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08.12.2004 r.
6. Numer KRS

1
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Prezes Zarządu: Adam Parszywka
Wiceprezes Zarządu: Joanna Stożek
7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu
zarządzającego)

Wiceprezes Zarządu: Jerzy Babiak
Sekretarz Zarządu: Eduard Zajączkowski
Członek Zarządu: Anna Maria Łożyńska

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: Andrzej Szozda
Członek Komisji Rewizyjnej: Maciej Śmieszek
Członek Komisji Rewizyjnej: Katarzyna Mierzejewska

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,
9. Cele statutowe organizacji
- nauka, oświata, edukacja i wychowanie,
- ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)
- 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.
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,
10. Sposób realizacji celów statutowych
8) organizowanie
imprez
charytatywnych,
kulturalnych,
organizacji
oświatowych, konferencji, itp.
przeprowadzanie akcji popularyzujących wiedzę o misjach,
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 9)
organizacji na podstawie statutu organizacji)
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
I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ZAGRANICZNA
1. BOLIWIA
1.1. PROWADZENIE DOMU DZIECKA W TUPIZIE – Projekt stanowił kontynuację i rozwinięcie
działań rozpoczętych w 2009 roku. objął on pracę czterech wolontariuszek w domu dziecka w Tupizie
(do lipca 2012 Malwina Witkowska, Jagoda Lewicka, od lipca Agnieszka Wicińska i Karolina Kufel). Do
głównych działań projektu należały: codzienna opieka nad wychowankami domu, pomoc w odrabianiu
zadań domowych i zajęcia wyrównawcze, prowadzenie zajęć dodatkowych (j. angielskiego,
informatyki, arteterapii, zajęć teatralnych, biblioterapii, sportu, zajęć wspomagające rozwój,
filmoterapii), pomocą zostało objętych 39 dzieci w wieku 4 do 18 lat. Projekt był realizowany przez
Oddział SWM we Wrocławiu we współpracy z Zakonem Sióstr Służebniczek Dębickich w Boliwii, przy
wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
1.2. PROWADZENIE DOMU DZIECKA W TARIJA – Projekt zakładał stałą opiekę nad 74
wychowankami Hogar de Niños „Sagrada Familia” prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr
Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Mieszkańcami Domu są dzieci w wieku
od 0 do 18 lat, w tym 4 niepełnosprawnych. Wolontariuszki (Manuela Ciszek i Kaja Jarosz)
zrealizowały następujące zajęcia: język angielski, zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne, wiedza o
świecie, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z socjoterapią, zajęcia ruchowe oraz Boliwijski Klub
Bajkowy. Oprócz wymienionych zajęć, wolontariuszki objęły stałą opieką wychowanków domu
dziecka, a także pomagały przy odrabianiu lekcji i przeprowadziły szkolenie dla pracowników placówki
z zakresu budowania więzi z grupą. Projekt został realizowany przez Oddział SWM we Wrocławiu przy
wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

1.3. RESOCJALIZACJA KOBIET OPUSZCZAJĄCYCH WIĘZIENIE I ZAPEWNIENIE OPIEKI
DZIECIOM ZE ŚRODOWISK DEFAWORYZOWANYCH W SANTA CRUZ – W ramach projektu dwie
wolontariuszki (Katarzyna Korczyk i Magdalena Kuranda) zapewniły 6 kobietom opuszczającym
więzienie szkolenie zawodowe i możliwość podjęcia pracy w otwartej przez wolontariuszy piekarni.
Opieką objęta zostanły również dzieci uczestniczek projektu. Do głównych działań projektu należały:
stała obecność i pomoc kobietom i ich rodzinom. Dla dzieci przeprowadzone także zostały dodatkowe
zajęcia (plastyczne, sportowo-ruchowe, douczające). Dodatkowym wsparciem zostało objętych 20
rodzin wielodzietnych z najuboższej dzielnicy Santa Cruz. Projekt był realizowany we współpracy z
Zakonem Sióstr Służebniczek Ducha Świętego, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw
Zagranicznych.
1.4. PROWADZENIE REHABILITACJI DLA MIESZKAŃCÓW SANTA CRUZ I OKOLIC – W ramach
działania wolontariuszka SWM Katarzyna Hanusek od lipca 2012 roku prowadzi rehabilitację dla
mieszkańców Santa Cruz i okolic. Jej praca jest kontynuacją pracy wolontariuszy z roku 2011 w
ramach której powstała i została doposażona przychodnia rehabilitacyjna w Santa Cruz. W roku 2012
w ramach kontynuacji działań wolontariuszka prowadziła rehabilitację dla kilkudziesięciu pacjentów w
różnym wieku – dzieci, dorosłych oraz osób starszych.
2. CZAD
2.1. ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO DLA ORATORIUM W SARH – Sarh, położone na południu
kraju, jest trzecim największym miastem w Czadzie. Salezjanie pracują tu od jedenastu lat. Placówka
misyjna położona jest na peryferiach miasta. Salezjanie prowadzą w Sarh parafię p.w. św. Józefa i
duszpasterstwo w wioskach oraz centrum młodzieżowe – oratorium św. Jana Bosco do którego
przychodzi 300-500 dzieci i młodzieży. Dla młodzieży uczęszczającej do oratorium organizowane są
liczne zajęcie sportowe. Jednak w oratorium cały czas brakuje sprzętu sportowego. W 2012
dofinansowano zakup akcesoriów sportowych dla oratorium.
3. ETIOPIA
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3.1. OBÓZ WAKACYJNY, KONSULTACJE REHABILITACYJNE I SZERZENIE KULTU
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W WIOSCE TULLO – Zadania, których podjęły się wolontariuszki
(Magdalena Gawron, Anna Jaroszewska i Paula Łuszczak) na misji trwającej od lipca do sierpnia 2012
stanowiły odpowiedź na potrzeby sióstr oraz dzieci z miejscowości Tullo. Wolontariuszki zaplanowały i
zorganizowały obóz wakacyjny dla ponad 300 dzieci, a także pomogły przy ich dożywianiu obejmując
pomocą również matki. Jednocześnie podstawą realizowanych zadań było krzewienie kultu
Miłosierdzia Bożego na placówce misyjnej poprzez katechezy, wspólne czytanie dzienniczka s.
Faustyny Kowalskiej, odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz rozdawanie obrazków z
wizerunkiem Jezusa Miłosiernego. Ponadto Anna Jaroszewska – z zawodu fizjoterapeutka,
przeprowadziła wśród mieszkańców Tullo i Dire Dawa konsultacje rehabilitacyjne.
4. GHANA
4.1. WSPARCIE FINANSOWE PLACÓWKI MISYJNEJ W SUNYANI ORAZ ASHAIMAN – Salezjanie
prowadzą w Ghanie dwie szkoły techniczne, w tym Don Bosco Vocational Technical Institute w
Sunyani. Młodzież kształci się tu w zawodach technicznych. Solidne wykształcenie jest dla nich
szansą zdobycia pracy, a co za tym idzie zapewnienia godnego życia sobie i swoim rodzinom.
Salezjanie prowadzą ponadto szeroko zakrojoną działalność młodzieżową, za którą odpowiedzialny
jest w Inspektorii polski misjonarz, ks. Piotr Wojnarowski. Działalność młodzieżowa w Sunyani oraz ta
na poziomie inpektorii została wsparta finansowo.
5. KENIA
5.1. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA DZIAŁU MECHANICZNEGO SZKOŁY TECHNICZNEJ DON
BOSCO BOYS’ TOWN W NAIROBI – W ramach projektu został wybudowany budynek służący jako
warsztat mechaniczny oraz miejsce praktyk dla uczniów działu mechaniki samochodowej szkoły
technicznej Don Bosco Boys’ Town. Został także zakupiony nowoczesny sprzęt do diagnostyki
pojazdów, dzięki któremu uczniowie będą zdobywali wiedzę techniczną adekwatną do obecnego rynku
pracy co pozwoli im po ukończeniu szkoły otrzymać dobrą pracę. Ponadto zostało zorganizowane
szkolenie dla 4 nauczycieli zwiększające ich kwalifikacje w zakresie mechaniki samochodowej z
wykorzystaniem najnowszych technologii. Dzięki projektowi poprawiono warunki lokalowe i jakość
kształcenia zawodowego dla 40 uczniów szkoły zawodowej uczących się rocznie w dziale
mechanicznym oraz stworzono miejsce odbycia praktyk zawodowych dla uczniów. Projekt obejmował
pracę w Nairobi dwóch wolontariuszy Piotra Szternera i Moniki Kubicy. Projekt był realizowany przy
wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
6. MONGOLIA
6.1. PRACA WOLONTARYJNA W DON BOSCO EDUCATION CENTRE W DARKHANIE W
MONGOLII – Projekt zakładał opiekę od lipca do września nad około 50 najuboższymi dziećmi w
Darkhanie. Wolontariuszki (Anna Leśnikowska i Małgorzata Łabęcka) prowadziły zajęcia w oratorium
oraz zajęcia językowe i warsztaty pedagogiczne w Centrum Młodzieżowym. Wzięły również udział w
obozie wakacyjnym zorganizowanym dla dzieci należących do Centrum Młodzieżowego. Prowadziły
zajęcia z koszykówki, siatkówki i piłki nożnej, wdrażały elementy treningowe oraz organizowały
zawody sportowe. Przeprowadziły również zajęcia plastyczne i z języka angielskiego. Wolontariuszki
zapewniły dzieciom stałą opiekę.
7. NIGERIA
7.1. OBÓZ WAKACYJNY DLA DZIECI W ONDO – Sytuacja rodzin w Nigerii, nękanej zawirowaniami
politycznymi i ekonomicznymi, jest niezwykle trudna. Obóz wakacyjny dla dzieci z Ondo, sfinansowany
w ramach projektu był dla 600 dzieci i młodzieży z Ondo nie tylko możliwością nauki, modlitwy,
zabawy, zjedzenia ciepłego posiłku, ale także szansą oderwania się od bolesnej rzeczywistości. W
organizacji obozu, polskiemu misjonarzowi, ks. Krzysztofowi Niżniakowi pomagało 35 lokalnych
animatorów. Kilkutygodniowy obóz zakładał naukę, formację w duchu charyzmatu ks. Bosko, a także
gry i zabawy, rozwijające kreatywność, rozbudzające talenty i uczące zachowań w zespole. Bardzo
często dzieci uczestniczące w obozie po raz pierwszy w życiu miały okazję zetknąć się z pisaniem,
czytaniem czy też grami zespołowymi. Ciepły posiłek zapewniony podczas każdego dnia obozu był dla
wielu dzieci luksusem, którego nie znają na co dzień.
8. PERU
8.1. PROJEKT PEDAGOGICZNY I EWANGELIZACYJNY W MAJES – Szkoła Techniczna Don
Bosco w Majes jest miejscem, gdzie młodzi Peruwiańczycy mogą zdobyć zawód – przepustkę do
lepszego życia. Wolontariusze (Jacek Żuk i Szymon Kieczka) od lipca 2012 roku prowadzą tu zajęcia

4

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu

Raport roczny 2012

w szkole oraz pomagają w prowadzeniu warsztatu przynależącego do placówki. Są także
odpowiedzialni za funkcjonowanie internatu, w którym mieszkają uczniowie szkoły pochodzący z
miejscowości odległych od Majes. Dodatkowo wolontariusze angażują się w działania salezjańskiego
oratorium, w którym miejscowe dzieci i młodzież spędzają kreatywnie swój wolny czas na nauce i
zabawie. Do końca lutego 2012 roku na misji pracowali wolontariusze Edyta i Michał Jarosz, których
praca ewngelizacyjno-pedagogiczna została wsparta finansowo.
8.2. PROJEKT PEDAGOGICZNY I MEDYCZNY W LIMIE – Projekt kontynuowany od sierpnia 2010
do września 2012 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 sportoworekreacyjnych, przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród wychowanków
i pracowników placówki oraz doraźną pomoc medyczną wychowankom placówki.
8.3. WSPARCIE FINANSOWE DOMU DLA DZIECI ULICY W LIMIE – Salezjanie prowadzą w Limie
dom dla chłopców w trudnej sytuacji życiowej „Otwarty Dom Księdza Bosko”. Kilkudziesięciu chłopców
ma tu zapewniony nocleg, wyżywienie oraz możliwość kształcenia zawodowego, aby po uzyskaniu
pełnoletniości podjąć pracę i samodzielne życie. Działalność domu została wsparta finansowo.
8.4. WSPIERANIE INTEGRALNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY W SAN LORENZO – Projekt
zakładał pracę wolontariuszek (do lipca 2012 Sylwii Cieślar i Magdaleny Tlatlik oraz od lipca 2012
Emilii Wojtczak i Alicji Kalinowskiej) z dziećmi i młodzieżą w oratorium w San Lorenzo. W tym czasie
dla 50 podopiecznych oratorium przeprowadzone zostały przez wolontariuszki zajęcia
ogólnorozwojowe (integracyjne, artystyczne, warsztaty gry na gitarze, pedagogika zabawy),
rekreacyjno-sportowe, zajęcia wyrównawcze, warsztaty geograficzno-antropologiczne, dramowoteatralne i kurs języka angielskiego. Projekt był realizowany we współpracy z Oddziałem SWM w
Poznaniu przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
8.5. WSPARCIE BUDOWY KOŚCIOŁA/ORATORIUM W PIURA – Salezjańska oratorium w Piura
gromadzi dziewczęta i chłopców w wieku od 6 do 17 lat. Kilka lat temu salezjanie ropoczęli tu budowę
kościoła, który jednocześnie służy za oratorium (świetlicę). Mimo że budynek jest niedokończony,
młodzież już dziś odrobia tutaj lekcje, pożytecznie spędza czas, bierze udział w katechezie i rozwija
swoje talenty, przygotowuje się tu także do przyjęcia sakramentów świętych (chrzest, pierwsza
komunia święta, bierzmowanie). W dni nauki podopieczni Obra Social Bosconia otrzymują darmowy
posiłek, to dla nich często jedyny posiłek w trakcie dnia. W ramach projektu zostały przekazane środki
na dokończenie budowy kościoła/oratorium.
9. SIERRA LEONE
9.1. ORGANIZACJA OBOZÓW WAKACYJNYCH W LUNGI – Projekt zrealizowany przez grupę
wolontariuszy w Świętochłowicach w okresie lipiec-sierpień 2012 objął pracę sześciu wolontariuszy
(ks. Mirosław Niechwiej SDB, Tomasz Dandy, Alicja Kołodziej, Dominika Poleńska, Aleksandra
Sulima, Dawid Wiejowski). Działania objęły sfinansowanie oraz pomoc w organizacji obozu
wakacyjnego w szkole salezjańskiej dla około 200 uczestników oraz obozu sportowego w Youth
Center dla ok. 150 osób.
9.2. WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ WE FREETOWN – Salezjanie prowadzą we
Freetown, stolicy Sierra Leone szeroko zakrojone działania młodzieżowe skierowane do kilku tysięcy
dzieci i młodzieży. Działania te obejmują: Don Bosco Fambul – Dom dla Dzieci Ulicy; Group Home –
dom dla chłopców, którzy z różnych powodów nie mogą mieszkać ze swoimi rodzinami, a którzy
pozostają pod opieką i nadzorem pracownika socjalnego. Wszyscy uczęszczają do szkoły; Laura
Vicuna House – schronisko dla dziewcząt – ofiar przemocy; Job Centre Freetown – wsparcie w
edukacji i pomoc w znalezieniu pracy dla kobiet, które trafiły do schroniska; Don Bosco Club –
Centrum Młodzieżowe – miejsce nauki, formacji, zabaw i spotkań młodzieży, stanowiące alternatywę
dla ulicy. Działalność ta została wsparta finansowo w roku 2012.
10. SUDAN POŁUDNIOWY
10.1. WSPARCIE ZAGROŻONEJ MŁODZIEŻY Z WAU POPRZEZ SZKOLENIA ZAWODOWE ORAZ
DZIAŁANIA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE WŚRÓD DZIECI ULICY – Celem projektu było
poprawa dostępu do edukacji, w tym edukacji zawodowej młodzieży z Wau w Sudanie Południowym.
Cele te zostały osiągnięte poprzez zapewnienie szkoleń technicznych mających na celu
przygotowanie do jednego z zawodów: mechanika samochodowego, stolarza, murarza, spawacza,
elektryka, drukarza, obsługi komputera i sekretariatu oraz organizację zajęć wyrównawczych dla dzieci
mieszkających na ulicy. Ponadto w ramach projektu dzieciom ulicy została zapewnienia pomoc
medyczn i psychologiczna. Programem zostało objętych ok. 380 dzieci i młodzieży z Wau i okolic.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych we
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współpracy z placówką salezjańską w Wau.
11. UKRAINA
11.1. 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 2012 placówka otrzymała pomoc
finansową na rozwój prowadzonej działalności.
12. WENEZUELA
12.1. BUDOWA OGRODZENIA 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.). Aby odpowiedzieć na te potrzeby w roku 2010 wsparliśmy budowę boiska
gdzie młodzież może spędzać wolny czas biorąc udział w zajęciach sportowych. W roku 2012 projekt
był kontynuowany – boisko zostało ogrodzone, aby można było na nim prowadzić bezpiecznie zajęcia.
13. ZAMBIA
13.1. PRACA WOLONTARYJNA W CHINGOLI ORAZ KABWE – Od lipca 2011 roku do pracy
misyjnej w Afryce wyjechali wolontariusze Lesław i Liliana Sobótko. W roku 2012 służyli oni swoją
pomocą na 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. W drugiej połowie roku wolontariusze zmienili placówkę na
Kabwe, gdzie o pomoc poprosił ich Biskup Diecezji Kabwe. W ramach pracy pan Leszek opracował
plany architektoniczne zabudowań nowo powstałej diecezji w Kabwe.
13.2. WSPARCIE MATERIALNE I FINANSOWE PLACÓWKI MISYJNEJ W CHINGOLI – Dzięki
darczyńcom indywidualnym, dla placówki misyjnej w Chingoli w Zambii, obejmującej szkołę techniczną
dla kilkuset uczniów oraz oratorium dla dzieci i młodzieży, zostały przekazane środki finansowe na
wsparcie działalności placówki.

II. 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
roku 2012 programem zostało objętych 75 dzieci, którym zostało opłacone czesne za szkołę, zostały
zakupione ubrania, jedzenie oraz leki.
W 2012 roku program objął następujące placówki:
• Ośrodek Karinde Child Love Child w Kenii,
• Placówka w Lokhikul w Bangladeszu,
• Sierociniec w Kassisi w Zambii,
• Szkoła w Biharamulo w Tanzanii.
2. EDUKACJA ROZWOJOWA
2.1 PROJEKTY EUROPEJSKIE
2.1.1. MEDIA DLA MILENIJNYCH CELÓW ROZWOJU (czas realizacji: 01.03.2010 – 31.05.2012) –
„Media dla Milenijnych Celów Rozwoju” (ang. „MDGs – Media for Development Goals”) to dwuletni
projekt, który jest kontynuacją projektu „Młodzi Ambasadorzy Milenijnych Celów Rozwoju”. Projekt
zakończony w roku 2012 miał na celu podniesienie świadomości młodych ludzi na temat Milenijnych
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Celów Rozwoju oraz sytuacji mieszkańców krajów Globalnego Południa. Projekt realizowany we
współpracy z Czechami i Cyprem jest był ze środków Unii Europejskiej w ramach programu
EuropeAid.
Działania projektu zrealizowane w 2012 roku objęły m.in.:
• Opracowanie i publikację spotu oraz komiksu „Byłem głodny, a daliście mi jeść” traktującego o
problemie ubóstwa na świecie,
• Organizację cyklu szkoleń z filmu dokumentalnego, podczas których uczestnicy poznali tajniki
dziennikarstwa reportażowego, zagłębili techniki filmowe oraz wspólnie dyskutowali nad
problematyką współczesnego świata, jak również wykonali wspólnie cykl filmów o tematyce
związanej z ubóstwem w Polsce,
• Organizację slajdowisk w szkołach na temat Milenijnych Celów Rozwoju,
• Informowanie o projekcie w mediach: radio, czasopisma, portale,
• Bieżące prowadzenie podstrony oraz Facebooka projektu.
2.1.2. 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.
Działania projektu zrealizowane w 2012 roku objęły m.in.
• Transport ciężarówki-wystawy z Polski do Rumunii,
• Prezentację ciężarówki-wystawy w 8 miejscowościach w Rumunii,
• Szkolenia w Rzymie, którego celem było m.in. promowanie prawa do rozwoju poprzez
zrozumienie i ochronę Praw Człowieka. W szkoleniu wzięli udział koordynatorzy projektu oraz
grupa 38 nauczycieli z krajów partnerskich.
• Informowanie o projekcie w mediach: radio, czasopisma, portale.
• Wyjazd szkoleniowy nauczycieli z Polski, Rumunii, Niemiec oraz Włoch do Tanzanii, gdzie
zapoznali się z realiami pracy lokalnych nauczycieli, wsparli ich pracę metodyczną oraz wzięli
udział w wymianie doświadczeń. W międzynarodowym spotkaniu wzięło udział 18 nauczycieli.
• Bieżące prowadzenie podstrony oraz Facebooka projektu.
Rezultaty liczbowe:
• 3281 uczniów – uczestników 172 grup zorganizowanych zapoznało się z wystawą
• Ok. 190 nauczycieli uzyskało informację o wystawie i otrzymało dostęp do materiałów
edukacyjnych.
• Blisko 6700 indywidualnych zwiedzających zobaczyło wystawę,
• Zorganizowano 28 wydarzeń w ramach działań towarzyszących,
• Wydano i rozdysponowano 5000 egzemplarzy czasopism o Milenijnych Celach Rozwoju,
• Zorganizowano 8 ceremonii otwarcia,
• Zostało zebranych 485 ankiet ewaluacyjnych,
• Dzięki zapewnieniu wsparcia przez silne lokalne media ok 1 milion osób dowiedziało się o
projekcie dzięki patronom medialnym i lokalnym mediom.
2.1.3. LIFESTYLE & MDGS (czas realizacji: 01.04.2010 – w trakcie realizacji) – Projekt „Lifestyle &
MDGs” to trzyletni projekt, w którym SWM 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.
Działania projektu zrealizowane w 2012 roku objęły m.in.:
• Tworzenie strony-bazy danych dla organizacji pozarządowych (http://www.bakeabetterplace.org/),
poświęconej akcjom przeprowadzonym w każdym z krajów partnerskich
• Prace nad zawartością merytoryczną i stroną wizualną Minimanuala - książeczki opisującej
podstawowe założenia projektu,
• Opracowywanie tematyki dwóch szkoleń, skierowanych do pracowników i członków NGO,
mających na celu promocję założeń projektu,
• Udział koordynatorów projektu w dwóch spotkaniach partnerów projektu: w Krakowie (26-27
czerwca 2012) i Esslingen am Neckar (11-12 grudnia 2012)
2.1.4. BACK TO THE FUTURE (czas realizacji: 01.01.2011 – w trakcie realizacji) – Projekt „Powrót
do przyszłości!” jest odpowiedzią na problem niewielkiego zaangażowania wolontariuszy
powracających z pracy w krajach Globalnego Południa w dalsze działania z zakresu Edukacji
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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 2012:
• Publikacja Toolkitu – poradnika dla wolontariuszy powracających z misji zagranicznych.
• Organizacja dwóch szkoleń dla wolontariuszy „popowrotowych”, które miały na celu pomoc w ich
readaptacji po powrocie z misji zagranicznych do kraju.
• Przeprowadzenie dwóch akcji dot. działań związanych z Edukacją Globalną, jak również pomocy
krajom Globalnego Południa przez uczestników wyżej wymienionych szkoleń.
• Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla wolontariuszy „popowrotowych”.
• Uczestnictwo w V Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej m.in. w celu promocji działań
projektowych.
• Informowanie o projekcie w mediach: radio, czasopisma, portale.
• Bieżące prowadzenie podstrony oraz Facebooka projektu.
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 2012 roku zostały zrealizowane w 6 szkołach z
Małopolski.
2.2.2. PARK EDUKACJI GLOBALNEJ (czas realizacji: od czerwca 2009 – program stały) – Park
Edukacji Globalnej – Wioski Świata funkcjonuje w Krakowie przy ul. Tynieckiej 39. W roku 2012 jego
rozwój został wsparty przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach projektu „Popularyzacja
treści edukacji globalnej poprzez dostosowanie Parku Edukacji Rozwojowej do rodzin z dziećmi i
organizację wydarzeń towarzyszących” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w
ramach projektu „Park Edukacji Rozwojowej – rozwój i przystosowanie obiektu do przyjęcia klienta
indywidualnego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz rodzin z dziećmi”, jak również przez firmy
Fakro, Tikkurila, BrukBet oraz Dekspol.
Działania w Parku w roku 2012 objęły:
• Montaż oświetlenia na terenie parku,
• Budowę slumsu, dzięki której poszerzono zakres tematyki, z którą mogą zetknąć się zwiedzający,
• Zakup interaktywnych zwierząt, które umieszczono obok chatek (jak, wielbłąd, lama), jak również
wykonano igloo do samodzielnego składania,
• Opracowanie konspektów warsztatów dedykowanych dla grup rodzinnych oraz na ich podstawie
przeprowadzenie 20h warsztatów dla rodzin z dziećmi, w których wzięło udział ok. 200
uczestników,
• Opracowanie wielkoformatowych puzzli „Bananowy handel” oraz gry interaktywnej „Odkrywcy
Papui”,
• Zorganizowanie „Globalnego Pikniku Rodzinnego” w którym wzięło udział ok. 600 osób,
• Przeprowadzonie akcji promocyjnej w czasie trwanie Tygodnia Edukacji Globalnej, która objęła
cykl audycji radiowych, udziału w programach telewizyjnych oraz publikację szeregu artykułów w
gazetach i na portalach internetowych. Jej odbiorcami było ok. 1 mln osób.
• Przeprowadzenie warsztatów dla grup oraz udostępnienie Parku dla zwiedzających
indywidualnych – łącznie w roku 2012 Park odwiedziło 193 grup zorganizowanych (w tym 184
grupy szkolne i ośrodki, 2 wizyty z biura turystycznego, 2 grupy parafialne, zorganizowano 5
urodzin).

2.3. WYDARZENIA I AKCJE
2.3.1. ORAWA DZIECIOM AFRYKI, XI 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, Ricky Lion & Dotyk Afryki oraz Siklawa, jak
również Ania Dudek z zespołem GreenStreet Projekct. Imprezy towarzyszące objęły: aukcję
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eksponatów afrykańskich, spektakl dla teatralny oraz różnego rodzaju atrakcje dla dzieci – m.in.
karuzele, loterię, degustację tradycyjnych potraw z Orawy i Afryki. Ponadto w 9 orawskich parafiach
głoszone były świadectwa misjonarzy i wolontariuszy oraz zbierane były ofiary na cele misyjne. 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 świadectwa misyjne,
prezentują wystawę misyjną, prowadzą spotkania z grupami parafialnymi na temat problemów
najuboższych mieszkańców świata. Podczas akcji zbierane są również ofiary parafian na aktualne
projekty rozwojowe. W roku 2012 niedziele misyjne zostały zorganizowane łącznie w 48 parafiach oraz
dodatkowo w 10 parafiach przez grupę wolontariuszy w Świętochłowicach.
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 2012 zostały przeprowadzone następujące szkolenia:
• Szkolenia cotygodniowe – raz w tygodniu w oddziałach i ośrodkach lokalnych (Wrocław, Poznań,
Świętochłowice) odbywały się spotkania o charakterze formacyjnym, informacyjnym i roboczym.
Każdy z ośrodków lokalnych określał samodzielnie 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 15-45
uczestników.
• Szkolenia weekendowe dla wolontariuszy z całej Polski (9 szkoleń), w których łącznie wzięło
udział ok. 250 osób.
• Spotkania wprowadzające nowych wolontariuszy w pracę SWM odbywały się przed większością
spotkań ogólnopolskich wolontariuszy (miało miejsce 8 spotkań).
• Szkolenie przedwyjazdowe wolontariuszy wyjeżdżających na misje w roku 2012, w którym wzięło
udział 13 osób.
• Szkolenie przedwyjazdowe koordynatorów i asystentów projektów rozwojowych realizowanych w
roku 2012, w którym wzięło udział 3 osoby.
• Zależnie od potrzeb indywidualnych wolontariuszy SWM umożliwiał wolontariuszom udział w
szkoleniach proponowanych przez inne organizacje. W roku 2012 wolontariusze SWM wzięli
udział między innymi w szkoleniach realizowanych w ramach projektów Don Bosco Youth Net.

4. PUBLIKACJE I FILMY
4.1. PRODUKCJE FILMOWE STUDIA MEDIALNEGO SWM ART.43 – W studiu medialnym Art. 43
prowadzonym przez SWM w roku 2012 powstało 26 krótkich produkcji filmowych, z czego
najważniejsze to: „Opowieści z Radia Kibera”, „Samuraj Chrystusa”, cykl „Elementy Wiary”, „Bracia
Naszego Boga”, „Pogo Brata Jonasza”, „Daleka jest droga do Rio” oraz „Pan Kolega”.
4.2. POZOSTAŁE PUBLIKACJE
• “Misja on-line” – Książka zbiera relacje z blogów wolontariuszy pracujących na placówkach
misyjnych w Peru, Boliwii, Ghanie i Sierra Leone. Publikazja została wydana w ilości 600 sztuk
publikacji w ramach inicjatywy edukacyjnej Alicji Kalinowskiej i Emilii Wojtczak pracujących w San
Lorenzo w Peru.
• Wielkoformatowa gra planszowa “Droga do szkoły” – gra planszowa o wymiarach 4,5 x 6
metrów dotyczy edukacji w Boliwii. Na podstawie gry w grudniu zostało przeprowadzonych 6
warsztatów w szkołach podstawowych i gimnazjum. Gra powstała w ramach inicjatywy
edukacyjnej Agnieszki Wicińskiej i Karoliny Kufel pracujących w Tupizie w Boliwii.
• Toolkit „Powrót do przyszłości” – poradnik dla wolontariuszy powracających z misji
zagranicznych wydany w ramach projektu „Back to the Future”.
• Kalendarze misyjne – opracowane i wydrukowane w ramach inicjatywy edukacyjnej
wolontariuszek, które pracowały na placówce misyjnej w Tarija w Boliwii. Kalendarze zostały
wysłane do szkół podstawowych dolnego śląska.
• Magazyn Przyjaciół Misji „Młodzi światu” – w roku 2012 zostały wydane 3 numery magazynu.

5. WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA
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SWM w roku 2012 brał czynny udział w działaniach krajowych i międzynarodowych sieci organizacji:
• Don Bosco Network
• Don Bosco Youth Net
• Polska Rada Organizacji Młodzieżowych
• Grupa Zagranica

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. POZNAJ SWOJEGO RÓWIEŚNIKA Z AFRYKI! WARSZTATY Z ZAKRESU EDUKACJI
MIĘDZYKULTUROWEJ – Projekt z zakresu edukacji międzykulturowej realizowany od stycznia do
grudnia 2012, mający na celu szerzenie wiedzy wśród dzieci szkół podstawowych na temat
stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, a także roli różnorodności kulturowej oraz życia codziennego i
kultury mieszkańców kontynentu afrykańskiego. W projekcie wzięło udział ok 1680 dzieci i 56
nauczycieli biorących udział w warsztatach. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Urzędu
Miasta Poznia
1.3. SALEZJAŃSKIE LATO 2012 – Zorganizowanie wyjazdu kolonijnego dla 80 uczestników
pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym i/lub doświadczających przemocy w rodzinie
połączonego z realizacją programu socjoterapeutycznego. Projekt zrealizowany przy wsparciu
finansowym Urzędu Miasta Poznania.
1.4. ANIMACJE I PREZENTACJE – W 2012 roku zaangażowanie wolontariuszy w udział w różnego
rodzaju animacjach misyjnych w szkołach, szpitalach czy organizacji niedziel misyjnych nadal był
bardzo wysoki. 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.
• Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Liceach, m.in.: SP nr 66, SP nr 46, SP nr 11, SP nr 12.
ZSP nr 102 w Poznaniu, Gimnazjum nr 12, Gimnazjum nr 60, Zespole Szkół Salezjańskich,
Liceum nr IX i innych placówkach edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowaczych.
• Dwukrotnie gościliśmy na oddziale hematologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu na ul. Szkolnej.
• W parafiach i wspólnotach parafialnych w: Poznaniu, Chybach, Babiaku, Wągrowcu, Zielonej
Górze, Skołatowie, Bydgoszczy, Częstochowie,
• Na Uniwersytetach i Uczelniach Wyższych, m.in. Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu
• Nasi wolontariusze włączyli się w koordynację programu z zakresu edukacji globalnej, „Poznaj
swojego rówieśnika z Afryki” współfinansowanego z funduszy Urzędu Miasta Poznania
• Kawiarniach, m.in. Cafe Misja, gdzie nasi wolontariusze opowiadali o swoich doświadczeniach
misyjnych w Jerozolimie, Ghanie, Sierra Leone
• Współorganizowaliśmy również wydarzenia związane z tygodniem modlitw za prześladowanych
chrześcijan w Chinach, Mejd in China, gdzie nasi wolontariusze włączyli się w prowadzenie
festynu z tej okazji oraz włączyli się aktywnie w przygotowanie mszy św. z tej okazji.
• Nasi wolontariusze włączyli się również bardzo aktywnie w pomoc w prowadzeniu oratorium dla
dzieci i młodzieży, działającym przy parafii św. Jana Bosko w Poznaniu.
1.5. INNE DZIAŁANIA – Wolontariusze SWM jako organizatorzy lub partnerzy wzięli udział w
następujących działaniach:
• Wielkopolskie Forum Współpracy Rozwojowej – wolontariusze wzięli aktywny udział w
wydarzeniu promującym działania rozwojowe, zorganizowanym przez poznańskie organizacje
pozarządowe w dniach 18-19.10.2012 r.
• Spotkanie urodzinowe z „matką trędowatych” dr Wandą Błeńską – wolontariusze 31.10.2012 r.
brali udział w spotkaniu z okazji 101 urodzin dr Wandy Błeńskiej – świeckiej misjonarki, lekarki,
która 42 lata pracowała wśród trędowatych w Ugandzie. Spotkanie skierowane było do
społeczności miasta Poznania.
• Sympozjum Misyjne – SWM wziął udział w warsztatach przygotowanych przez Akademickie Koło
Misjologiczne i Zakład Teologii Pastoralnej WT UAM oraz zorganizował szkolenie na temat
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pisania projektów MSZ i KE (30.11.2012 – 1.12.2012 r.)
• Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – 5 grudnia wolontariusz Jacek Żuk poprowadził
• Spotkanie „Kim jest wolontariusz we współczesnym świecie?” w Cafe Misja, gdzie oprócz
dyskusji zaprezentowany został także film „Czy wolontariusz potrzebuje Boga?”, będący efektem
jego międzynarodowego projektu „Our Issues - Our Voices”
• Tydzień Misyjny – SWM wziął aktywny udział w organizowanym w Poznaniu Tygodniu Misyjnym
(23- 30.10.2012) 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.

2. WROCŁAW
2.1. EDUKACJA GLOBALNA W SZKOŁACH (czas realizacji: styczeń-grudzień 2012) – SWM Młodzi
Światu Oddział we Wrocławiu prowadzi całoroczną ofertę edukacyjną, której główną grupą docelową
są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W 2012 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. 1200 uczniów z 8 szkół. Celem jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat
globalnego 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
2012r.) – 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: 19-25 listopada 2012r.) –
Już po raz piąty SWM Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu włączył się w obchody Tygodnia Edukacji
Globalnej (TEG) organizując wystawę zdjęć dwóch wrocławskich wolontariuszek przebywających
aktualnie na misji w Boliwii, pod hasłem „A co dla Ciebie jest ważne?” a także 3 spotkania z
zaproszonymi gośćmi i warsztaty gry na bębnach afrykańskich. W trakcie spotkań poruszano m.in.
zagadnienia związane z Edukacją Globalną, problemy sprawiedliwego handlu, nierównego rozwoju
państw na przykładzie Ameryki Południowej. Wystawa zdjęć odbyła się w głównym budynku
Politechniki Wrocławskiej. Odbiorcami projektu było ok 150 osób. Projekt był współfinansowany w
ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
2.4. ANIMACJE MISYJNE (czas realizacji: styczeń-grudzień 2012) – 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- 2012 realizowali projekty misyjne za granicą. Animacje zostały przeprowadzone w 16 parafiach,
2 placówkach szkolnych oraz w czasie spotkanie z doktorantami na Politechnice Wrocławskiej w
Katolickim Radiu Rodzina we Wrocławiu. W ramach audycji Trudne Sprawy opowiadali o pracy
wolontariuszy świeckich w Boliwii, Mongolii oraz Ghanie. Brali również udział w audycjach o tym jak
obchodzi się Boże Narodzenie w Afryce, a także w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej o edukacji
rozwojowej. Z okazji Międzynarodowej Niedzieli Misyjnej została również nagrana audycja z udziałem
wolontariuszy SWM Wrocław. Okazją do podzielenia się działalnością misyjną była także konferencja
o wolontariacie w Środzie Śląskiej, w której wolontariusze SWM Oddział we Wrocławiu brali czynny
udział.
2.5. FESTIWAL WOLONTARIATU (czas realizacji: 8.12.2012- 9.12. 2012r.) – Salezjański Wolontariat
Misyjny oddział we Wrocławiu we współpracy z Chrześcijańską Służbą Charytatywną dokonał
prezentacji swojej działalności w ramach Festiwalu Wolontariatu. W ciągu 2 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 . Wolontariusze SWM w trakcie tych aktywności prezentowali działalność Organizacji i
zachęcali młodych ludzi do zaangażowania na rzecz misji. Prowadzili także warsztaty o działalności
SWM i edukacji globalnej.
2.6. KAMPANIA „Uśmiech za Jeden Procent” (czas: 01.01.2012 – 30.04.2012) – Przychody z
podejmowanych kampanii 1% przez organizacje pożytku publicznego stanowi jedno z istotniejszych
źródeł finansowania sektora pozarządowego w Polsce. Wsparcie to stanowi znaczącą pomoc w
realizacji zadań publicznych. Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu
podjął w 2012 roku działania zachęcające podatników do wspierania aktywności stowarzyszenia
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poprzez wspomniany mechanizm. Głównym celem kampanii było zachęcenie dolnośląskich
podatników do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Salezjańskiego Wolontariatu
Misyjnego Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu oraz podniesienie świadomości mieszkańców na
temat mechanizmu 1%. W ramach kampanii podjęto działania bezpośrednie – polegające na
indywidualnym kontakcie z potencjalnymi darczyńcami oraz działania pośrednie realizowane w sieci
internetowej i przestrzeni medialnej.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku
publicznego

Zagranica

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „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
tak
opiekuńczo-wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej,
nie
NIE
szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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 65 430

Osoby
prawne

około 125

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 Globalnej – Wioski Świata oraz w szkołach, a
także inne projekty edukacyjne z zakresu edukacji rozwojowej.
Trzecią główną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego
była produkcja filmów o tematyce misyjnej i społecznej oraz
prowadzenie szkoleń w tym zakresie.

12

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu

Raport roczny 2012

Kod PKD 2007: 94.99.Z
Kod PKD 2007: 85.59.B
Kod PKD 2007: 59.1

Działalność pozostałych organizacji
członkowskich gdzie indziej nie
sklasyfikowana
Pozaszkolne formy kształcenia gdzie
indziej nie sklasyfikowane
Działalność związana z filmami,
nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi

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

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

TAK

nie

Oddział Poznań:
W ramach działalności zostały zorganizowane wyjazdy wakacyjne
dla dzieci i młodzieży.
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
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności Globalnej.
2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej
pożytku publicznego

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)

Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmowała także
sprzedaż licencji na wyprodukowanych materiałów filmowych.
Kod PKD 2007: 79.12.Z
Kod PKD 2007: 85.59.B
Kod PKD 2007: 59.1

Organizacja wypoczynku dla dzieci i
młodzieży (Oddział Poznań)
Pozaszkolne formy kształcenia gdzie
indziej nie sklasyfikowane
Działalność związana z filmami,
nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi

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

tak

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

nie
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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.
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)

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

Kod PKD 2007: 47.91.Z

Kod PKD 2007: 68.20.Z
6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej

Pozostała sprzedaż detaliczna
prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach
Sprzedaż detaliczna prowadzona
przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet
Wynajem i zarządzanie
nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi

Cały kraj

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

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i
strat)

3 828 084,16 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł
144 213,31 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej

62 868,21 zł

4. Przychody z działalności finansowej i operacyjnej

43 326,45 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

93 827,62 zł
2 764 107,23 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:

w
tym:

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

1 250 829,39 zł

b) ze środków budżetu państwa

1 396 585,59 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

84 360,15 zł

d) z dotacji z funduszy celowych

32 332,10 zł
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719 741,34 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

950,00 zł

a) ze składek członkowskich

w
tym:

b) z darowizn od osób fizycznych

659 076,32 zł

c) z darowizn od osób prawnych

59 715,02 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych kwest)

0,00 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
0,00 zł

8. Z innych źródeł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
-11 297,13 zł

1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

26 954,67 zł

2. Wynik działalności gospodarczej
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

26 954,67 zł

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

2 675,29 zł

91 544,36 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

Projekt misyjny w Mongolii (Oddział Wrocław)

2 667,00 zł

2

Projekt misyjny w Etiopii (Oddział Wrocław)

2 887,97 zł

3

Organizacja Tygodnia Edukacji Globalnej (Oddział Wrocław)

754,15 zł

4

Rozesłanie misyjne (Oddział Wrocław)

936,08 zł

5

Wsparcie pracy misyjnej ks. Wojnarowskiego w Ghanie

415,70 zł

6

Wsparcie działalności oratorium dla dzieci i młodzieży w Sarh w Czadzie

7

Wsparcie budowy oratorium/kościoła w Piura w Peru

51 113,51 zł

8

Wsparcie domu dla chłopców ulicy w Limie w Peru

19 190,05 zł

9

Budowa ogrodzenia boiska sportowego w San Felix w Wenezueli

5 082,30 zł

6 497,60 zł
2 000,00 zł

10 Koszty administracyjne

15
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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

2

Wsparcie pracy misyjnej ks. Skowrona w Zambii

3

Wsparcie pracy misyjnej ks. Czerwińskiego w Zambii

4

SWM Oddział w Poznaniu

5

SWM grupa w Zabrzu

6

Adopcja Miłości

7

Budowa szkół

8

Działalność misyjna i edukacyjna w Afryce

9

Działalność misyjna we Freetown

415,70 zł
75,70 zł
238,40 zł
1 605,90 zł
19,20 zł
116,30 zł
49,50 zł
473,20 zł
36,70 zł

10 Budowa centrum młodzieżowego w Lesotho

360,60 zł

11 Działalność misyjna

646,60 zł
59,00 zł

12 Pomoc potrzebującym

143,40 zł

13 Działalność misyja w Ruandzie

97,40 zł

14 Susza w Afryce Wschodniej

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku
publicznego
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
w
tym :

d) koszty administracyjne w tym: zużycie materiałów i energii usługi
obce podatki i opłaty wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
świadczenia amortyzacja
e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
f) pozostałe koszty ogółem:

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

16

Koszty ogółem:

W tym:
wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego
od osób
fizycznych

3 840 426,73 zł

91 544,36 zł

3 461 611,21 zł

89 544,36 zł

155 510,44 zł

0,00 zł

35 913,54 zł
141 580,35 zł

2 000,00 zł

329,50 zł

0,00 zł

45 481,69 zł

0,00 zł
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z podatku dochodowego od osób prawnych
TAK (Oddział Wrocław, Poznan)

z podatku od nieruchomości
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień

TAK (Oddział Wrocław)

-> 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)

tak

NIE
własność

użytkowanie wieczyste
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:

najem

użytkowanie
użyczenie
dzierżawa

nie korzystała
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
20

(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)

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pełne etaty
10

(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)

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

45

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

tak
1. Organizacja ma członków

nie

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

17

50

TAK
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1

3. Zmiana członkostwa w organizacji
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
nie

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)

w
tym:

TAK

11

a) członkowie organizacji

11

b) pracownicy organizacji

0

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0

d) członkowie organu zarządzającego

0

e) inne osoby

0

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż
30 dni

124

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

a) członkowie organizacji

18

b) pracownicy organizacji

0

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0

d) członkowie organu zarządzającego

7

e) inne osoby

99

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

510 110,99 zł

a) z tytułu umów o pracę

510 110,99 zł

wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

687 300,17 zł

nagrody

0,00 zł

premie

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

0,00 zł
177 189,18 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

18
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2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną
działalnością pożytku publicznego
w
tym:

623 595,68 zł
35 849,43 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

587 746,25 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą organizacji
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
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
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
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
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)

16 609,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 082,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

7 063,00 zł

-

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

tak
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

NIE

0,00 zł

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych
3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Nie dotyczy

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

tak
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samorządu terytorialnego

TAK

nie

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania
Poznaj swojego rówieśnika z Afryki! Warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej
1
(Oddział Poznań)
2

Kwota
10 760,00 zł
53 600,00 zł

Salezjańskie lato 2012 (Oddział Poznań)
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Park Edukacji Rozwojowej – rozwój i przystosowanie obiektu do przyjęcia klienta
indywidualnego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz rodzin z dziećmi

3

20 000,00 zł

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

TAK

nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania
Kwota
Praca wolontaryjna w charakterze wychowawców domu dziecka w Tariji w Boliwii
77 014,77 zł
1
(Oddział Wrocław)
Popularyzacja treści Edukacji Globalnej poprzez dostosowanie Parku Edukacji
123 970,00 zł
2
Globalnej do rodzin z dziećmi i organizację wydarzeń towarzyszących
Wyrównanie szans w dostępie do edukacji zawodowej młodzieży z ubogich dzielnic
522 609,00 zl
3
Nairobi poprzez rozbudowę i modernizację działu mechanicznego szkoły technicznej
Don Bosco Boy’s Town w Nairobi (Kenia)
Wspieranie zagrożonej młodzieży z Wau poprzez szkolenia zawodowe oraz działania
457 855,00 zł
4
edukacyjno-wychowawcze wśród dzieci ulicy (Sudan Południowy)
Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży w prowincji Datem del Marañón w
72 865,00 zł
5
Peru – kontynuacja projektu
Ku przyszłości – resocjalizacja kobiet opuszczających więzienie i zapewnienie
70 180,00 zł
6
kompleksowej opieki dzieciom ze środowisk defaworyzowanych w Santa Cruz w
Boliwii
Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów w Domu Dziecka w Tupizie w Boliwii 73 180,00 zł
7
kontynuacja projektu 3
IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w
okresie sprawozdawczym
tak
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne
NIE
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

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

1

-

20

% udziałów
lub akcji w
kapitale
%

% udziału w ogólnej
liczbie głosów
%
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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

-

-

-

2

-

-

-

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)
5. Dodatkowe informacje

tak

TAK

nie

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

-

Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Data
wypełnienia
sprawozdania

Podpis

24-052013

Joanna Stożek,
Wiceprezes Zarządu
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Miejsce na pieczęć organizacji o ile organizacja
posiada pieczęć
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