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Załącznik  

  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

 z dnia……..……(Nr………poz……….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS) 

 

 
    

          

 

Ministerstwo Pracy  

i Polityki Społecznej 

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  

organizacji pożytku publicznego 

 

 

 
 

 

� Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami; 

� Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 

� We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem 

X;  

� We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-); 
 

Miejsce na notatki MpiPS 

 

Data wpłynięcia sprawozdania  

(wypełnia MPiPS) 

 

 

I.Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji Salezjański Wolonatariat Misyjny – Młodzi Światu 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj   Polska Województwo   Małopolskie Powiat   Miasto Kraków 

Gmina   Kraków Ulica   Tyniecka  Nr domu   39 Nr lokalu   - 

Miejscowość   Kraków Kod pocztowy   30-323 Poczta   Kraków Nr telefonu   12 2692333 

 Nr faxu  12 2692333 E-mail   misje@swm.pl Strona www   swm.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

 28.12.2001 r. 

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 

 08.12.2004 r. 

5. Numer REGON 357263639 6. Numer KRS  0000076477 

za rok 2011 
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7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)  

Prezes Zarządu: Adam Parszywka 

Wiceprezes Zarządu: Paweł Druszcz 

Wiceprezes Zarządu: Roman Sikoń 

Sekretarz Zarządu: Joanna Stożek 

Członek Zarządu: Jakub Prokop 

8. Skład organu kontroli lub nadzoru 
organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru) 

Członek Komisji Rewizyjnej: Tomasz Bejm 

Członek Komisji Rewizyjnej: Jerzy Babiak 

Członek Komisji Rewizyjnej: Adam Gajewski 

9. Cele statutowe organizacji 
 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

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. 

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji 
 
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                        

Sposoby realizacji celów: 
1) organizowanie i prowadzenie projektów rozwojowych,  
2) wspieranie placówek pomocy, szczególnie placówek 

misyjnych, 
3) prowadzenie programów pomocy osobom potrzebującym w 

kraju i za granicą, 
4) prowadzenie działalności szkoleniowej, 
5) prowadzenie edukacji rozwojowej i międzykulturowej, 
6) organizowanie wystaw, warsztatów, prelekcji itp., 
7) prowadzenie kampanii społecznych oraz akcji edukacyjnych, 
8) organizowanie imprez charytatywnych, kulturalnych, 

oświatowych, konferencji, itp. 
9) przeprowadzanie akcji popularyzujących wiedzę o misjach, 
10) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 
11) organizowanie wymian międzynarodowych, 
12) prowadzenie „sprawiedliwego handlu”, 
13) prowadzenie działań promocyjnych, 
14) prowadzenie działalności wydawniczej, 
15) przeprowadzanie zbiórek publicznych, 
16) współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi w 

celu zapewnienia realizacji swoich celów, 
17) współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za 

granicą. 
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego 
 
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem wielkości 
wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 
+, zaczynając od najważniejszej) 

 
1. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i 

wychowanie 

2. Promocja i organizacja wolontariatu 

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ZAGRANICZNA 

1. AFRYKA WSCHODNIA 

1.1. POMOC OFIAROM SUSZY – Ponad 12 milionów mieszkańców Somalii, Kenii, Etiopii  i Dżibuti 
zostało dotkniętych największą od 60 lat suszą i klęską głodu na terenie Afryki Wschodniej. Z powodu 
braku wody i żywności w regionie tzw. Rogu Afryki każdego dnia umierały dziesiątki ludzi. Celem 
projektu było wsparcie mieszkańców dotkniętych klęską suszy. Środki zebrane w ramach akcji zostały 
przeznaczone na zakup żywności oraz zaopatrzenie w wodę mieszkańców Kenii i Etiopii. 

2. BOLIWIA  

2.1. PROWADZENIE DOMU DZIECKA W TUPIZIE – Projekt stanowił kontynuację i rozwinięcie 
działań rozpoczętych w 2009 roku. Objał on pracę czterech wolontariuszek w Domu Dziecka w Tupizie 
(do lipca 2011 Karolina Chromczak i Alicja Trzaska, od lipca 2011 Malwina Witkowska, Jagoda 
Lewicka). Do głównych działań należały: codzienna opieka nad wychowankami domu, pomoc w 
odrabianiu zadań domowych i zajęcia wyrównawcze, prowadzenie zajęć dodatkowych (plastycznych, 
sportowych, informatycznych, językowych, z zakresu higieny i ochrony zdrowia), administrowanie 
placówką, zaopatrzenie placówki, szkolenie z zakresu prawidłowej farmakoterapii i gospodarki lekiem 
dla pracownika placówki. Pomocą zostało objętych 60 dzieci w wieku 4 do 18 lat. Projekt był 
realizowany przez Oddział Wrocław we współpracy z Zakonem Sióstr Służebniczek Dębickich w 
Boliwii, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.  

2.2. SZKOLENIE PERSONELU I REHABILITACJA PODOPIECZNYCH PRZYCHODNI PRZY 
PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W SANTA CRUZ – Zadaniem wolontariuszy (Ilona i Radosław 
Obuchowicz) była pomoc w organizacji pracy przychodni rehabilitacyjnej dla mieszkańców dzielnicy, 
których nie stać na płatną opiekę medyczną. Wolontariusze pracowali z osobami z różnymi 
schorzeniami, jednak ich głównym zadaniem było przeszkolenie personelu, na codzień pracującego w 
przychodni nt. sposobów rehabilitacji i pracy z pacjentem. W ramach projektu wolontariusze prowadzili 
terapię indywidualną dla 58 okolicznych mieszkańców, odbywali również wizyty domowe łącznie u 6 
pacjentów. Równocześnie w czasie trwania projektu odbywała się terapia grupowa dla 76 osób 
starszych z dwóch klubów seniora. Ponadto zostały przeprowadzone szkolenia dla 38 wolontariuszy i 
osób pracujących z chorymi i niepełnosprawnymi oraz dla 20 liderów mających kontynuować terapię 
grupową z osobami starszymi. Projekt był realizowany we współpracy z Parafią św. Jana Chrzciciela w 
Santa Cruz, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

2.3. WSPARCIE PERSONALNE I MATERIALNE OCHRONKI DLA DZIECI W PASORAPIE – 
W ramach projektu 2 wolontariuszki (Aleksandra Jagła i Katarzyna Zielonka) zapewnieniły 
kompleksową opiekę 30 dzieciom w wieku 2-4 lata w Ochronce „Uśmiech Boży” w Pasorapie. Ponadto 
placówka została doposażona w materiały edukacyjne i sprzęt elektroniczny, które umożliwiły 
wprowadzenie nowych form warsztatów i zajęć z dziećmi. Poza całodzienną opieką wolontariuszki 
prowadziły dla dzieci warsztaty taneczne, sportowe, plastyczne oraz z pedagogiki zabawy. 
Wolontariuszki prowadziły również zajęcia z języka angielskiego i sportowe w miejscowym internacie, 
do którego uczęszcza 30 dziewcząt w wieku od 14 do 18 lat. Projekt był realizowany we współpracy z 
Zakonem Sióstr Służebniczek Dębickich w Boliwii, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. 

3. GHANA 

3.1. PROWADZENIE DOMU DLA „CHŁOPCÓW ULICY” W SUNYANI – Projekt kontynuowany od 
listopada 2004 roku objął pracę 2 wolontariuszek (Anna Łożyńska, Agnieszka Mazur) w domu dla 
chłopców ulicy w Sunyani. Opieką zostało objętych około 20 chłopców w wieku od 10 do 24 lat, a 
także ok. 200 dzieci z oratorium w slumsach. Główne działania objęły: prowadzenie domu dla 
chłopców ulicy, prowadzenie administracji domu, kontrolowanie wydatków, prowadzenie douczania, 
opiekę nad dzienną świetlicą dla dzieci i młodzieży, udzielanie pierwszej pomocy medycznej 
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podopiecznym i pomocy lekarskiej, utrzymywanie bieżącego kontaktu ze szkołami, do których 
uczęszczają podopieczni oraz z ich rodzinami, bliskimi lub opiekunami, prowadzenie zajęć 
świetlicowych dla młodzieży w pobliskich slumsach. Projekt realizowany był we współpracy z  
Salesians of Don Bosco (Ghana). 

3.2. PROJEKT MEDIALNY W ASHAIMAN – Projekt kontynuowany od roku 2010 objął pracę 
wolontariusza (Michał Król) w studiu medialnym przy domu prowincjalnym w Ashaiman. Głównym 
celem projektu była edukacja do tworzenia lokalnych mediów społecznych oraz popularyzacja wiedzy 
o problemach młodzieży w lokalnych mediach. Efektem projektu, realizowanego we współpracy z Don 
Bosco Institute w Ashaiman, jest powstanie kilkunastu filmów dokumentalnych poruszająych 
problematykę społeczną oraz pracę misjonarzy w Ghanie, Sierra Leone, Nigerii oraz Liberii, a także 
przygotowanie personelu do samodzielnego prowadzenia studia medialnego. 

3.3. WSPARCIE FINANSOWE PLACÓWKI MISYJNEJ W SUNYANI W GHANIE (DZIAŁALNOŚĆ 
MISYJNA KS. PIOTRA WOJNAROWSKIEGO) – 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 ze środków pochodzących od darczyńców indywidualnych. 

4. IZRAEL 

4.1. WOLONTARIAT W „DOMU POKOJU” NA GÓRZE OLIWNEJ – W projekcie realizowanym w 
okresie sierpień-wrzesień 2011 w Domu Pokoju na Górze Oliwnej, prowadzonym przez Zgromadzenie 
Sióstr św. Elżbiety wzięło udział 8 wolontariuszy z Poznania. W Domu przebywają zarówno sieroty, jak 
i dzieci z rodzin, których nie stać na ich wychowanie i utrzymanie. Większość podopiecznych to 
Palestyńczycy, choć dom jest otwarty dla wszystkich potrzebujących. Siostry zapewniają im 
mieszkanie, wyżywienie, możliwość nauki w szkole oraz opiekę wychowawczą. Główne działania 
objęły: oiekę nad wychowankami, prowadzenie zajęć wyrównawczych i douczających, prowadzenie 
warsztatów ogólnorozwojowych i sportowo-rekreacyjnych, pomoc w bieżącej działalności placówki, 
organizację czasu wolnego wychowanków, prace remontowe na placówce. Projekt realizowany był 
przez Oddział w Poznaniu, we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr św. Elżbiety w Jerozolimie. 

5. KUBA 

5.1. WSPARCIE DOŻYWIANIA W CAMAGUEJ NA KUBIE – Za pośrednictwem misjonarza ks. 
Dariusza Iżykowskiego zostały przekazane środki finansowe na dożywianie najuboższej młodzieży 
gimnazjalnej mieszkającej w jednej z najuboższych dzielnic Camaguey – El Jardin. Pomoc 
zrealizowana przez Oddział Wrocław. 

6. LESOTHO 

6.1. WSPARCIE FINANSOWE PRACY MISYJNEJ KS. PAWŁA MICHAŁOWSKIEGO – Praca 
misyjna ks. Pawła Michałowskiego jest związana z edukacją młodzieży, w tym także z zakresu 
prewencji HIV/AIDS. Jak dotąd placówka, w której posługuje ks. Paweł składa się z jednego 
prowizorycznego budynku, w którym może mieszkać tylko jedna osoba. Niewielkie środki finansowe 
zostały przekazane na wsparcie misjonarza. 

7. MONGOLIA 

7.1. BUDOWA BOISKA I PROWADZENIE ORATORIUM WAKACYJNEGO – Celem projektu 
zrealizowanego w Ułan Bator i Darhan w Mongolii w okresie lipiec-sierpień 2011, była pomoc przy 
budowie boiska oraz prowadzenie w ramach oratorium wakacyjnego zajęć dydaktycznych, 
ewangelizacyjnych oraz zabaw dla dzieci i młodzieży. W projekcie wzięło udział 10 uczniów 
Salezjańskiego Liceum we Wrocławiu wraz z opiekunem ks. Jerzym Babiakiem. Projekt zrealizowany 
przez Salezjański Wolontariat Misyjny przy Liceum Salezjańskim we Wrocławiu, przy współpracy z 
Don Bosco Technical Skills Center w Ułaan Bator. 

8. PERU 

8.1. PROJEKT PEDAGOGICZNY I EWANGELIZACYJNY W MAJES – Projekt kontynuowany od roku 
2009 objął pracę wolontariuszy Michała i Edyty Jarosz, którzy wraz z dziećmi wspierają placówkę 
misyjną w Majes od sierpnia 2010 roku. Głównymi działaniami było: prowadzenie zajęć z mechaniki 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. Projekt realizowany we współpracy ze Wspólnotą 
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Salezjńską z Arequipy. 

8.2. RENOWACJA WARSZTATU STOLARSKIEGO W LIMIE – W ramach projektu zostały 
przekazane środki finansowe na renowację warsztatu stolarskiego w szkole technicznej przy domu dla 
chłopców ulicy w Limie w Peru, prowadzonego przez Salezjanów. 

8.3. PROJEKT PEDAGOGICZNY I MEDYCZNY W LIMIE – Projekt kontynuowany od sierpnia 2010 
roku przez wolontariusza Mirosława Kośca w domu dla chłopców ulicy w Limie. Główne działania 
prowadzone przez wolontariusza objęły: pomoc administracyjną w Otwartym Domu Księdza Bosko w 
Limie, pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych, 
przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród wychowanków i pracowników 
placówki, doraźną pomoc medyczną wychowankom placówki. 

8.4. WSPIERANIE INTEGRALNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY PROWINCJI DATEM DEL 
MARANON (SAN LORENZO) – Projekt zakładał pracę wolontariuszek (Sylwia Cieślar i Magdalena 
Tlatlik) z dziećmi i młodzieżą w placówkach salezjańskich – oratoriach w San Lorenzo, La Unión oraz 
Ullpayacu. Do zadań wolontariuszek należało prowadzenie warsztatów i zajęć edukacyjno-
rozwojowych w placówkach oratoryjnych: przeprowadzenie warsztatów rękodzieła, warsztatów 
plastycznych, muzycznych, szkolenia animatorów, douczania dzieci i młodzieży, zajęć integracyjnych i 
sportowych. Ponadto prowadziły klub filmowy, przeprowadziły remont dwóch budynków oratorium 
(oczyszczenie i odmalowanie), zasiliły bibliotekę przyparafialną, mieszczącą się w centrum miasta. Z 
działań prowadzonych przez wolontariuszki skorzystało łącznie ok. 360 dzieci. 

8.5. BUDOWA KAPLICY W SAN LORENZO – San Lorenzo to niewielkie miasteczko położone w 
odległym zakątku dżungli amazońskiej. Od 10 lat salezjanie prowadzą tu placówkę misyjną. Wśród 
nich jest dwóch polskich księży – proboszcz parafii ks. Roman Olesiński SDB oraz ks. Józef Kamza 
SDB. Mieszkańcy jednej z dzielnic San Lorenzo dotąd gromadzili się na Mszach św. 
w prowizorycznym szałasie. Dzięki środkom przekazanym na wsparcie została wykończona budowa 
kaplicy (zostały wykonane tynki, okna, drzwi, podłoga oraz zakupiono wyposażenie). 

8.6. PROJEKT PEDAGOGICZNY W PIURA – Projekt kontynuowany od lipca 2010 roku obejmował 
pracę wolontariuszki Magdaleny Rogoś w szkole salezjańskiej i oratorium w Piura (CETPRO 
BOSCONIA). Główne działania objęły: prowadzenie lekcji w szkole technicznej, 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. 

8.7. PROJEKT NAWADNIANIA UPRAW W PIURA – Celem projektu było zapewnienie żywności dla 
osób korzystających z działań placówki ‘Bosconia’ oraz mieszkańców dzielnicy Nueva Esperanza, a 
także wyszkolenie młodzieży oraz starszych w uprawie ziemi i hodowli zwierząt, przy wykorzystaniu 
pustynnych warunków uprawnych. Działania objęły: zakup niezbędnych materiałów wodociągowych, 
montaż materiałów i rozpoczęcie nawadniania pól uprawnych. Przekazane wsparcie było kontynuacją 
z roku poprzedniego. 

9. SIERRA LEONE 

9.1. OPIEKA NAD DZIEĆMI Z DOMU DLA CHŁOPCÓW ULICY WE FREETOWN – W projekcie 
trwającym od stycznia 2012 wzięło udział dwoje wolontariuszy (Barbara i Łukasz Piędel). Działania 
przez nich prowadzone objęły głównie: Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży, Organizację 
programu douczania dla dzieci mających zaległości szkolne, przeprowadzenie szkolenia dla 
animatorów młodzieżowych, prowadzenie warsztatów plastycznych i sportowych, nadzór nad budową 
wiaty przyświetlicowej. Projekt realizowany we współpracy z Salesians of Don Bosco, Freetown oraz 
wsparciu finansowym Programu „Młodzież w działaniu” Unii Europejskiej. 

9.2. WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ WE FREETOWN – Don Bosco Fambul i 
parafia św. Augustyna to obszary działalności Salezjanów we Freetown. W Fambul mieszkają przede 
wszystkim dzieci ulicy, którym ośrodek zapewnia nocleg, wyżywienie i opiekę. W parafii św. Augustyna 
praca polega przede wszystkim na organizacji zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży. W ramach 
projektu zostały przekazane środki na wsparcie działalności wychowawczej tych placówek. 

9.3. EDUKACJA POPRZEZ FOTOGRAFIĘ I RYSUNEK WE FREETOWN – Projekt realizowany w 
okresie lipiec-sierpień 2011 objął pracę dwóch wolontariuszek (Katarzyna Banaszak, Magdalena 
Matczak). Działania objęły: pomoc w przygotowaniu animatorów do pracy podczas półkolonii, 
współorganizowanie Summer Campu, prowadzenie warsztatów rysunkowych i fotograficznych, 
realizację projektu nt. Liczba odbiorców działań wyniosła: 200 osób. Projekt realizowany przez Oddział 
Poznań we współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu oraz Salesians of Don 
Bosco, Freetown. 
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10. TANZANIA 

10.1. WSPIERANIE INTEGRALNEGO ROZWOJU UBOGICH DZIELNIC DAR ES SALAAM 
POPRZEZ ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – Celem projektu było 
podniesienie aktywności młodzieży mieszkającej w dzielnicy Upanga poprzez sport i wyrównywanie jej 
szans edukacyjnych dzięki zapewnieniu dostępu do infrastruktury sportowej. Dostęp do zajęć 
sportowych jest podstawowym narzędziem prewencyjnym w wychowaniu młodzieży zagrożonej, która 
dzięki powstałej infrastrukturze i systemowi treningów sportowych może spędzać czas z korzyścią dla 
swojego rozwoju psycho-fizycznego zamiast na ulicy, która niesie wiele zagrożeń. Rezultatami 
projektu są: 
• Boisko do koszykówki (mogące również służyć do gry w siatkówkę oraz netball), 
• 62 dni treningów koszykówki po 3 godziny (razem 186 godzin) dla łącznie 52 uczestników, 
• Budynek sanitariatów o powierzchni 122,3 m2, z których korzysta ok. 400 osób tygodniowo. 
• Przeprowadzone 8 spotkań w ramach dyskusyjnego klubu filmowego dla ok. 170 uczestników.  
• Przeprowadzone 20 godzin zajęć warsztatowych dla 22 liderów młodzieżowych, trenerów z 

wiedzy na temat pedagogiki i pracy z młodzieżą. 
Projekt został zrealizowany we współpracy z Don Bosco Youth Center Upanga, przy wsparciu 
finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

11. UGANDA 

11.1. WSPARCIE EDUKACJI NAJUBOŻSZYCH UCZNIÓW SZKÓŁ W MBARARA – Father Bash 
Foundation to organizacja charytatywna założona na początku lat 80-tych w Ugandzie. Założycielem 
jest o. John Baptist Bashobora. Fundacja od początku swojego istnienia ma na celu 
zrekompensowanie cierpień, w jakich żyją dzieci z powodu biedy, chorób i wojny. W ramach dzieła 
misyjnego prowadzonego przez fundację w Ugandzie stworzone zostały trzy szkoły: 
ponadpodstawowa szkoła St John Baptist Ntungamo High School, szkoła podstawowa St Mary’s Girls 
Vocational oraz szkoła podstawowa Mbarara Parents. Przekazana kwota przeznaczona była na 
edukację najuboższych uczniów szkół, które w sumie obejmują edukacją 2125 osób. Projekt 
zrealizowany przez Oddział Wrocław. 

12. UKRAINA 

12.1. WSPARCIE FINANSOWE PLACÓWKI W ODESSIE NA UKRAINIE – 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 2011 placówka otrzymała pomoc 
finansową na rozwój prowadzonej działalności. 

13. WENEZUELA 

13.1. WSPARCIE PROJEKTU BUDOWY BOISKA W SAN FELIX – Parafia Św. Jana Bosco w San 
Felix jest jeszcze bardzo „młoda”. Po 30 latach istnienia liczy około 40 tysięcy wiernych. Ponad 60% 
nie ma jeszcze 30 lat. Cały wysiłek duszpasterski misjonarzy zwrócony jest na młodzież. Oprócz pracy 
apostolskiej i katechetycznej prowadzą szkołę dla dziewcząt i chłopców (w wieku od 16 do 26 lat) 
przygotowując ich do życia i zawodu. Szczególną uwagę zwracają na zajęcia kulturalne i rozwój 
fizyczny młodego pokolenia. Młodzi ludzie są bardzo narażeni na różnego rodzaju zagrożenia 
(narkotyki, alkohol itp.). coraz więcej młodzieży traci życie w wieku od 15 do 30 lat. Jak twierdz 
misjonarz ks. Stanisław Brudek, pracujący w Wenezueli od 36 lat, możemy im pomóc organizując 
zajęcia sportowe jako formę spędzania wolnego czasu. Projekt wsparł budowę boiska sportowego dla 
młodzieży. 

13.2. WSPARCIE ORGANIZACJI PERYGRYNACJI RELIKWII ŚW. JANA BOSCO – W roku 2011 
Amerykę Południową odwiedzają relikwie św. Jana Bosco. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla całej 
wspólnoty misyjnego kościoła. W ramach projektu zostały przekazane środki na organizację wydarzeń 
perygrynacji relikwii w Wenezueli. 

14. ZAMBIA 

14.1. POPRAWA DOSTĘPU DO WODY PITNEJ MIESZKAŃCÓW LUFUBU POPRZEZ BUDOWĘ 
STUDNI – Celem projektu była poprawa warunków życia mieszkańców Lufubu, wioski położonej na 
północy Zambii, w oddaleniu od dużych ośrodków miejskich, poprzez zapewnienie dostępu do źródła 
wody pitnej. W ramach projektu zostały wybudowane 3 studnie – jedna przy szkole podstawowej oraz 
dwie studnie przy świetlicy i Szkole Rolniczej Don Bosco. Powstałe studnie służą co najmniej 880 
mieszkańcom Lufubu. Są to jedyne źródła czystej wody pitnej w okolicy. W ramach projektu wykonano 
3 studnie – 1  ręczną oraz 2 z pompami elektrycznymi, połączono ze zbiornikami na wodę na 
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wybudowanych podkonstrukcjach stalowych - wieżowych oraz podłączono instalacje. Projekt został 
zrealizowany we współpracy z Don Bosco Agriculture Training Centre w Lufubu, przy wsparciu 
finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

14.2. PRACA WOLONTARYJNA W CHINGOLI – W lipcu 2011 roku do pracy misyjnej w Afryce 
wyjechali wolontariusze Lesław i Liliana Sobótko. Służą oni swoją pomocą placówce misyjnej w 
Chingoli w Zambii. Pan Lesław, doświadczony inżynier budowlany z wieloletnim stażem służy pomocą 
przy projektach budowlanych, pani Liliana, nauczyciel muzyki służy pomocą wychowawczą i 
edukacyjną. 

14.3. WSPARCIE MATERIALNE I FINANSOWE PLACÓWKI MISYJNEJ W CHINGOLI – Dzięki 
darczyńcom indywidualnym, dla placówki misyjnej w Chingoli w Zambii, obejmującej szkołę techniczną 
oraz oratorium, która służy kilkuset uczniom, zostało przekazane oprogramowanie, drobny sprzęt oraz 
środki finansowe na renowację placówki. 

III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA W KRAJU 

1. PROGRAMY POMOCY 

1.1. PROGRAM „ADOPCJA MIŁOŚCI” – Program Adopcji Miłości funkcjonujący od marca 2004 roku 
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 misyjnych mogły w najbardziej efektywny sposób rozdzielić zebrane środki 
pomiędzy beneficjentów, zgodnie z ich rzeczywistymi, bieżącymi, indywidualizowanymi potrzebami. W 
2011 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. 

2. EDUKACJA ROZWOJOWA 

2.1. PROJEKTY EUROPEJSKIE  

2.1.1. MEDIA DLA MILENIJNYCH CELÓW ROZWOJU (czas realizacji: 01.03.2010 – w trakcie) - 
Media dla Milenijnych Celów Rozwoju (ang. „MDGs – Media for Development Goals”) to dwuletni 
projekt, który jest kontynuacją projektu „Młodzi Ambasadorzy Milenijnych Celów Rozwoju”. Projekt ma 
na celu podniesienie świadomości młodych ludzi na temat Milenijnych Celów Rozwoju oraz sytuacji 
mieszkańców krajów Globalnego Południa. Projekt realizowany we współpracy z Czechami i Cyprem 
jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu EuropeAid. Działania projektu 
zrealizowane w 2011 roku objęły m.in.: 
• Przeprowadzenie Programu Medialnego w 32 szkołach w Polsce, Czechach i na Cyprze; 
• Przygotowanie platformy e-learningowej z kompleksowym kursem z zakresu mediów i edukacji 

globalnej.  
• Przeprowadzenie warsztatów krajowych dla młodych ludzi uczestniczących w Programie 

Medialnym dla szkół; 
• Przeprowadzenie wakacyjnych obozów medialnych w trzech krajach, 
• Przygotowanie kilkunastu filmów dokumentalnych dotyczących problematyki rozwojowej w Kenii, 

Peru oraz Polsce, 
• Prezentacja przygotowanych filmów w telewizji oraz podczas krajowych i międzynarodowych 

festiwali, 
• Organizację wydarzeń w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w Krakowie (wydarzenia zostały 

współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych). 
W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej: 
• Min. 250 osób (m.in. studentów dziennikarstwa i mediów) odwiedziło wystawę multimedialną, 

obejrzało zdjęcia i reportaże dot. globalnego rozwoju,  
• Ok. 250 osób bezpośrednio uczestniczyło w spotkaniach i panelu z dziennikarzami, 
• Ok. 250 osób uczestniczyło w Smart Mob’ie i koncercie, 
• Ok. 800 osób odwiedzało aktualizowany profil projektu na Facebook’u, 
• informacje dotyczące TEG oraz tematyki rozwojowej opublikowano w 38 różnych mediach.  

2.1.2. CHAMPIONS FOR SOUTH AFRICA – JOIN THE GAME! (czas realizacji: od 01.01.2009 – 
30.06.2011). Cele 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 



Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu  Raport roczny 2011 
 

 

8 

 

8-18 lat oraz ich nauczycieli. Cele szczegółowe: 
• 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.  

Głównym działaniem projektu było wyprodukowanie gry komputerowej ‘Championships for Africa – 
Join the Game’, która posłużyła jako material edukacyjny dla szkół w sześciu krajach Europy. Rok 
2011 był rokiem zakończenia i podsumowania projektu. Projekt był finansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach programu EuropeAid. 

2.1.3. GLOCAL TOUR (czas realizacji: 01.03.2010 – w trakcie realizacji) – 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. Głównym celem 
projektu jest podnoszenie świadomości naszego społeczeństwa o globalnych  współzależnościach i 
problemach współczesnego świata. W roku 2011 projekt był współfinansowany przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych RP. 

Działania projektu zrealizowane w 2011 roku objęły: 
• Zakończenie konkursu dla uczniów w wieku 10-16 lat na projekt graficzny mający się znaleźć na 

mobilnej wystawie-ciężarówce.  
• Zakończenie konkursu dla nauczycieli na najlepszy scenariusz lekcji.  
• Przeprowadzenie kursu e-learningowego zawierającego tematy związane z Edukacją Rozwojową 

i Milenijnymi Celami Rozwoju.  
• Przygotowanie i wyposażenie mobilnej wystawy Glocal Tour ukazującej współczesne wyzwania 

globalne.  
• Prezentacja wystawy w 6 miejscowościach w Polsce: Krakowie, Jabłonce, Poznaniu, Gdyni, 

Warszawie i Wrocławia. 
 
Rezultaty liczbowe: 
• Przygotowanie i wydruk 15 000 ulotek, 2000 plakatów, 8.500 broszur informujących o wystawie 

interaktywnej.  
• Około 300 nauczycieli uzyskało informacje o wystawie i otrzymało dostęp do materiałów 

edukacyjnych.  
• 1488 uczniów – uczestników grup zorganizowanych – zapoznało się z wystawą  
• Ponad 1000 osób w każdym mieście wzięło udział w wydarzeniach towarzyszących.  
• Blisko 13.000 osób indywidualnych odwiedziło wystawę,  
• Przeprowadzono 39 warsztatów z zakresu edukacji rozwojowej, w których wzięło udział 741 

uczestników. 
• Wydano i rozdysponowano 3000 egzemplarzy czasopism oraz 300 gier planszowych z zakresu 

edukacji rozwojowej dla uczniów 
• Zorganizowano 5 ceremonii otwarcia. 
• Dzięki zapewnieniu wsparcia przez silne lokalne media ponad 1 milion osób dowiedziało się o 

projekcie dzięki patronom medualnym i lokalnym mediom. 

2.1.4. LIFESTYLE & MDGS (czas realizacji: 01.04.2010 – w trakcie realizacji) – ‘Lifestyle & MDGs’ to 
trzyletni projekt, w którym SWM Młodzi Światu uczestniczy jako partner z organizacjami z Niemiec, 
Czech i Portugalii. 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. 

Główne Działania projektu zrealizowane w 2011 roku objęły przygotowanie oraz przeprowadzenie 
sześciu akcji edukacyjnych w polsce: 
• 1. EduAkcja: Kolekcja zakładek – Zostalo opracowanych 8 różnych zakładek do książek 

dotyczących ośmiu milenijnych celów rozwoju. Zakładki zostały wydrukowane w ilości 12,000 szt. i 
rozprowadzane w „Głównej Księgarni Naukowej” w Krakowie 

• 2. EduAkcja: Naklejki na butelki z wodą i wydarzenie ekologiczne „Masz szczęście” – w ramach 
akcji zostało wydrukowanych 2000 naklejek dotykających problemu wody na świecie. Butelki z 
wodą zostały rozdystrybudowane do klubów fitness, salonów piękności, sklepów oraz spa. 
Podsumowaniem akcji był event „Masz szczęście”, który odbył się w Parku Edukacji Rozwojowej. 
Wzięło w nim udział ok. 500 osób. 

• 3. EduAkcja: Kalendarze dla Milenijnych Celów Rozwoju – w ramach akcji zostały opracowane i 
wydrukowane kalendarze dotyczące problemu zdrowia kobiet w ciąży. Kalendarze zostały 
rozprowadzone w 10 różnych miejscach (w tym głównie szkołach rodzenia oraz gabinetach 
ginekologicznych). 
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• 4. EduAkcja: Podkładki pod talerz w wagonach restauracyjnych pociągów. W ramach akcji zostało 
wyprodukowanych 20.000 podkładek dotyczących 8. Milenijnego Celu Rozwoju, które mają służy 
w wagonach restauracyjnych Wars w pociągach Inter City. 

• 5. EduAkcja: Bransoletki na rzecz sprawiedliwego handlu na czas karnawału. W ramach akcji 
zostało wyprodukowanych 1200 bransoletek, które będą rozprowadzane w krakowskich klubach 
podczas karnawału. 

• 6. EduAkcja: Podkładki pod myszki. W ramach akcji został opracowany projekt podkładek pod 
myszki przestrzegający przed zaśmiecaniem komputerami kontynentu afrykańskiego. Podkładki 
mają być dystrybudowane w roku 2012 w firmie „Sabre Holdings”. 

2.1.5. BACK TO THE FUTURE (czas realizacji: 01.01.2011 – w trakcie realizacji) – Projekt „Powrót 
do przyszłości!” jest odpowiedzią Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego na problem niewielkiego 
zaangażowania wolontariuszy powracających z pracy w krajach Globalnego Południa w dalsze 
działania z zakresu Edukacji Rozwojowej. Zakłada on: wsparcie indywidualnych wolontariuszy, 
poprzez szkolenia, mentoring, pomoc w realizacji własnych projektów, publikacje dotyczące 
możliwości zaangażowania oraz budowanie dobrej praktyki wspierania wolontariuszy i korzystania 
z ich potencjału wśród polskich organizacji wysyłających oraz pracujących na polu edukacji 
rozwojowej. 

Projekt, współfinansowany przez Komisję Europejską, w ramach programu EuropeAid, jest 
realizowany na poziomie międzynarodowym we współpracy z organizacjami z Niemiec (Finep) oraz 
Irlandii (Comhlamh). 

Główne działania projektu zrealizowane w roku 2011: 
• Opracowanie dwóch programów szkoleń wolontariuszy. 
• Spotkanie z organizacjami wysyłającymi. 
• Opracowanie i druk katalogu dobrych praktyk dla organizacji. 
• Konferencja w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu. 
• Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla wolontariuszy. 
• Spotkanie wolontariuszy – wymiana doświadczeń. 

2.2. PROGRAMY WIELOLETNIE  

2.2.1. EDUKACJA GLOBALNA W SZKOŁACH (czas trwania programu: kontynuacja od marca 2000 
– program stały). 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 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. Warsztaty z Edukacji Globalnej w 2011 roku zostały zrealizowane w 7 szkołach z 
Małopolski. 

2.2.2. PARK EDUKACJI ROZWOJOWEJ (czas realizacji: od czerwca 2009 – program stały) – Park 
Edukacji Rozwojowej funkcjonuje w Krakowie przy ul. Tynieckiej 39. W roku 2011 jego rozwój został 
wsparty przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach projektu „Kierunek Afryka – Pilotażowy 
program zajęć dla młodzieży na edukacyjnej mapie Afryki” oraz przez firmę Bruk-Bet. 

Działania w PER w roku 2011 objęły: 
• Mapa Świata znajdująca się w Parku została wyłożona kostką brukową – kolorystycznie 

odzwierciedlając stopień ubóstwa każdego z państw, 
• Łącznie w roku 2011 Park odwiedziło 141 grup zorganizowanych (w tym 124 grupy szkolne i 

ośrodki, 2 wizyty z biura turystycznego, 4 grupy parafialne, 4 urodziny). 
• Powstał jeden, 6-godzinny program edukacyjny, realizowany podczas warsztatów z zakresu 

sytuacji społeczno-ekonomicznej Afryki dla uczestników programu wakacyjnego „Kierunek 
Afryka”, 

• 22 lokalnych instytucji (Domy Kultury, Świetlice Środowiskowe, Gminne Ośrodki Kultury) z 
miejscowości poniżej 200 000 mieszkańców z województwa małopolskiego, organizujących czas 
wolny dla dzieci i młodzieży, zostało zaangażowanych w prowadzenie edukacji rozwojowej w 
systemie pozaformalnym. 

• ok. 240 młodych ludzi z małopolskich miejscowości poniżej 200 000 mieszkańców, zostało 
objętych w okresie wakacyjnym programem edukacji rozwojowej w miejscu zamieszkania.  

• ok. 360 mieszkańców ze środowisk lokalnych instytucji, realizujących program wakacyjny 
„Kierunek Afryka”, miało okazję dowiedzieć się o rzeczywistości i problemach krajów afrykańskich. 

• 125 uczestników z województwa małopolskiego wzięło udział w imprezie z zakresu edukacji 
rozwojowej na terenie Parku Edukacji Rozwojowej w Krakowie.  

• W ramach przystosowanie programu pilotażowego do współpracy ze szkołami, powstał jeden 



Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu  Raport roczny 2011 
 

 

10 

 

program edukacyjny, mający na celu wdrażania zagadnień edukacji rozwojowej w formalnym 
systemie edukacji. 

• ok. 2.495 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych dowiedziało się o programie „Kierunek 
Afryka” oraz o możliwości zaangażowania się w realizację treści edukacji rozwojowej. 

2.3. WYDARZENIA I AKCJE 

2.3.1. ORAWA DZIECIOM AFRYKI, X EDYCJA – w ramach akcji został zorganizowany koncert i 
festyn rodzinny pod hasłem „Orawa dzieciom Afryki”, połączony z „Orawskim Dniem Dziecka”, w 
ramach którego odbył się występ zespołów: Małe Podhale, „Show Makekele” (zespół afrykański), 
Magda Anioł oraz De Press. Imprezy towarzyszące: aukcja eksponatów afrykańskich, przedstawienie 
oraz 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). 

2.3.2. ANIMACJE MISYJNE – Animacja misyjna w parafiach prowadzona jest od 2000 roku. W jej 
ramach wolontariusze SWM wraz z księżmi salezjanami odwiedzają parafie w całej Polsce prowadząc 
różne formy działań. Organizują niedziele misyjne, podczas których głoszą kazania misyjne, 
prezentują wystawę misyjną, prowadzą spotkania z grupami parafialnymi na temat problemów 
globalnych. Podczas akcji zbierane są również ofiary parafian na aktualne projekty rozwojowe. W roku 
2011 niedziele misyjne zostały zorganizowane łącznie w ponad 30 parafiach. 

3. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU 

3.1. SZKOLENIA WOLONTARIUSZY  

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. W roku 2011 zostały przeprowadzone następujące szkolenia: 
• Szkolenia 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 10-30 uczestników.  

• Spotkania wprowadzające nowych wolontariuszy w pracę SWM odbywające się przed każdym 
szkoleniem weekendowym (9 spotkań), 

• Szkolenia weekendowe dla wolontariuszy z całej Polski (9 szkoleń), w których łącznie wzięło 
udział ok. 200 osób. 

• Szkolenie przedwyjazdowe wolontariuszy wyjeżdżających na misje w roku 2011, w którym wzięło 
udział 10 osób. 

• Szkolenie przedwyjazdowe koordynatorów i asystentów projektów rozwojowych realizowanych w 
roku 2011, w którym wzięło udział 3 osoby. 

• Zależnie od potrzeb indywidualnych wolontariuszy oraz możliwości i zainteresowania organizacji, 
SWM umożliwia wolontariuszom udział w szkoleniach proponowanych przez inne organizacje. W 
roku 2011 wolontariusze SWM wzięli udział między innymi w szkoleniach realizowanych w ramach 
projektów Don Bosco Youth Net.  

3.2. PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU – WOLONTARIAT EUROPEJSKI 

3.2.1. LEARNING BY THEATRE (kontynuacja z roku 2010) – Projekt „Learning by Theatre” 
finansowany ze środków Programu Młodzież w działaniu realizowany był przez SWM Młodzi Światu 
(jako organizacji goszczącej i koordynującej) przy współpracy z organizacjami z Gruzji, Hiszpanii i 
Niemiec (organizacje wysyłające). Kontynuacją działań jest projekt, w ramach którego do Polski 
przyjechało czworo wolontariuszy z Gruzji, Hiszpanii oraz Niemiec. Działania projektu zrealizowane w 
2011 roku:  
• Wystawienie 5 spektakli „Zapiekanka” poruszającego problem imigrantów w Polsce. 
• Rozpowszechnienie metody działania, przeprowadzenie międzykulturowych warsztatów dla dzieci 

oraz warsztatów prowadzonych metodą teatru forum. 
• Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej (strona internetowa, strona spektaklu 

„Zapiekanka”, spotkania z wolontariatem, nagrywanie filmików na zajęciach, pomoc w biurze 
SWM). 

• Wspieranie działań prowadzonych przez SWM projektów dot. Milenijnych Celów Rozwoju, oraz 
uczestniczyliśmy w imprezach organizowanych przez SWM  („Afrykamera”, projekt „Volunteer – 
key to the Future”, pomagaliśmy w stworzonym przez SWM wielokulturowym parku edukacyjnym, 
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uczestniczyliśmy w salezjańskim święcie młodości “Savionalia”), tak by ciągle pozostawać w 
kontekście edukacji rozwojowej i międzykulturowej. 

4. PUBLIKACJE I FILMY 

• Planszowa gra edukacyjna „Przejdź przez dżunglę” 
• Kalendarz z konspektami zajęć z zakresu Edukacji Globalnej 
• Biuletyn „Młodzi Światu” 
• „Misja: wolontariat” – publikacja dla wolontariuszy przygotowujących się do wyjazdu na wolontariat 

zagraniczny  
• Kilkanaście filmów, wywiadów i reportaży z zakresu tematyki rozwojowej. 

III. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW W KRAJU 

1. POZNAŃ 

1.1. SPOTKANIA WOLONTARIUSZY – Podstawową formą działalności SWM była organizacja 
cotygodniowych spotkań formacyjnych dla wolontariuszy. Odbywały się one przez cały rok, z 
wyjątkiem miesięcy wakacyjnych (lipiec – wrzesień). Spotkania odbywały się w każdy wtorek w 
siedzibie organizacji i uporządkowane były według określonego cyklu miesięcznego, podejmując na 
przemian tematykę: poszerzającą wiedzę misyjną, przybliżającą duchowość salezjańską, kształtującą 
postawy otwartości na różnorodność kulturową oraz przygotowujące merytorycznie do pracy 
wolontariusza. 

1.2. SPORTOWA ZIMA 2011 – Zorganizowanie wyjazdu kolonijnego dla 50 uczestników 
pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym i/lub doświadczających przemocy w rodzinie 
połączonego z realizacją programu profilaktycznego. 

1.3. SALEZJAŃSKIE LATO 2011 – Zorganizowanie wyjazdu kolonijnego dla 80 uczestników 
pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym i/lub doświadczających przemocy w rodzinie 
połączonego z realizacją programu socjoterapeutycznego. 

1.4. ANIMACJE I PREZENTACJE – W 2011 roku znacznie wzrosło zaangażowanie wolontariuszy w 
działalność edukacyjną w szkołach, przedszkolach, parafiach i szpitalach. Przeprowadzane przez nich 
warsztaty i prezentacje były odpowiedzią na wyjątkowo liczne zaproszenia od wielkopolskich placówek 
i wspólnot. Wolontariusze dzielili się swoimi doświadczeniami z pracy na placówkach misyjnych, a 
także prowadzili zajęcia z zakresu edukacji globalnej. Animacje i prezentacje odbywały się w 5 
zespołach szkolnych, 6 parafiach, 5 spotkań w szpitalu w Poznaniu,  2 uniwersytetach. 

1.5. INNE DZIAŁANIA – Wolontariusze SWM jako organizatorzy lub partnerzy wzięli udział w 
następujących działaniach: 
• Wystawa Glocal Tour – w ramach ogólnopolskiego projektu SWM interaktywna, mobilna wystawa 

znalazła się także w Poznaniu, gdzie za jej promocję i obsługę odpowiadali wolontariusze 
poznańskiego oddziału SWM. Wystawę poświęconą Milenijnym Celom Rozwoju, znajdującą się w 
naczepie ciężarówki można było odwiedzać od 7 czerwca do 20 lipca 2011 r. Towarzyszyły jej 
także dwa dodatkowe wydarzenia – otwarcie wystawy zorganizowane w formie festynu i wieczór 
afrykański w Cafe Misja. 

• Spotkanie z dr Wandą Błeńską – wolontariusze 5.04.2011 r. zorganizowali spotkanie z Wandą 
Błeńską – świecką misjonarką, lekarzem, która 42 lata pracowała wśród trędowatych  
w Ugandzie. Spotkanie skierowane było do społeczności miasta Poznania, szczególnie  
do parafian kościoła św. Jana Bosko. 

• Tydzień Misyjny – SWM wziął aktywny udział w organizowanym w Poznaniu Tygodniu Misyjnym 
(23 – 30.10.2011) w Bazylice Kolegiackiej i Cafe Misja. W ramach obchodów tego tygodnia m.in. 
zostało zorganizowane spotkanie „365 dni, 4 oczy, 1 Ghana” poprowadzone przez wolontariuszkę 
Annę Łożyńską 

• Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – 5 grudnia wolontariusz Jacek Żuk poprowadził  
w Cafe Misja spotkanie „Kim jest wolontariusz we współczesnym świecie?” Oprócz dyskusji na ten 
temat zaprezentował także film „Czy wolontariusz potrzebuje Boga?”, będący efektem jego 
międzynarodowego projektu „Our Issues - Our Voices” 

2. WROCŁAW 

2.1. EDUKACJA GLOBALNA W SZKOŁACH (czas realizacji: styczeń – grudzień 2011) – SWM 
Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu prowadzi całoroczną ofertę edukacyjną, której główną grupą 
docelową są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.  W 2011 roku, 
oferta objęła warsztaty edukacyjne z zakresu  prawa człowieka, w tym prawa dziecka, odpowiedzialnej 
konsumpcji,  ochrony zasobów naturalnych oraz globalnych współzależności, w których uczestniczyło 
ok. 1500 uczniów. Celem jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży  na temat globalnego 
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rozwoju i współzależności globalnych oraz kształtowanie w nich postawy odpowiedzialności za świat 
oraz otwartości i szacunku dla  innych kultur, a tym samym walka ze stereotypami i uprzedzeniami.   

2.2. COTYGODNIOWE SPOTKANIA DLA WOLONTARIUSZY (czas realizacji: styczeń – grudzień 
2011r.) - Przez cały rok w siedzibie Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego we Wrocławiu odbywały 
się cotygodniowe spotkania formacyjne dla wolontariuszy. W trakcie spotkań zostały poruszone 
tematy z zakresu edukacji globalnej, pracy na Misjach, duchowości salezjańskiej, problemów krajów 
Globalnego Południa a także treści Katechizmu Kościoła Katolickiego. W spotkaniach uczestniczyła 
grupa ok. 50 wolontariuszy. 

2.3. TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ WE WROCŁAWIU (czas realizacji: 12-20 listopada 2011r.) – 
Już po raz czwarty SWM Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu włączył się w obchody Tygodnia 
Edukacji Globalnej (TEG). Głównym działaniem zrealizowanym w ramach TEG była oferta 
warsztatowa zrealizowana w dwóch Wrocławskich szkołach. Warsztaty o tematyce „Milenijne Cele 
Rozwoju a ochrona środowiska” bezpośrednio nawiązywały do tematu ogólnopolskich obchodów 
Tygodnia Edukacji Globalnej.  Młodzi ludzie dowiedzieli się jak ważne jest oszczędzanie zasobów 
naturalnych, przede wszystkim wody oraz wysłuchali prelekcji dotyczących trudności oraz  radościach 
życia codziennego mieszkańców Mongolii. W spotkaniach wzięło udział ok. 200 uczniów. 

2.4. ANIMACJE MISYJNE (czas realizacji: styczeń-grudzień 2011) – Wolontariusze SWM Młodzi 
Światu oddział we Wrocławiu wraz z księżmi Salezjanami przeprowadzili szereg animacji misyjnych, w 
ramach których opowiadali o życiu w krajach misyjnych, prezentowali swoją pracę oraz mówili o 
działalności SWM. Większość animacji przeprowadzona została przez wolontariuszy, którzy w latach 
2009- 2011 realizowali projekty misyjne za granicą.. Animacje zostały przeprowadzone w 7 parafiach, 
4 placówkach szkolnych oraz dwóch organizacjach a także w ramach IV Kongresu Misyjnego Dzieci w 
Dzierżoniowie, II Diecezjalnego Kongresu Misyjnego Dzieci oraz Diecezjalnego Spotkania Kolędników 
Misyjnych. 

Wolontariusze promowali również działalność SWM podczas audycji na temat pracy na misjach w 
Katolickim Radiu Rodzina we Wrocławiu. W ramach audycji Trudne Sprawy opowiadali o pracy 
wolontariuszy świeckich w Etiopii, Tanzanii, Peru oraz Ghanie.  

2.5. MIEJSKIE DNI WOLONTARIATU (czas realizacji: 26.09. – 30.09. 2011r.) – SWM Młodzi Światu 
oddział we Wrocławiu we współpracy z Wrocławskim Centrum Wolontariatu dokonał prezentacji  
swojej działalności w ramach Miejskich Dni Wolontariatu. W ciągu 5 dni na terenie miasta Wrocławia 
odbywały się spotkania, warsztaty, szkolenia. Wszystkie one dotyczyły rozwoju wolontariuszy oraz 
pomagały kandydatom na wolontariuszy odnaleźć odpowiednie do zaangażowania stowarzyszenie.  

2.6. GLOCAL TOUR (czas: 25.09.2011- 25.11.2011) – Działania objęte projektem glocal truck 
realizowane przez SWM Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu były częścią międzynarodowego 
projektu Glocal Tour, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej, realizowanego przez 
ogólnopolski, Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu. W ramach projektu, SWM Młodzi Światu 
Oddział we Wrocławiu odpowiedzialny był za przygotowanie oraz przeprowadzenie działań we 
Wrocławiu. 

 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku 
publicznego 
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

Zagranica 

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym 

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę 
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym 
wieku, centra integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki 
opiekuńczo-wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, 
szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub 
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 
 

 tak

 nie
 

 

  

 NIE 

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1 
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Lp Nazwa placówki 
Miejscowość/ci, w 
której/ych placówka 
prowadzi działania 

Liczba odbiorców działań placówki 
w okresie sprawozdawczym 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym 

Liczba odbiorców działań organizacji  
 
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne) 

Osoby 
fizyczne 

około 54 000  

Osoby  
prawne 

około 130 

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym 

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz 
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych 
tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 
rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego 
przedmiotu działalności) 

 
Działalność nieodpłatna stowarzyszenia obejmowała przede 
wszytkim organizowanie i niesienie pomocy personalnej i 
materialnej placówkom misyjnym w krajach Globalnego Południa. 
W Polsce działania objęły organizację warsztatów edukacyjnych 
dla dzieci i młodzieży, dotyczących problemów globalnych oraz 
wolontariatu w kraju i za granicą, które prowadzone były głównie 
w Parku Edukacji Rozwojowej oraz w szkołach, a także inne 
projekty edukacyjne z zakresu edukacji rozwojowej.  
 
Ponadto Oddział Poznań zorganizował dwa wyjazdy wakacyjne 
dla dzieci i młodzieży – w okresie wakacji dla 80 uczestników oraz 
w czasie ferii dla 50 uczestników. Uczestnikami były głównie 
dzieci pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym i/lub 
doświadczające przemocy w rodzinie. Wyjazdy połączone były z 
realizacją programu socjoterapeutycznego. 
 
Szczegółowo działaloność została opisana w punkcie II.1.1. 
niniejszego sprawozdania. 
 

Kod PKD 2007:  94.99.Z 
Działalność pozostałych organizacji 
członkowskich gdzie indziej nie 
sklasyfikowana  

Kod PKD 2007:  85.59.B 
Pozaszkolne formy kształcenia gdzie 
indziej nie sklasyfikowane  

Kod PKD 2007:  79.12.Z 
Organizacja wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży (Oddział Poznań) 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

Zagranica 

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 
 tak

 
 nie

 

  

TAK 
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej 
pożytku publicznego 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 
rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na 
temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego 
przedmiotu działalności) 

 
Oddział Poznań: 
W ramach działalności zostały zorganizowane dwa wyjazdy 
wakacyjne dla dzieci i młodzieży – w okresie wakacji dla 80 
uczestników oraz w czasie ferii dla 50 uczestników. Uczestnikami 
były głównie dzieci pochodzące z rodzin z problemem 
alkoholowym i/lub doświadczające przemocy w rodzinie. Wyjazdy 
połączone były z realizacją programu socjoterapeutycznego. 
 
Oddział główny: 
Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, 
dotyczących problemów globalnych oraz wolontariatu w kraju i za 
granicą. Warsztaty prowadzone były głównie w Parku Edukacji 
Rozwojowej lub w szkołach.  
 

Kod PKD 2007:  79.12.Z 
Organizacja wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży (Oddział Poznań) 

Kod PKD 2007:  85.59.B 
Pozaszkolne formy kształcenia gdzie 
indziej nie sklasyfikowane  

Kod PKD:  

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

Cały kraj 

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
 tak

 
 nie

 

 

TAK 
  

5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 
2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli 
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności 
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego 
przedmiotu działalności) 

 
Działalność gospodarcza była prowadzona przez stowarzyszenie 
na bardzo niewielką skalę. Składała się na nią głównie sprzedaż 
materiałów poprzez sklep stacjonarny przy ul. Tynieckiej 39 oraz 
sklep internetowy, a także sprzedaż usług, w tym głównie 
wynajem lokali. Całkowity zysk z prowadzonej działalności 
gospodarczej został przeznaczony na działalność statutową. 
 
Sklep stacjonarny oraz internetowy „RAFIKI”, który jest główną 
częścią działalności gospodarczej, realizuje nie tylko cele 
gospodarcze, ale przede wszystkim statutowe, promując 
sprawiedliwy handel oraz rękodzieło rzemieślników z krajów 
Globalnego Południa.  
 

Kod PKD 2007:  47.19.Z 
Pozostała sprzedaż detaliczna 
prowadzona w niewyspecjalizowanych 
sklepach 

Kod PKD 2007:  47.91.Z 
Sprzedaż detaliczna prowadzona 
przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 
Internet 

Kod PKD 2007:  68.20.Z 
Wynajem i zarządzanie 
nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi  

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

Cały kraj  

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  
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1. Informacja o przychodach organizacji 

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i 
strat) 

4 308 702,31 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

 

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 152 686,25 zł 

3. Przychody z działalności gospodarczej 66 227,50 zł 

4. Przychody z działalności finansowej i operacyjnej 151 625,26 zł 

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 94 496,28 zł 

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 031 820,60 zł 

 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 1 901 011,21 zł 

b) ze środków budżetu państwa 959 563,89 zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 67 879,50 zł 

d) z dotacji z funduszy celowych 103 366,00 zł 

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  762 649,26 zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 1 350,00 zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 750 402,46 zł 

c) z darowizn od osób prawnych 3 035,00 zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych  kwest) 7 861,80 zł 

e) ze spadków  zapisów 0,00 zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych) 

0,00 zł 

g) z nawiązek sądowych 0,00 zł 

h) ze świadczeń pieniężnych   0,00 zł 

8. Z innych źródeł 49 197,16 zł 

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego - 33 772,26 zł 

2. Wynik działalności gospodarczej 19 483,89 zł 

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 19 483,89 zł 

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych 
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1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 

0,00 zł 

2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 

91 820,99 zł 

3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania 

1 
Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów domu dziecka w Tupizie w Boliwii – 
kontynuacja projektu (Oddział Wrocław) 

2 518,72 zł 

2 Wsparcie finansowe dożywiania na Kubie (Oddział Wrocław) 1 000,00 zł 

3 Glocal Tour (Oddział Wrocław)  492,00 zł 

4 Renowacja boiska przy oratorium San Felix Bolivar w Wenezueli 6 408,36 zł 

5 
Renowacja warsztatu stolarskiego w szkole technicznej i domu dla chłopców ulicy w Limie 
w Peru 

3 946,91 zł 

6 Wsparcie budowy kaplicy w San Lorenzo w Peru 2 794,56 zł 

7 Wsparcie placówki misyjnej (szkoła techniczna) w Majes w Peru 12 000,00 zł 

8 Pomoc dla Domu dla Chłopców ulicy oraz pracy ks. Wojnarowskiego w Ghanie 5 000,00 zł 

9 Wsparcie projektu budowy 3 studni w Lufubu w Zambii 1 115,53 zł 

10 Wsparcie projektu budowy boiska sportowego i toalet w Dar es Salaam w Tanzanii 1 344,64 zł 

11 Projekty edukacyjne w Polsce 45 500,00 zł 

12 Koszty administracyjne 5 890,00 zł 

13 Koszty kampanii informacyjnej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 3 810,27 zł 

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą 

1 Wsparcie pracy misyjnej ks. Wojnarowskiego w Ghanie 772,00 zł 

2 Edukacja w krajach misyjnych 675,40 zł 

3 Działalność misyjna 411,70 zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: 
wysokość 
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego 
od osób 

fizycznych 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 204 532,57 zł 91 820,99 zł 

w 
tym : 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 3 795 225,89 zł 82 120,72 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 186 458,51 zł 0,00 zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 46 743,61 zł  
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d) koszty administracyjne  w tym: zużycie materiałów i energii  usługi 
obce  podatki i opłaty  wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia  amortyzacja 

158 072 55 zł 5 890,00 zł 

e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5 828 50 zł 3 810,27 zł 

f) pozostałe koszty ogółem: 12 203 51 zł 0,00 zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 

z podatku dochodowego od osób prawnych
  

     TAK (Oddział Wrocław, Poznan)  

z podatku od nieruchomości

 

z opłaty skarbowej
 

z opłat sądowych
 TAK (Oddział Wrocław) 

z innych zwolnień
 

-> jakich?____________________________ 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez 
jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 
pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 
1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226) 

 

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo: 

 

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie
 

użyczenie
 

dzierżawa
 

 
 V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 
 
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie 
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są 
już zatrudnione w organizacji) 

24 osoby 

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty 
 
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. 
Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku) 

18,00 etatów 

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

   
86 osób 

   

tak 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

NIE 

nie  korzystała  
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2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków 

tak
TAK 

 

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku 
obrotowego 

           osób fizycznych 
 
            osób prawnych 

55 
 
0 

3. Zmiana członkostwa w organizacji 
organizacja pozyskała 1 członków 
 
organizacja straciła 4 członków 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy 
 
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, 
niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby 
świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji) 

tak
TAK 

 

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 
30 dni 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy) 

11 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  11 osób 

b) pracownicy organizacji  0 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 0 osób 

d)członkowie organu zarządzającego 0 osób 

e) inne osoby 0 osób 

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 
30 dni 
 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym) 

150 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  17 osób 

b) pracownicy organizacji  0 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 0 osób 

d) członkowie organu zarządzającego 7 osób 

e) inne osoby 126 osób 

VI.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 

943 976,93 zł 

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę  536 378,26 zł 

 wynagrodzenie zasadnicze   536 378,26 zł 

nie  

nie  
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nagrody   0,00 zł 

premie   0,00 zł 

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)    0,00 zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych   407 598,67 zł 

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego 

938 062,93 zł 

w 
tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego   15 223,21 zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego   922 839,72 zł 

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji 

5 914,00 zł 

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0,00 zł 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne 

0,00 zł 

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

3 010,27 zł 

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne 

0,00 zł 

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne 

0,00 zł 

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

5 570,00 zł 

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń 
 
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi 
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń 
w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w 
przygotowane pole) 

   - 

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym 

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 

tak
 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych      0,00 zł 

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych Nie dotyczy 

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w 
okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego 

tak
TAK 

 

nie  

NIE  
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2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 
 
Lp Nazwa zadania Kwota 

1 Sportowa zima 2011 (Oddział Poznań) 15 650,00 zł 

2 Salezjańskie lato 2011 (Oddział Poznań) 52 229,50 zł 

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone 
przez organy administracji rządowej 

tak
TAK 

 
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 
 
Lp Nazwa zadania Kwota 

1 
Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów w domu dziecka w Tupizie w Boliwii - 
kontynuacja projektu (Oddział Wrocław) 

81 672,00 zł 

2 
Oferta edukacyjna dla personelu oraz kompleksowa rehabilitacja dla podopiecznych 
przychodni przy parafii św. Jana Chrzciciela w Santa Cruz 

49 795,00 zł 

3 Praca wolontaryjna w charakterze opiekunow w ochronce w Pasorapie w Boliwii 72 780,00 zł 

4 
Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży prowincji Datem del Maranon w 
Peru 

74 445,00 zł 

5 
Wsparcie integralnego rozwoju młodzieży dzielnic ubogich Dar Es Salaam poprzez 
zapewnienie dostępu do infrastruktury sportowej oraz zajęć pozalekcyjnych 

234 500,00 zł 

6 Poprawa dostępu do wody pitnej mieszkańców Lufubu (Zambia) 226 700,00 zł 

7 Media dla globalnego rozwoju 94 390,00 zł 

8 
Kierunek Afryka - Pilotażowy program zajęć dla młodzieży na edukacyjnej mapie 
Afryki 

98 585,00 zł 

9 Glocal Tour 70 000,00 zł 

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w 
okresie sprawozdawczym 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 

 

 
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 
 

Lp Nazwa zamówienia Kwota 

1 - ,    zł 

2 - ,    zł 

3 - ,    zł 

4 - ,    zł 

X.Informacje uzupełniające 

NIE  

tak

nie  
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1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki 

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 - - % % 

2 - - % % 

3 - - % % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

1 - 

2 - 

3 - 

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym 

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący 
Data zakończenia 

kontroli 

1 
Prawidłowość wykorzystania środków finansowych 
(Oddział Poznań) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego 

31-05-2011 

2 

1.  Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na 
ubezpieczenia społeczne oraz innych oraz zgłaszanie do 
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 
2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz 
dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania 
wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe 
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla 
celów ubezpieczeń społecznych. 

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych w Krakowie 

25-07-2011 

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 
1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku 
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) 

tak
TAK 

nie
 

5. Dodatkowe informacje 
 
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną) 

- 

Sporządził/a 
Imię i nazwisko 

Funkcja 

 
Adam Parszywka, 
Prezes Zarządu 

Podpis 
 
 
 
 

Data 
wypełnienia 

sprawozdania 

 
30-06-
2012 

 

Miejsce na pieczęć organizacji o ile organizacja 
posiada pieczęć 
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___________________________ 

Prezes Zarządu, Adam Parszywka 
___________________________ 

Sekretarz Zarządu, Joanna Stożek 
 
 

___________________________ 
Wiceprezes Zarządu, Paweł Druszcz 

___________________________ 
Wiceprezes Zarządu, Roman Sikoń 

 
 

 ___________________________ 
Członek Zarządu, Jakub Prokop 

 
 


