicach Wrocławia wydarzenia, mające uświadomić mieszkańcom 
stolicy Dolnego Śląska czym są Milenijne Cele Rozwoju. Wolontariusze SWM wyposażeni w 
ulotki informacyjne wyruszyli na ulice miasta, a ich głównym celem było rozpropagowanie idei 
oraz stopnia realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Głównymi odbiorcami realizowanych eventów, 
happeningów i wydarzeń świadomościowych byli przede wszystkim młodzi ludzie i studenci, 
zawsze otwarci na tego typu inicjatywy, a wśród nich przemarsz przez główną ulicę miasta z 
balonami i ulotkami, flash mob przed jedną z galerii handlowych czy happening na kampusie 
Politechniki Wrocławskiej. Liczba odbiorców działań świadomościowych wyniosła ok. 2000; 
wszyscy odbiorcy otrzymali ulotkę informującą czym są Milenijne Cele Rozwoju oraz wytyczne 
gdzie szukać informacji na ich temat. Eventy były częścią projektu Youth Ambassadors for 
Millenium Development Goals finansowanego ze środków Komisji Europejskiej. W ramach 
projektu zorganizowano także otwarte spotkanie informacyjne dla studentów wrocławskich 
uczelni, gdzie wolontariusze SWM przeprowadzili wykład oraz dyskusję na temat Milenijnych 
Celów Rozwoju, ich realizacji oraz kontrowersji wokół nich. 

2.1.4. UDZIAŁ W PROJEKCIE CZŁOWIEKU! CZY ZNASZ SWOJ E PRAWA? 
 

Czas realizacji: 18-29 stycznia 2010 

Miejsce realizacji:  Oleśnica 

 

W pierwszych tygodniach stycznia SWM Młodzi Światu oddział we Wrocławiu został poproszony 
o poprowadzenie warsztatów w ramach projektu Człowieku! Czy znasz swoje prawa? 
realizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta Oleśnicy. W ramach projektu wolontariusze 
SWM poprowadzili dwutygodniowy cykl spotkań edukacyjnych, w których wzięło udział ok. 800 
uczniów ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Oleśnicy. Warsztaty edukacyjne 
obejmowały przede wszystkim prawa człowieka oraz stopień ich przestrzegania w krajach 
rozwijających się. W ramach umowy partnerskiej SWM przekazało także materiał zdjęciowy z 
misji, który został wykorzystany na potrzeby mobilnej wystawy dot. ochrony praw człowieka w 
krajach Globalnego Południa, która poszerzyła grono odbiorców projektu m.in. o mieszkańców 
miasta Oleśnica.  
Projekt został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Młodzież w 
działaniu. 

2.1.5. ANIMACJE MISYJNE 
 

W 2010 roku wolontariusze SWM Młodzi Światu z Wrocławia, wraz z księżmi Salezjanami 
zorganizowali i przeprowadzili 8 Animacji Misyjnych. Zostały one zorganizowane w: 
• Parafii p.w. Chrystusa Króla we Wrocławiu 
• Parafii p.w. Ducha Świętego we Wrocławiu 
• Parafii p.w. N.M.P. w Długołęce 
• Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Goświnowicach 
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• Szkole podstawowej nr 118 we Wrocławiu  
• Szkole podstawowej „PRYMUS” we Wrocławiu  
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oławie 
• Domu Sióstr Salezjanek w Pieszycach w ramach Dolnośląskiego Spotkania Salezjańskiego 

Ruchu Młodzieżowego  
 
Głównym celem animacji było zapoznanie słuchaczy z działalnością Salezjańskiego Wolontariatu 
Misyjnego. Większość z Animacji Misyjnych zostało poprowadzonych przez wolontariuszy SWM 
którzy w latach 2009 – 2010 realizowali projekty misyjne w Afryce. 

2.1.6. WIDZĘ, UCZĘ – ZMIENIAM! STWORZENIE GRUPY TRENERÓW EDUKACJI 
GLOBALNEJ 

 
Czas realizacji: 1.06.2010 – 31.12.2010 

Miejsce realizacji: Wrocław oraz dolnośląskie szkoły 

Projekt Widzę, uczę – zmieniam! realizowany był w drugiej połowie roku i odpowiadał na coraz 
większe zainteresowanie szkół oraz innych instytucji warsztatami z zakresu edukacji globalnej. 
Głównym celem projektu było przygotowanie piętnastoosobowej grupy trenerów do prowadzenia 
zajęć z młodzieżą na tematy związane ze światowym rozwojem. Przygotowana w ten sposób 
grupa przeprowadziła warsztaty edukacyjne w dziesięciu dolnośląskich szkołach wybranych w 
ramach rekrutacji.  
W projekcie wzięły udział następujące szkoły: 
• Szkoła Podstawowa PRIMUS we Wrocławiu, 
• Gimnazjum nr 28 we Wrocławiu, 
• Gimnazjum Salezjańskie im. św. Edyty Stein we Wrocławiu, 
• I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy, 
• Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu, 
• Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio we Wrocławiu, 
• Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Trzebnicy, 
• Liceum Ogólnokształcące nr IV we Wrocławiu, 
• Liceum Ogólnokształcące nr VI we Wrocławiu, 
• Zespół Szkół Zawodowych w Chróstniku. 
 
Pomimo wysoko rozwiniętej współpracy z placówkami oświatowymi, dla większości szkół był to 
zarówno pierwszy kontakt ze Stowarzyszeniem, jak i udział w projekcie finansowanym ze 
środków publicznych. Szkoły wyraziły zdecydowaną chęć kontynuowania współpracy z SWM 
Młodzi Światu oddział we Wrocławiu, co daje nadzieję na powiększenie grona odbiorców działań 
edukacyjnych w kolejnych latach działalności Stowarzyszenia. Projekt pozwolił nie tylko na 
przeszkolenie i przygotowanie grupy trenerów edukacji globalnej, lecz także pozwolił im na 
poprowadzenie swoich pierwszych warsztatów edukacyjnych dla uczniów, kiedy to trenerzy mieli 
możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i wiedzy. 
 
Źródła finansowania:  
• Środki własne Stowarzyszenia 
• Programy Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  

2.2. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU 

2.2.1. SPOTKANIA DLA WOLONTARIUSZY 
 
Cotygodniowe spotkania wolontariuszy SWM Młodzi Światu. Odział we Wrocławiu 
W 2010 roku, w siedzibie stowarzyszenia we Wrocławiu, odbywały się cotygodniowe spotkania 
dla wolontariuszy. W okresie wakacji spotkania były zawieszone. W czasie spotkań realizowany 
był m.in. 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 bieżącej działalności stowarzyszenia oraz 
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planowaniu przyszłych eventów. W spotkaniach wzięło udział ok. 50 młodych osób z Wrocławia i 
okolic- głównie studentów Wrocławskich uczelni.  
 
Ogólnopolskie spotkanie wolontariuszy SWM Młodzi Światu pt. „Zagro żenia duchowe”  
W dniach 22-24 października 2010, SWM Młodzi Światu Odział we Wrocławiu już po raz czwarty 
zorganizował ogólnopolskie spotkanie wolontariuszy SWM. Spotkanie przebiegło pod hasłem 
„Zagrożenia duchowe”. Wolontariusze mieli okazję wziąć udział w zabawach integracyjnych, 
wysłuchać wykładu Sercanina ks. Andrzeja Smołki który posługiwał jako egzorcysta na misjach w 
Afryce oraz prelekcji pani psycholog Agnieszki Lisieckiej z Dominikańskiego Ośrodka Informacji o 
Nowych Ruchach Religijnych i Sektach nt. podatności człowieka na wpływy innych kultur i religii. 
W spotkaniu wzięło udział 55 osób z całej Polski. 

 

VI. ZADANIA ZLECONE PRZEZ PODMIOTY UNIJNE, PAŃSTWOWE I 
SAMORZĄDOWE 

Lp. Oddział Donator Nazwa projektu 
Kwota dotacji 

przekazana 
w roku 2010 

Środki 
wykorzystane  
w roku 2010 

1 Kraków 
Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP 

Kampanie medialne i sport jako narzędzia 
prewencji używania narkotyków oraz 

HIV/AIDS wśród młodzieży w Odumase-
Sunyani, Ghana 

254 530,- 255 246,53 

2 Kraków 
Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP 

Praca wolontariacka- Prowadzenie 
Salezjańskiego Domu dla Chłopców Ulicy w 

Sunyani 
61 530,- 61 581,59 

3 Kraków 
Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP 

Podnoszenie umiejętności młodzieży z 
Odumase- Sunyani w zakresie pierwszej 

pomocy przedmedycznej i poprawa zdrowia 
przez aktywność fizyczną 

45 244,66 45 244,66 

4 Kraków 
Fundacja Edukacja dla 

Demokracji 

Edukacja rozwojowa w szkole. Szkolenia dla 
nauczycieli z zakresu edukacji w kontekście 

nowej podstawy programowej 
29 790,- 29 790,- 

5 Kraków Fundacja Orange 
Przedwojenne teledyski, czyli jak cofnąć się 

w przód 
37 700,- 37 700,- 

6 Kraków 
Program Młodzież w 

Działaniu 
Learning by Working - 51 882,01 

7 Kraków 
Program Młodzież w 

Działaniu 
Learning by Theatre 84 039,52 38 810,85 

8 Kraków 
Fundusz dla Organizacji 

Pozarządowych 
Zobacz, dotknij, poczuj – nowoczesne 

narzędzia w edukacji rozwojowej 
260 676,- 225 737,10 

9 Kraków 
Fundusz dla Organizacji 

Pozarządowych 
Sztuka konfliktu 41 537,31 144 405,23 

10 Kraków 
Program Młodzież w 

Działaniu 
Młodzi dla Młodych (EVS Piędle) 49 517,16 8 903,40 

11 Kraków 
Program Młodzież w 

Działaniu 
Młodzi na rzecz rozwoju (EVS Bukłaho) - 60 496,64 

12 Kraków Komisja Europejska  Youth Ambassadors for MDGs 86 846,96 494 984,66 

13 Kraków Komisja Europejska  MDGs - Media for Development Goals 843 227,51 812 312,19 

14 Kraków Komisja Europejska  
Champions for South Africa – Join The 

Game! 
59 841,26 96 943,79 

15 Kraków Komisja Europejska  Lifestyle and MDGs 68 695,13 60 363,90 

16 Kraków Komisja Europejska  Glocal Tour 448 370,18 373 768,14 

17 Kraków 
Komisja Europejska 
"Youth in the world" 

Our Issues – Our Voices 294 637,20 1 634,97 
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18 Kraków 
Fundacja Edukacja dla 

Demokracji 
Wzmocnienie potencjału organizacji 

obywatelskich przez wsparcie wolontariatu 
- 26 066,92 

19 Kraków Komisja Europejska 
Capacity building of NGOs from Poland, 

Hungary and Czech Republic for mobilizing 
support for MDGs 

- 193,59 

20 Kraków 
Program Młodzież w 

Działaniu 
You(th) join hands together (Group EVS 

2010) 
- 1 243,87 

21 Kraków 
Program Młodzież w 

Działaniu 
Glocalising International Volunteers - 2 788,17 

22 Wrocław 
Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP 

Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów 
w domu dziecka w Tupizie w Boliwii 

56 645,56 56 645,56 

23 Wrocław 
Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich 
„Widzę, uczę - zmieniam! Stworzenie grupy 

trenerów edukacji globalnej” 
50 189,00 45 940,96 

24 Poznań 
Urząd Marszałkowski 

Województwa 
Wielkopolskiego 

Wakacje nad morzem 34 540,00 34 540,00 

25 Poznań Urząd Miasta Poznania Z nami jest bosko 42 300,00 42 300,00 

26 Poznań 
Fundacja "Fundusz 

Współpracy" 
Edukacja na 5 54 681,98 54 681,98 

27 Poznań Urząd Miasta Poznania Kolonie zimowe 17 531,00 17 531,00 

 
* Kwota powiększona o odsetki narosłe od środków dotacji, wykorzystane zgodnie z umową na realizację działań projektu.  
** Środki przekazane SWM przez organizację wiodącą w roku 2010 r. 

VII. INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 
Działalność gospodarcza w roku 2010 była prowadzona przez stowarzyszenie na bardzo niewielką 
skalę. Składała się na nią głównie sprzedaż 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 
, 

Źródło przychodu Stosunek 
procentowy Kwota PLN 

1. Darowizny od osób prywatnych i przedsiębiorstw prywatnych 14,99 % 640 935,79 

2. Dotacje od instytucji 21,33 % 911 795,00 

3. Dotacje ze źródeł publicznych 57,91 % 2 475 632,96 

   a) dotacje z budżetu gminy 1,40 % 59 831,00 

   b) dotacje z budżetu państwa 11,68 % 499 198,76 

   c) dotacje z budżetu Unii Europejskiej 44,83 % 1 916 603,20 

4. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 2,73 % 116 803,98 

5. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej 0,49 % 20 811,92 

6. Pozostałe przychody 2,20 % 94 074,19 

7. Zmiana stanu produktów 0,35 % 14 932,25 

Przychody ł ącznie 100,00% 4 274 986,09 
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IX. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 
 

Cel Stosunek 
procentowy Kwota PLN 

1. Realizacja celów statutowych 92,98 % 3 889 693,16 

   a) koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 4,17 % 174 384,20 

   b) koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 88,81 % 3 715 308,96 

2. Administracja 4,97 % 208 045,62 

3. Działalność gospodarcza 0,35 % 14 708,58 

4. Pozostałe koszty 1,69 % 70 810,53 

Koszty ł ącznie 100 % 4 183 257,89 

X. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ 

1. LICZBA PRACOWNIKÓW ETATOWYCH ZE WSKAZANIEM STANO WISK 

Średnia liczba pracowników etatowych w roku 2010 wyniosła 12 osób, osoby były zatrudnione w 
działach: 
• Administracja – 3 osoby 
• Koordynacja projektów – 8 osoby 
• Działalność gospodarcza – 1 osób 
 
Średnie roczne zatrudnienie pracowników etatowych: 4 osoby 

2. WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ETATOWYCH 

Pracownicy zatrudnieni w działalności statutowej 
• Wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 386 356,91 PLN 
• ZUS pracodawcy: 69 349,08 PLN 

Pracownicy zatrudnieni w działalności gospodarczej 
• Wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 4 558,82 PLN 
• ZUS pracodawcy: 819,30 PLN 

3. WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW O DZIEŁO I ZLECENIE 

W roku 2009 na umowy zlecenie i o dzieło było zatrudnionych 82 pracowników. Umowy zostały 
zawarte w ramach przeprowadzenia zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe, 
realizujących określonych cele statutowe Stowarzyszenia: 
• Wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy): 366 968,66 PLN 
• ZUS pracodawcy: 12 020,64 PLN 

4. INNE INFORMACJE  

• Członkowie Zarządu i innych organów stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia  
z tytułu wykonywanych funkcji. 

• Pracownicy SWM w roku 2010 nie otrzymali nagród finansowych ani premii. 
• Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych w roku 2010 
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XI. POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH 

Oddział SWM Nazwa banku Waluta Kwota* 

 Kraków Bank PEKAO S.A. PLN 167 385,54 

 Kraków Bank PEKAO S.A. EUR 103 915,60 

 Kraków Deutsche Bank PLN 687,79 

 Kraków Deutsche Bank USD 0,00 

 Kraków Dotpay PLN 193,00 

 Wrocław Bank PEKAO S.A. PLN 14 733,27 

 Wrocław Bank PEKAO S.A. EUR 39 526,33 

 Wrocław Bank PEKAO S.A. USD 19,06 

 Poznań Bank BPH  PLN  12 480,58 

*Stan rachunków na dzień 31.12.2010 r. 

2. WARTOŚĆ NABYTYCH OBLIGACJI, AKCJI, UDZIAŁÓW 

Nie dotyczy. 

3. NABYTE NIERUCHOMOŚCI 

W roku 2010 stowarzyszenie nie nabyło żadnych nieruchomości. 

4. NABYTE ŚRODKI TRWAŁE 

W roku 2010 zostały zakupione następujące środki trwałe o wartości powyżej 3 500,00 zł.  

Oddział SWM  Nazwa środka trwałego  Warto ść PLN Uwagi 

Kraków Komputer - serwer 7 198,00  zakupienie 

Kraków Samochód Toyota 20 300,00 zakupienie 

Kraków Monitor z obudową 6 383,00 modernizacja i ulepszenie 

Kraków Monitor z obudową 6 383,00 modernizacja i ulepszenie 

Kraków Monitor z obudową 3 869,20 modernizacja i ulepszenie 

Kraków Monitor z obudową 3 869,20 modernizacja i ulepszenie 

Kraków Monitor z obudową 3 869,20 modernizacja i ulepszenie 

Kraków Monitor z obudową 3 869,20 modernizacja i ulepszenie 

Kraków Monitor z obudową 3 869,20 modernizacja i ulepszenie 

Kraków Monitor z obudową 3 869,20 modernizacja i ulepszenie 

Poznań 
Zestaw nagłośnieniowy 
LDM PSS-250 

3 500,00 Edukacja na 5 

Poznań 
Kopiarka Ricoch MP 
171SPF 

4 758,00 Edukacja na 5 
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5. WARTOŚĆ AKTYWÓW  

Wartość aktywów stowarzyszenia na dzień 31.12.2010 r. wynosi 1 028 782,47 PLN, w tym 
117 455,43 PLN to aktywa trwałe, natomiast 911 327,04 PLN stanowią aktywa obrotowe. Kapitał 
własny Stowarzyszenia wynosi 302 479,99 PLN, natomiast zobowiązania wynoszą 193 554,03 
PLN. Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami krótkoterminowymi w okresie spłaty krótszym 
niż 1 rok i terminie spłaty po 31.12.2010 r. 

6. ROZLICZENIA Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH 

• Podatek dochodowy od osób fizycznych (od wynagrodzeń i umów zlecenie) odprowadzany jest 
na bieżąco. Zobowiązanie z tego tytułu na 31.12.2010 r. wynosi 5 593,- PLN. 

• Podatek od towarów i usług VAT odprowadzany jest terminowo, zgodnie ze składaną 
miesięcznie deklaracją VAT-7. Zobowiązanie z tego tytułu na 31.12.2010 r. wynosi 443,- PLN. 

• Stowarzyszenie składa deklarację CIT-8. Zobowiązanie z tego tytułu na 31.12.2010 r. wynosi 
1,- PLN 

7. INFORMACJE DODATKOWE 

• W minionym roku obrotowym nie prowadzono działań w dziedzinie badań i rozwoju 
technicznego. 

• Przewidywany kierunek rozwoju będzie kontynuacją prowadzonych dotychczas działań. 
• Stowarzyszenie w dalszym ciągu planuje korzystać z dotacji publicznych. Nie planuje się zmian 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 
• Jednostka nie posiada instrumentów finansowych. 
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