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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 po żytku 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 2013 
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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: Joanna Stożek 

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 

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 wi ęcej ni ż 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) 
+, zaczynaj ąc od najwa żniejszej)  

 
1. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i 

wychowanie 

2. Promocja i organizacja wolontariatu 

II.Charakterystyka działalno ści organizacji po żytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalno ści po żytku publicznego (limit znaków: 40 000)  

1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

I. DZIAŁALNO ŚĆ STATUTOWA ZAGRANICZNA 

1. BANGLADESZ  

1.1. BUDOWA SZKOŁY/KO ŚCIOŁA W KHONJONPUR W BANGLADESZU – W ramach projektu 
zostały zebrane i przekazane środki, które wsparły budowę szkoły i kościoła w Khonjopur w 
Bangladeszu. Budynek ma dwojakie przeznaczenie – w ciągu tygodnia będzie pełnił funkcję szkoły i 
miejsca spotkań mieszkańców, a w niedziele i święta będzie służył sprawowaniu nabożeństw. Projekt 
z jednej strony przyczynia się do zmniejszenia analfabetyzmu (obecnie aż 70% procent mieszkańców 
kraju nie potrafi czytać ani pisać) jak również zapewni lokalnym katolikom miejsce, które pozwoli im na 
spotkania z Bogiem i tworzenie Wspólnoty. 

2. BOLIWIA 

2.1. PROWADZENIE DOMU DZIECKA W TUPIZIE – Projekt był kontynuacją i rozwinięciem działań 
rozpoczętych w 2009 roku. Objął on pracę dwóch wolontariuszek w domu dziecka (od lipca 2012 r. do 
lipca 2013 r. - Agnieszki Wicińskiej i Karoliny Kufel). Do głównych działań projektu należały: codzienna 
opieka nad wychowankami domu, pomoc w odrabianiu zadań domowych, zajęcia wyrównawcze, 
prowadzenie zajęć dodatkowych (j. angielskiego, informatyki, arteterapii, zajęć teatralnych, 
biblioterapii, sportu, zajęć wspomagające rozwój, filmoterapii). W czerwcu wolontariuszkom udało się 
wyremontować salę oratoryjną do zabaw dla dzieci, w której mogą spędzać wolny czas, bawić się, 
czytać, grać. W wolnym czasie organizowano dla nich wyjścia w góry, do cyrku, na basen. Pomocą 
zostało objętych 39 dzieci w wieku od 4 do 19 lat oraz przez okres 2 miesięcy opieką został objęty 9-
miesięczny chłopiec. Od lipca 2013 roku w Domu Dziecka w Tupizie przebywają wolontariuszki: 
Ewelina Węgrzyn i Sylvia Ek. Pod ich opieką znajdowało się 38 wychowanków. Pomocą objęte zostały 
osoby w wieku od 5 do 20 lat. Wolontariuszki pomagają w odrabianiu i przygotowaniu wychowanków 
do zajęć lekcyjnych, prowadzą z nimi zajęcia dodatkowe z arteterapii, biblioterapii, zajęć sportowych. 
Zakupiły dla wychowanków basen. Projekt był realizowany przez oddział SWM w Krakowie we 
współpracy z SWM Wrocław oraz Zakonem Sióstr Służebniczek Dębickich w Boliwii przy wsparciu 
finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

2.2. 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, które 
przybywały w Tarija do lipca 2013) 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.  

2.3. RESOCJALIZACJA KOBIET OPUSZCZAJ ĄCYCH WIĘZIENIE I ZAPEWNIENIE OPIEKI 
DZIECIOM ZE ŚRODOWISK DEFAWORYZOWANYCH W SANTA CRUZ – W ramach projektu 
wolontariuszki (do lipca 2013 Katarzyna Korczyk i Magdalena Kuranda, od lipca 2013 Sara Makuła i 
Maria Pawłowska) zapewniły 6 kobietom opuszczającym więzienie szkolenie zawodowe i możliwość 
podjęcia pracy w otwartej przez wolontariuszy piekarni. Opieką objęte zostały 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 oraz dzieci, kobiety i mężczyźni przebywający w więzieniu 
Palmasola (spotkania organizowane dwa razy w tygodniu). Projekt był realizowany we współpracy z 
Zakonem Sióstr Służebniczek Ducha Świętego, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych.  
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2.4. PROWADZENIE REHABILITACJI DLA MIESZKA ŃCÓW 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 2013 
dołączyły do niej dwie wolontariuszki Dorota Żelazo i Ania Leśnikowska. Wspólnie rozwijają 
działalność przychodni i razem prowadzą rehabilitację dla kilkudziesięciu pacjentów w różnym wieku z 
biednych środowisk – dzieci, dorosłych oraz osób starszych. Projekt realizowany jest przez SWM 
Kraków oraz SWM Wrocław we współpracy ze Zgromadzeniem Misyjnym Sióstr Służebnic Ducha 
Świętego w Santa Cruz w Boliwii.  

2.5. OPERACJA I LECZENIE DORIS – Z początkiem roku 2013 zostały przekazane do Boliwii środki 
na operację małej Doris – podopiecznej naszych wolontariuszek z Tupizy, która uległa poważnym 
poparzeniom. Dzięki przekazanym środkom udało się przeprowadzić cykl operacji dzięki którym 
dziewczynka znów może normalnie funkcjonować. 

3. CZAD 

3.1. BUDOWA STUDNI W SARH W CZADZIE  – Ponad 56% ludności Czadu zamieszkującej na 
wioskach nie posiada dostępu do wody pitnej. Kobiety i dzieci codziennie muszą przemierzać wiele 
kilometrów, aby dojść do źródła wody. Celem wsparcia, o które zwrócił się do nas polski misjonarz, ks. 
Artur Bartol, jest budowa studni w Czadzie. Studnie budowane są w wioskach położonych w okolicach 
miejscowości Sarh. Każda z nich służy kilku tysiącom mieszkańców wiosek. W 2013 roku dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu darczyńców zostały wybudowane już trzy studnie i planowanych jest 
kolejnych 6. 

4. FILIPINY 

4.1. POMOC OFIAROM TAJFUNU JOLANDA NA FILIPINACH – SWM we współpracy z 
organizacjami zrzeszonymi w Don Bosco Network odpowiedział na potrzeby ofiar tajfunu, który 
nawiedził Filipiny w listopadzie 2013 roku. SWM włączył się w drugą fazę pomocy ofiarom tajfunu - 
odbudowie po zniszczeniach. W roku 2013 została rozpoczęta zbiórka środków na wsparcie 
odbudowy rodzin na Filipinach. Celem działań jest zbudowanie 360 nowych domów, wyremontowanie 
2000 domów oraz 10 szkół. 

5. GHANA 

5.1. WSPARCIE FINANSOWE DZIAŁALNO ŚCI MŁODZIEŻOWEJ W GHANIE – Salezjanie 
prowadzą w Ghanie dwie szkoły techniczne, w tym Don Bosco Vocational Technical Institute w 
Sunyani, w roku 2013 został także otwarty ośrodek dla ochrony dzieci, w którym przebywają m.in. 
dzieci uwolnione z organizacji handlującymi ludźmi. Salezjanie prowadzą również oratoria oraz kluby 
młodzieżowe „Youth 4 life” („Młodzi dla życia”), które działają, aby promować życie. Działalność ta 
prowadzona w dużej mierze pod opieką ks. Piotra Wojnarowskiego, misjonarza odpowiedzialnego za 
działalność młodzieżową w Ghanie jest regularnie wspierana finansowo, także i w tym roku. 

5.2. OBÓZ WAKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIE ŻY W ASHAIMAN – W sierpniu 2013 r. w 
Ashaiman, odbył się 2-tygodniowy obóz wakacyjny dla dzieci z Ashaiman i okolic. Wzięło w nim udział 
ok 130 dzieci, a animatorami - poza wolontariuszkami SWM, Anną Łożyńską i Martą Anglart - byli 
uczniowie i nauczyciele salezjańskiej szkoły technicznej, członkowie SYM (Salesian Youth Movement) 
- łącznie ok. 25 osób. Oprócz wsparcia finansowego obozu, wolontariuszki brały czynny udział w 
przygotowaniu obozu oraz wszelkich jego aktywnościach, tj. podczas przedpołudniowych zajęć z 
angielskiego i matematyki oraz ucząc gier i zabaw integracyjnych i sportowych, które odbywały się 
każdego popołudnia. W ten sposób 130 dzieci z ubogich dzielnic miasta miały okazję nie tylko 
aktywnie spędzić czas wakacji, ale i pogłębić zdobytą podczas roku szkolnego wiedzę. Projekt 
zrealizowany przez oddział SWM w Poznaniu we współpracy z Szkołą Don Bosco Vocational 
Technical Institute w Ashaiman. 

6. IZRAEL 

6.1. WSPARCIE INTEGRALNEGO ROZWOJU DZIECII MŁODZIE ŻY W DOMU POKOJU  
W JEROZLOIMIE – Celem projektu zrealizowanym we wrześniu 2013 r. była pomoc w prowadzeniu 
placówki opiekuńczo- wychowawczej Home of Peace, prowadzonej przez Siostry Elżbietanki we 
wschodniej Jerozolimie. Celem pracy wolontariuszy było wsparcie procesu edukacyjnego i 
wychowawczego dzieci i młodzieży pochodzących z najuboższych terenów Jerozolimy, Palestyny. W 
ramach projektu wolontariuszka Paulina Olejniczak realizowała następujące zadania: pomoc dzieciom 
podczas nauki, prowadzenie warsztatów artystycznych, organizacja gier i zabaw ogólnorozwojowych 
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oraz sportowo- rekreacyjnych, całodobowa opieka wychowawcza na wychowankami domu. Projekt 
realizowany był przez oddział SWM w Poznaniu we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr św. 
Elżbiety, Prowincja Poznańska. 

7. LESOTHO 

7.1. WSPARCIE BUDOWY CENTRUM MŁODZIEŻOWEGO W MASERU – Placówka misyjna w 
Maseru (Lesotho) obejmuje szkołę podstawową, szkołę średnią oraz dom dla niepełnosprawnych 
dzieci. Odpowiadając na potrzeby młodzieży Salezjanie podjęli się budowy Centrum Młodzieżowego, 
które służy przede wszystkim edukacji profilaktycznej HIV/AIDS. W ramach projektu zostały zebrane i 
przekazane środki na wsparcie budowy centrum, w którym dzieci i młodzież będą mogły spędzać 
kreatywnie swój wolny czas na nauce, zabawach i modlitwie, a także zjeść ciepły posiłek. 

8. NIGERIA 

8.1. PRACA W CENTRUM MŁODZIEŻOWYM DON BOSCO ORAZ ORGANIZACJA PÓŁKOLONII 
WAKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIE ŻY W IBADANIE - Nigeria jest krajem o bardzo dużym 
poziomie zaludnienia, a jednocześnie jest podzielona na trzy główne grupy etniczne (Igbo, Yoruba, 
Hausa) oraz religijne (chrześcijaństwo, islam, wierzenia tradycyjne). Ze względu na konflikt na tle 
religijnym a także politycznym, sytuacja rodzin oraz najmłodszych obywateli kraju jest niestabilna. 
Działalność Centrum Młodzieżowego Don Bosco, prowadzonego przez Salezjanów, a także 
organizacja półkolonii wakacyjnych dla 400 dzieci i młodzieży z Ibadanu jest nie tylko 
zagospodarowaniem czasu wolnego, ale miejscem spotkania i dialogu, miejscem nauki, zabawy i 
modlitwy. Organizacją obozu w Ibadanie w 2013 roku zajmował się misjonarz – brat Paolo Vaschetto 
sdb, którego pracę wspierali dwaj klerycy z Nigerii, 4 kandydatów do Zgromadzenia Salezjańskiego, 2 
aspirantki do Zgromadzenia Sióstr Salezjanek, 50 lokalnych animatorów – wychowanków i byłych 
wychowanków szkół salezjańskich oraz Centrum Młodzieżowego w Ibadanie. Obóz trwał przez cały 
sierpień. W ramach programu był zaplanowany czas na naukę, formację duchową, gry i zabawy 
zespołowe, zajęcia rozwijające kreatywność i talenty. Obóz był zorganizowany dla dzieci i młodzieży 
pomiędzy 7 a 16 rokiem życia.  

W 2013 roku w organizację obozu wspierała grupa czterech polskich wolontariuszy z SWM Młodzi 
Światu (Agnieszka Mazur, Joanna Urbańska, Kamila Szwan i Anna Kowalczyk), którzy odpowiadali za 
prowadzenie zajęć, animację grup oraz przygotowanie animatorów. Dwóch z nich pracowało w 
Centrum Młodzieżowym Don Bosco w Ibadanie w okresie od lipca do października, odpowiadając za 
tworzenie i realizowanie tygodniowego programu zajęć, pracę w ramach programu Bosco Boys dla 
dzieci ulicy oraz realizację bieżących prac na placówce. 

9. PERU 

9.1. PROJEKT EDUKACYJNY I PEDAGOGICZNY 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) do lipca 2013 roku prowadzili zajęcia w szkole 
oraz pomagali w prowadzeniu warsztatu będącego częścią placówki. Ponadto wolontariusze byli także 
odpowiedzialni za funkcjonowanie internatu, w którym mieszkają uczniowie szkoły pochodzących z 
odległych miejscowości. W weekendy wolontariusze angażowali się w działania salezjańskiego 
oratorium, w którym dzieci i młodzież kreatywnie spędzali swój wolny czas na nauce i zabawie. Projekt 
realizowany był we współpracy SWM Kraków, SWM Poznań oraz Centrum Edukacji Technicznej Don 
Bosco, Majes.  

9.2. PROJEKT PEDAGOGICZNY W LIMIE – Od sierpnia 2013 roku wolontariusz SWM Andrzej 
Pietrzyk pracuje 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, pomocy wychowawcom oraz 
wychowankom w codziennych obowiązkach.  

9.3. WSPIERANIE INTEGRALNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIE ŻY W SAN LORENZO – Projekt 
zakładał pracę wolontariuszek (do lipca 2013 Emilii Wojtczak i Alicji Kalinowskiej od lipca 2013 Anna 
Biskup i Anna Zieniewicz) 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, dramowo-teatralne i kurs języka 
angielskiego. Pierwszy projekt był realizowany we współpracy z Oddziałem SWM w Poznaniu przy 
wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, natomiast wolontariuszki Anna Biskup i Anna Zieniewicz 
realizowały projekt z ramienia oddziału SWM w Krakowie. W ramach projektu oratorium zostało także 
wsparte finansowo. 

9.4. WSPARCIE DZIAŁALNO ŚCI WYCHOWAWCZEJ W HUANCAYO – Projekt zakładał pracę 
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wolontariusza (od maja 2013 Mariusz Ożóg) z dziećmi i młodzieżą w domu prowadzonym przez 
Salezjanów w sąsiedztwie szkoły podstawowej. W placówce przebywa ok. 25 chłopców, którym 
zostały zapewnione warunki do nauki i wypoczynku. Do zadań wolontariusza należy pomoc w 
odrabianiu zadań (m.in. historia, geografia, angielski), organizacja czasu wolnego oraz wsparcie w 
codziennych obowiązkach pracowników placówki. Ponadto wolontariusz pomaga w prowadzeniu 
oratorium działającego przy szkole podstawowej, oraz wraz z lokalnymi wolontariuszami wyjeżdża do 
najbiedniejszych dzielnic Huancayo w celu organizacji zabaw dla dzieci.  

9.5. WSPARCIE CENTRUM MŁODZIEŻOWEGO I SZKOŁY W PIURA  – Piura to miejscowość 
położona w północnej części Peru nad Oceanem Spokojnym. Ze względu na pustynne położenie 
miasto jest brudne, szare i zakurzone. Pomimo to, masowo przyjeżdżają tu ludzie z wiosek w 
poszukiwaniu lepszego życia. To zjawisko przyczynia się tworzenia ogromnej ilości dzielnic biedy. Na 
przedmieściach Piura, w jednej z takich dzielnic tzw. „Nueva Esperanza” (Nowa Nadzieja) położona 
jest salezjańska placówka „Bosconia” – duży kompleks szkolny wraz z oratorium (świetlicą dzienną) i 
innymi dziełami salezjańskimi, z którego korzysta dziennie kilkaset dzieci i młodzieży. W roku 2013 
centrum młodzieżowe zostało wsparte finansowo.  

9.6. PRZEKAZANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNO ŚĆ EWANGELIZACYJN Ą W MARCO – Zostały 
przekazane środki finansowe przekazane nam przez darczyńców na działalność ewangelizacyjną i 
charytatywną Michała i Edyty Jarosz prowadzoną do 2013 roku w Marco w Peru.     

10. SIERRA LEONE 

10.1. ORGANIZACJA OBOZÓW WAKACYJNYCH W LUNGI  – Projekt zrealizowany przez grupę w 
wolontariuszy SWM ze Świętochłowica w okresie lipiec-sierpień 2013 objął pracę trzech wolontariuszy 
(Tomasz Dandy, Katarzyna Ślósarz, Michalina Zachariasz). Działania objęły sfinansowanie oraz 
pomoc w organizacji obozu wakacyjnego (w tym m.in. prowadzenie zajęć lekcyjnych, animację gier i 
zabaw, organizacja i wydawanie posiłków) w szkole salezjańskiej dla około 200 uczestników. 

11. SUDAN POŁUDNIOWY  

11.1. WYCHOWANIE I EDUKACJA ZAGRO ŻONEJ MŁODZIEŻY I DZIECI ULICY W WAU – 
Projektem objęte zostały dzieci ulicy z miasta Wau w Sudanie Południowym. Pracująca w Wau 
wolontariuszka Izabela Bogus od sierpnia 2013 roku wspiera pracę księży Salezjanów, którzy pracują 
z dziećmi ulicy. Prowadziła ona m.in. zajęcia sportowo-rekreacyjne (siatkówka, koszykówka, 
badminton, zabawy z chustą Klanzy), zajęcia z higieny osobistej oraz szkodliwości używek, nauka 
języka angielskiego oraz matematyki. Ponadto zajmowała się doraźną pomocą medyczną. Opieką 
objętych zostało ok. 150 chłopców. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych we współpracy z placówką salezjańską w Wau. Na prowadzenie 
programu dla dzieci ulicy zostały dodatkowo przekazane środki finansowe, dzięki którym została 
zapewnione wyżywienie i edukacja dzieci. 

11.2. PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W WAU – 
Projektem objęte zostały dwie szkoły podstawowe Saint Joseph Basic School oraz Auxilium Basic 
Education School, w których od lipca 2013 roku pracują dwie wolontariuszki (Anna Nowicka i 
Aleksandra Rosa). Do głównych zadań wolontariuszek należy prowadzenie zajęć, wsparcie 
nauczycieli w opracowywaniu programów zajęć dla poszczególnych roczników, organizacja szkoleń i 
warsztatów dla nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć oraz pomoc w prowadzeniu oratorium 
(organizacja zajęć dodatkowych). 

12. UKRAINA 

12.1. WSPARCIE FINANSOWE PLACÓWKI W ODESSIE – 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 2013 placówka otrzymała pomoc finansową na 
prowadzenie codziennej działalności.  

12.2. LETNIE PÓŁKOLONIE DLA DZIECI I FESTIWAL MŁODYCH W TYWR OWIE – Projekt 
realizowany w okresie lipiec-sierpień 2013 zakładał przede wszystkim pracę wolontariuszki Agnieszki 
Zabrzewskiej z dziećmi w trakcie letniej półkolonii. Dzieciom oferowane były gry i zabawy zespołowe, 
rozgrywki sportowe, konkursy oraz zajęcia edukacyjno-formacyjne (nauka podstaw języka 
angielskiego, przyrody, katecheza, zajęcia artystyczne). Wolontariuszka prowadziła zajęcia, pełniła 
nadzór pedagogiczny nad uczestnikami oraz lokalnymi animatorami, którzy wolontaryjnie podjęli się 
pracy w świetlicy. Kolejnym zadaniem wolontariuszki była pomoc przy organizacji i obecność na 
Festiwalu Młodych „Tchnienie Życia”. Projekt objął także odwiedziny osób starszych, chorych i opiekę 
nad kościołem. Projekt został przerwany ze względu na pogorszenie stanu zdrowia wolontariuszki. 
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Projekt był zrealizowany przez SWM Wrocław we współpracy ze Zgromadzeniem Ojców Oblatów 
Maryi Niepokalanej. 

12.3. WSPARCIE FINANSOWE PLACÓWKI W KOROSTYSZEWIE – Placówka salezjańska w 
Korostyszewie prowadzi oratorium młodzieżowe oraz działalność parafialną. W roku 2013 placówka 
otrzymała pomoc finansową na prowadzenie codziennej działalności. 

13. ZAMBIA 

13.1. PRACA WOLONTARYJNA W LUFUBU – W Lufubu działa salezjańska placówka misyjna. Od 
października 2013 roku na placówce pracował wolontariusz Ryszard Woźniak. Jego główne działania 
obejmowały pomoc w administracji, nadzór oraz budowę placu zabaw przy przedszkolu, a także 
pomoc w różnych pracach remontowych na placówce.  

13.2. PRACA WOLONTARYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLU  W MWENSE – 
Projekt jest odpowiedzią na zaproszenie Sióstr ze Zgromadzenia św. Józefa z Demokratycznej 
Republiki Konga, które prowadzą przedszkole i szkołę podstawową w miejscowości Mwense w Zambii. 
Współpraca polegała na asystencji i organizacji zajęć dodatkowych dzieciom uczęszczającym do 
miejscowej szkoły i przedszkola prowadzonych przez Siostry. Do zadań wolontariuszek (Alicji Szwiec, 
która przebywała w Mwense od lipca 2013 do października 2013 oraz Marty Halman, która przebywa 
w Mwense od października 2013) należała także opieka nad maluchami podczas zajęć pozalekcyjnych 
oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów dla Sióstr i miejscowych animatorów. Projekt został 
zrealizowany przez oddział SWM we Wrocławiu we współpracy z Zakonem Sióstr św. Józefa. 

13.3. WSPARCIE FINANSOWE PLACÓWKI MISYJNEJ W KABWE – Kabwe to jedno z najstarszych 
miast Zambii, w którym panuje obecnie ogromne bezrobocie i ubóstwo. Wychodząc naprzeciw tym 
problemom salezjanie podjęli się pomocy rodzinom w opiece nad dziećmi. Istniejące przy parafii 
Centrum Młodzieżowe Don Bosco to jedyne miejsce, gdzie dzieci mogą pożytecznie spędzić czas. 
Oratorium otwarte jest codziennie, najwięcej młodzieży gromadzi się w soboty i niedziele. Centrum 
prowadzone jest obecnie przez misjonarzy ks. Mariusza Skowrona i Andrzeja Zdzieborskiego. W 
ramach projektu działalność centrum została wsparta finansowo. 

13.4. BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W LUFUBU – Do oratorium w Lufubu codziennie rano 
przychodzi ok. 50 maluchów, których rodzice udają się do buszu, aby uprawiać swoje poletka. Do tej 
pory wlontariusze uczyli dzieci prostymi metodami, brakowało jednak miejsca zabaw dla dzieci. W 
ramach projektu powstał plac zabaw, gdzie dzieci mają małą piaskownicę, zjeżdżalnię-ślizgawkę, 
karuzelę, kilka rodzajów huśtawek, ławeczki, drabinki i karuzele.  

13.5. ODNOWIENIE DOMKU MAMY MARYI  W LUFUBU  – W 2012 w buszu niedaleko Lufubu został 
przez misjonarza odkryty niewielki domek – kapliczka Maryjna. Aby doprowadzić domek do 
używalności lokalni mieszkańcy oczyścili miejsce, a w ramach projektu zostały przekazane środki na 
jego odremontowanie. 

13.6. WSPARCIE PRZEDSZKOLA W MAKULULU  – Niedaleko ośrodka salezjańskiego w Kabwe 
prowadzone jest przedszkole dla najmłodszych w Makululu. Rodzice pozostawiają w nim swoje 
najmłodsze dzieci, aby móc pracować. W ramach projektu działalność przedszkola została wsparta 
finansowo. 

13.7. WSPARCIE FINANSOWE PLACÓWKI MISYJNEJ W LUFUBU – Salezjanie w Lufubu 
prowadzą dużą Szkołę Rolniczą Don Bosco oraz oratorium dla dzieci i młodzieży, a także działalność 
społeczną dla lokalnej ludności. Działalność placówki została wsparta finansowo. 

 

II. DZIAŁALNO ŚĆ STATUTOWA W KRAJU 

1. PROGRAMY POMOCY 

1.1. PROGRAM „ADOPCJA MIŁO ŚCI” – 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 
2013 roku program objął następujące placówki:  
• Karinde Child Love Child w Kenii,  
• Lokhikul w Bangladeszu,  
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• Dzieci w wieku szkolnym z sierocińca w Kasisi w Zambii,  
• Dzieci ze szkoły podstawowej i średniej w Biharamulo w Tanzanii.  

Dodatkowo od czerwca 2013 w ramach dofinansowywania funduszu Programu podjęta została 
inicjatywa „Pierwiosnek”, w ramach, której zbierane są stare, zużyte telefony komórkowe, które 
następnie oddawane są do wyspecjalizowanej firmy recyklingowej, które je wycenia i przekazuje 
pieniądze na w/w fundusz 

1.2. AKCJA ŚW. KRZYSZTOF DLA MISJONARZY – W roku 2013 SWM włączył się w Akcję św. 
Krzysztof, w ramach której są zbierane środki na zapewnienie środków transportu dla misjonarzy. W 
ramach akcji w Parku Edukacjo Globalnej „Wioski Świata” miał miejsce piknik zrealizowany we 
współpracy ze stowarzyszeniem MIVA oraz Żeglugą krakowską. Środki zebrane w ramach akcji 
zostały przekazane na zakup środków transportu dla misjonarzy przez stowarzyszenie MIVA. 

 

2. EDUKACJA ROZWOJOWA  

2.1 PROJEKTY EUROPEJSKIE  

2.1.1. GLOCAL TOUR (czas realizacji: 01.03.2010 – 28.02.2013) – „Glocal Tour” zakończony w roku 
2013 był 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. 

 Rezultaty liczbowe projektu w Polsce i Rumunii:  
• 4 700 uczniów – uczestników 265 grup zorganizowanych zapoznało się z wystawą-ciężarówką 
• ok. 350 nauczycieli odwiedziło wystawę lub gościło w szkole warsztaty, 
• blisko 20 000 indywidualnych zwiedzających zobaczyło wystawę, 
• przeprowadzono 39 warsztatów, w których uczestniczyło 741 osób, 
• zorganizowano 38 wydarzeń towarzyszących w których wzięło udział kilka tysięcy osób, 
• dzięki zapewnieniu wsparcia przez silne lokalne media ponad 2 miliony osób dowiedziało się o 

projekcie dzięki patronom medialnym i lokalnym mediom. 

2.1.2. LIFESTYLE & MDGS (czas realizacji: 01.04.2010 – 03.2013) – „Lifestyle & MDGs” zakończony 
w 2013 roku to trzyletni projekt, w którym SWM uczestniczył jako partner z organizacjami z Niemiec, 
Czech i Portugalii. Projekt miał 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 2013 roku objęły m.in.: 

• W dniach 16.02. oraz 23.02. zorganizowane zostały dwa szkolenia dla organizacji 
pozarządowych. Odbywały się pod okiem wykwalifikowanych szkoleniowców w czterech blokach: 
marketing, organizowanie kampanii społecznych, psychologia i Public Relations. Tematyka 
Casual Learning i Milenijnych Celów Rozwoju. W szkoleniach wzięło udział łącznie około 100 
osób z kilkudziesięciu organizacji pozarządowych.  

• Powstała strona www.bakeabetterplace.org, na której znajdują się pomysły i „przepisy” na 
różnego rodzaju oryginalne akcje z zakresu edukacji globalnej, skierowane do młodych ludzi 
sukcesu (young modern performers), które z powodzeniem mogą być wykorzystywane także do 
innych grup.  

2.1.3. BACK TO THE FUTURE (czas realizacji: 01.01.2011 – 15.01.2014) – Projekt „Powrót 
do przyszłości!” jest odpowiedzią 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). W roku 
2013 projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. 

Główne działania projektu zrealizowane w roku 2013: 
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• Publikacja „Poradnika dla koordynatorów wolontariuszy organizacji wysyłających” 
• Publikacja „Raportu o zaangażowaniu wolontariuszy po powrocie z misji zagranicznych” 
• Dwa szkolenia dla wolontariuszy popowrotowych poruszające tematy szoku kulturowego po 

powrocie, wykorzystania doświadczeń z pracy misyjnej po powrocie, dzielenie się swoimi 
przeżyciami z pobytu na placówkach misyjnych oraz wymianę doświadczeń. 

• Dwa szkolenia dla koordynatorów wolontariuszy popowrotowych, w których wzięło udział 30 
przedstawicieli kilku organizacji wysyłających wolontariuszy na misje zagraniczne. 

• Inicjatywy edukacyjne wolontariuszy, którzy wrócili z misji: 
- Spotkanie z wolontariuszką Sylwią Cieślar w Muzeum, którego celem było skupienie się nad 

kulturą i problemami regionu Amazonii, w którym wzięło udział około 80 osób. 
- Wystawa zdjęć wolontariuszki Jadwiga Figula z Liberii i Sudanu Południowego „Spotkanie z 

człowiekiem. Jego piękno i siła”. 
- Wieczór kulturowy „Powiew Południa” zorganizowany przez wolontariuszki, które wróciły z misji 

w Boliwii.  
- „Tramwaj do przyszłości” – flashmob w krakowskich tramwajach, w ramach którego 

wolontariusze popowrotowi zadawali pasażerom pytania dotyczące krajów misyjnych. 
- Warsztaty misyjne o Peru i Ghanie w szkole podstawowej i gimnazjum.  
- Warsztaty bębniarskie połączone z nauką gry na instrumencie w dwóch grupach 

przedszkolnych oraz w dwóch klasach pierwszych. 
• Informowanie o projekcie w mediach: radio (Radio eM, Radio Alex), czasopisma (Trzeci Sektor), 

portale (Stacja7), telewizji (TVP Kraków). 
• Bieżące prowadzenie podstrony oraz Facebooka projektu. 

2.1.4. PROJEKT “RAZEM DLA ROZWOJU - AKTYWNA EDUKACJA GL OBALNA W SZKOŁACH” 
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych zakładał opracowanie programu 
edukacyjnego dla różnych stopni edukacji od przedszkoli do szkół średnich oraz nawiązanie stałej 
współpracy z nauczycielami. Projekt realizowany był przez SWM Kraków we współpracy z oddziałam 
SWM z Poznania, Wrocławia oraz Kielc.  

W ramach projektu miały miejsce następujące działania: 
• Nawiązanie współpracy z 68 szkołami i przedszkolami w województwach w których mieszczą się 

oddziały SWM (27 szkół i przedszkoli z Krakowa i okolic, 19 placówek z Wrocławia, 17 placówek 
z Poznania, 5 placówek z Kielc),  

• Opracowanie materiałów dla nauczycieli do przeprowadzenia cyklu 3 lekcji z edukacji globalnej, 
• Druk i dystrybucja wśród nauczycieli 300 zestawów materiałów dla nauczycieli, 
• Przeprowadzenie szkoleń opcjonalnych dla nauczycieli z zakresu edukacji globalnej, 
• Przeprowadzenie przez nauczycieli w szkołach 3 lekcji związanych z edukacją globalną, 
• Przeprowadzenie przez placówki edukacyjne akcji w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, 
• Warsztaty finałowe w Wioskach Świata połączone ze zwiedzaniem Parku Edukacji Globalnej - 

Wioski Świata dla 5 grup z 5 kategorii wiekowych, które przeprowadziły najlepsze akcje w 
szkołach. 

 

2.2. PROGRAMY WIELOLETNIE  

2.2.1. PARK EDUKACJI GLOBALNEJ – WIOSKI ŚWIATA (czas realizacji: od czerwca 2009 – 
program stały) – Park Edukacji Globalnej – Wioski Świata funkcjonuje w Krakowie przy ul. Tynieckiej 
39. Na obszarze ok. 3 hektarów znajdują się wielkoformatowa mapa świata z oryginalną architekturą i 
sztuką rękodzielniczą, prezentującą życie i kulturę najbiedniejszych środowisk poszczególnych 
kontynentów.  

Działania w Parku w roku 2013 objęły: 
• Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla grup zorganizowanych – łącznie w roku 2013 

Wioski Świata odwiedziły 273 grupy zorganizowane, a co za tym idze ilość nauczycieli, którzy 
nawiązali współpracę wynosiła 1191 natomiast ilość uczniów 8859. 

• Udostępnienie Parku dla zwiedzających indywidualnych – w roku 2013 Park odwiedziło ok. 360 
zwiedzających indywidualnych 

• Akcja “Give time together” w Wioskach Świata - 23 maja 34 pracowników firmy Sabre w ramach 
wolontariatu pracowniczego pomagało w pracach naprawczych i wiosennych porządkach w 
Wioskach Świata 

• 6. lipca do „Wiosek Świata” na Tynieckiej 39 w Krakowie dotarły relikwie Św. Jana Bosko. To 
wydarzenie ukryte pod nazwą „Boski Dzień” było częścią trwającej od kilku lat pielgrzymki relikwii 
ks. Bosko przez wszystkie kontynenty. Świętowanie odwiedzin księdza Bosko połączone było z 
Dniem Wdzięczności dla naszych darczyńców i wolontariuszy. 

• 27-28. lipca w Wioskach Świata miały miejsce warsztaty misyjne w ramacg współorganizowanej 
przez SWM akcji “Miva Pływa”, której celem było zebranie środków na zakupienie pojazdów dla 
misjonarzy.  



Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu  Raport roczny 2013 
 

 

10 

 

2.3. WYDARZENIA I AKCJE 

2.3.1. ORAWA DZIECIOM AFRYKI, XII EDYCJA – 2 czerwca już po raz dwunasty w Jabłonce na 
terenie Orawy polskiej odbyła się akcja Orawa Dzieciom Afryki. Kilkudziesięciu wolontariuszy SWM 
kwestowało w dziewięciu parafiach na Orawie, popołudniu na stadionie w Jabłonce odbył się koncert 
charytatywny i festyn rodzinny połączony z Orawskim Dniem Dziecka. Koncerty, degustacja kuchni 
afrykańskiej i orawskiej, kącik dziecięcy, aukcja, loteria i wiele atrakcji dla dzieci przyciągnęło kilka 
tysięcy Orawian. Środki zebrane podczas akcji przekazane zostały do Kabwe w Zambii oraz 
Khonjopur w Bangladeszu. W wydarzeniu wzięło udział ok. 2000 osób. 

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 2013 niedziele misyjne zostały zorganizowane łącznie w 41 parafiach. 

2.3.3. TRZEBINIA DZIECIOM AFRYKI PO RAZ PIERWSZY – 8. września odbyła się akcja „Trzebinia 
Dzieciom Afryki” z dwoma niedzielami misyjnymi w Trzebini i Bolęcinie oraz festynem w Trzebini, na 
rzecz wsparcia Centrum Młodzieżowego w Kabwe w Zambii. W akcji wzięło udział 20 wolontariuszy.  

 

3. 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 2013 zostały przeprowadzone następujące szkolenia: 

• Szkolenia cotygodniowe – raz w tygodniu w oddziałach i ośrodkach lokalnych (Kraków, Wrocław, 
Poznań, Świętochłowice, Kielce) 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 10-45 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 7 spotkań). 

• Szkolenie przedwyjazdowe wolontariuszy wyjeżdżających na misje w roku 2013, w którym wzięło 
udział 21 osób. Uczestnicy poznali praktyczne wskazówki dotyczące komunikacji z organizacją, 
prowadzenia blogów, trudnych sytuacji na misjach oraz jak sobie radzić w kraju do którego 
wyjeżdżają. Dodatkowo, wolontariusze biorący udział w projektach finansowanych przez MSZ 
uczyli się jak prowadzić dokumentację finansową i merytoryczną projektu. 

• Zależnie od potrzeb indywidualnych wolontariuszy SWM umożliwiał wolontariuszom udział w 
szkoleniach proponowanych przez inne organizacje.  

• Nagrody dla wolontariuszy SWM: Wolontariuszem roku 2013 SWM została Anna Szachowicz; 
Karolina Kufel została wyróżniona w konursie „Barwy Wolontariatu”, a Radosław Obuchowicz 
został laureatem konkursów „Człowiek bez barier” oraz „Zwykły Bohater” 

 

4. PUBLIKACJE I FILMY 

4.1. PRODUKCJE FILMOWE I POKAZY FILMÓW STUDIA MEDIALNEGO SWM  ART.43  
 

• W studiu medialnym Art. 43 prowadzonym przez SWM w roku 2013 powstało 17 krótkich 
produkcji filmowych, z czego najważniejsze to: „Zainwestuj w dobro”, Z cyklu “Muzyka Dobra” - 
“New Day”, z cyklu „Prześladowani, zapomniani” - „Być Koptem” oraz „W pułapce wojny”, 
„Takashi Nagai”, czy „Ciepły powiew południa” 

• Została uruchomiona strona christiandoc.org poświęcona filmom z cyklu “Prześladowani, 
zapomniani”. Można tu znaleźć zwiastuny i opisy produkowanych filmów 

• 11.11 w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbył się specjalny pokaz filmu “Być koptem” oraz 
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spotkanie parlamentarzystów z autorami filmu (Michał Król - SWM, Maciej Grabysa - TV Kraków) 
oraz Prezesem SWM, ks. Adamem Parszywką. 

• Trzy filmy SWM otrzymały 3 miejsce na XXVIII Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i 
Multimediów Niepokalanów 2013 a także jeden film był nominowany w konkursie na Najlepszą 
Audycję Historyczną Roku oraz przyznanie Nagrody im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 
przez IPN. 

• Filmy SWM były emitowane na antenach TVP Kraków, TV Trwam, TV Planete 
• Filmy SWM były prezentowane podczas XXIII Festiwalu Mediów w Łodzi “Człowiek w 

zagrożeniu”, XIX Festiwalu Form Dokumentalnych NURT w Kielcach oraz podczas kilkunastu 
mniejszych pokazów. 

4.2. POZOSTAŁE PUBLIKACJE   
• „Boska i Misyjna Gra”  – dwie gry planszowe w jednym – jedna o księdzu Bosko i Salezjanach, 

druga o Misjach. 
• Pradnik dla koordynatorów wolontariuszy powracaj ących z misji  w ramach projektu “Powrót 

do przyszłośći”. 
• “Przepis na lepszy świat”  – krótka publikacja dla organizacji pozarządowych w ramach projektu 

„Lifestyle & MDGs”, gdzie w skondensowanej formie zostały przedstawione możliwości 
przeprowadzania akcji do grupy Młodych Aktywnych Zawodowo. 

• Magazyn Przyjaciół Misji „Młodzi światu” – w roku 2013 zostały wydane 3 numery magazynu. 
 

5. WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MI ĘDZYNARODOWA 

SWM w roku 2013 brał czynny udział w działaniach krajowych i międzynarodowych sieci organizacji: 
• Don Bosco Network 
• Don Bosco Youth Net 
• Polska Rada Organizacji Młodzieżowych 
• Grupa Zagranica 

 

III. DZIAŁALNO ŚĆ 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. W 
roku 2013 działalność wolontariatu została podzielona na obszary, w których odtąd pracują 
wolontariusze: medialnym, animacyjnym, oratoryjnym oraz projektowym. Spotkania przybierały formę:  

• Prezentacji wolontariuszy, którzy powrócili z placówek misyjnych  
• Prelekcji i dyskusji z udziałem zaproszonych gości  
• Zajęć warsztatowych  
• Misyjnego dyskusyjnego klubu filmowego  
• Spotkań formacyjnych, poświęconych duchowości salezjańskiej i tematyce misyjnej  

1.2. ANIMACJE MISYJNE  – W 2013 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.  

W roku 2013 przeprowadzono animacje w: 
• Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Liceach, m.in.:  SP nr 11,   ZSP nr 102 w Poznaniu, 

Z.S.Odzieżowych w Poznaniu, SP nr 46, Gimnazjum nr 60, SP nr 66, innych placówkach 
edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych, jak świetlice środowiskowe czy oratoria 

• Oddział hematologii oraz onkologii dziecięcej Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu. 
• Parafiach i wspólnoty parafialne w Poznaniu (m.in. parafii św. Jana Bosko oraz parafii św. 

Stanisława Kostki), Tulcach, Szamotułach, Rawiczu, Skołatowie, Bydgoszczy 
• Uniwersytetach i Uczelniach Wyższych, m.in. Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 
Innymi działaniami związanymi z animacją misyjną były: 

• Zainicjowanie akcji „Misja Oratorium” w świetlicy działającej przy parafii św. Jana Bosko w 
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Poznaniu – poza dotychczasową pomocą w odrabianiu lekcji z najmłodszymi, wolontariusze 
stworzyli „Kółko Małego Podróżnika” – cykliczne spotkania z dziećmi, mające na celu 
przedstawienie państw świata w formie zabaw, zagadek i konkursów. 

• Również w roku 2013 byliśmy współorganizatorami wydarzeń związanych z tygodniem modlitw 
za chrześcijan prześladowanych w Chinach oraz festynie rodzinnym Mejd in China, który odbył 
się przy katedrze poznańskiej, 

• Niedziela misyjna Ks. Józefa Kamzy, misjonarza mieszkającego i pracującego na co dzień w 
parafii San Lorenzo w Peru oraz aktywne włączenie się w organizowany przez środowiska 
misyjne z Poznania Tydzień Misyjny, a także rekolekcje misyjne. 

1.3. INNE DZIAŁANIA – Wolontariusze SWM jako organizatorzy lub partnerzy wzięli udział w 
następujących działaniach: 

• Organizacja weekendowego zjazdu wolontariuszy SWM w Ceradzu Kościelnym k. Poznania, 
mającego na celu szkolenie wolontariuszy z tematyki zagrożeń na misjach oraz rozwiązań w 
sytuacjach kryzysowych. 

• Wielkopolskie Forum Współpracy Rozwojowej – wolontariusze wzięli aktywny udział w 
wydarzeniu promującym działania rozwojowe, zorganizowanym przez poznańskie organizacje 
pozarządowe w dniach 19-26.11.2013 r. 

• Tydzień Misyjny – SWM wziął aktywny udział w organizowanym w Poznaniu Tygodniu Misyjnym 
(20-25.10.2013) w Bazylice Kolegiackiej i Cafe Misja. W ramach obchodów tego tygodnia m.in. 
zostało zorganizowane spotkanie z misjonarzem salezjańskim ks. Józefem Kamzą nt. jego misji 
w amazońskiej dżungli Peru. 

• Szkolenia Otwartości Kulturowej – w lutym 2013 roku wolontariusze wzięli udział w warsztatach 
międzykulturowych prowadzonych przez Biuro Karier UAM, Pracownię Integracji Społecznej 
PRZYSTAŃ KULTUR, Sietar – Polska oraz Pracownię Psychologiczną TU. 

• XVI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki – wolontariusze wzięli udział w prezentacjach misyjnych 
prowadzonych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 

1.4. WIDOCZNOŚĆ ORGANIZACJI ORAZ WSPÓŁPRACA 
 

W roku 2013 promowaliśmy działalność SWM w Poznaniu poprzez: 
• Prowadzenie audycji w radio Emaus „Misyjny Atlas Świata”  
• Stronę internetową oraz portal społecznościowy Facebook 

 
Poznański odział SWM utrzymywał współpracę z Akademickim Kołem Misjologicznym, Diakonią 
Misyjną, Werbistowskim Centrum Młodych Tabor, Cafe Misja oraz kilkunastoma szkołami. 
 
 

2. WROCŁAW 

2.1. EDUKACJA GLOBALNA W SZKOŁACH  – SWM Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu prowadzi 
całoroczną ofertę edukacyjną, której główną grupą docelową są uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W 2013 roku, oferta objęła warsztaty edukacyjne z zakresu 
prawa człowieka, w tym prawa dziecka, odpowiedzialnej konsumpcji, ochrony zasobów naturalnych 
oraz globalnych współzależności. 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. W 2013 roku z oferty edukacyjnej skorzystały następujące placówki: 

• Szkoła Podstawowa nr 23 we Wrocławiu 
• Przedszkole nr 92 we Wrocławiu 
• Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie 
• Liceum Ogólnokształcące nr 3 we Wrocławiu 
• Gimnazjum nr 28 we Wrocławiu 

2.2. COTYGODNIOWE SPOTKANIA DLA WOLONTARIUSZY – Przez cały rok w siedzibie SWM we 
Wrocławiu odbywały się cotygodniowe spotkania formacyjne dla wolontariuszy. W trakcie spotkań 
zostały poruszone tematy z zakresu pracy na Misjach, umiejętności wolontariusza w pracy z 
młodzieżą, duchowości salezjańskiej, problemów krajów Globalnego Południa. Raz w miesiącu 
spotkania miały charakter formacji duchowej i rozpoczynały się Eucharystią. W przeważającej części 
spotkania miały charakter warsztatowy i pobudzały wolontariuszy do aktywności i zaangażowania. 
Część z nich była poświęcona na bieżące sprawy stowarzyszenia oraz planowanie przyszłych 
wydarzeń. W spotkaniach uczestniczyła grupa ok. 30 wolontariuszy. 

Dodatkowo w czerwcu miał miejsce jednodniowy wyjazd formacyjno-integracyjny dla wolontariuszy 
wyjeżdżających na misje. Szczególnie ważnym wydarzeniem była wizyta relikwii ks. Bosko we 
Wrocławiu w czerwcu 2013r. Odbyło się wtedy rozesłanie misyjne 7 wolontariuszy. 
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2.3. TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ WE WROCŁAWIU (czas realizacji: 18-24 listopada 2013r.) – 
Już po raz szósty SWM Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu włączył się w obchody Tygodnia 
Edukacji Globalnej (TEG). Celem było przede wszystkim uwrażliwianie społeczeństwa na tematy 
współzależności globalnych. Docieraliśmy głównie do młodzieży szkolnej poprzez warsztaty, grę 
edukacyjną i działania w ramach projektu „Razem dla Rozwoju”. 

2.4. ANIMACJE MISYJNE (czas realizacji: styczeń-grudzień 2013) – 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 - 2013 realizowali projekty misyjne za granicą. Animacje zostały przeprowadzone w: 

• Zespole Szkół Technicznych w Koźminie Wielkopolskim 
• Parafii Matki Bożej Bolesnej w Nysie (w ramach Misyjnego Czuwania Młodych) 
• Kościele Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu 
• Parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu 
• Parafii Miłosierdzia Bożego w Świdnicy 
• Sportowej Szkole Podstawowej nr 46 we Wrocławiu (spotkanie z Kołem Misyjnym) 

2.5. WIDOCZNOŚĆ ORGANIZACJI 
 

 W roku 2013 promowaliśmy działalność SWM we Wrocławiu poprzez: 
• Audycję "Trudne Sprawy" na temat pracy na misjach w Katolickim Radiu Rodzina we Wrocławiu.  
• Wystawę zdjęć "A co dla Ciebie jest ważne?" zrealizowanej we współpracy ze stowarzyszeniem 

EMSA w ramach inicjatywy edukacyjnej projektu w Kai Jarosz i Manueli Ciszek w Tarija.  
• Kampanię 1%, w ramach której podjęte były działania: 

- Dystrybucja ulotek w centrum Wrocławia – wolontariusze ubrani w kolorowe koszulki rozdawali 
ulotki informujące o tym, jak można wesprzeć naszą organizację 

- Umieszczenie baneru na stronie MPK Wrocław 
- Zamieszczenie baneru oraz stopki kampanii „Uśmiech za 1%” na stronie www.wroclaw.swm.pl. 

Możliwość pobrania materiałów promocyjnych ze strony przez osoby chcące wesprzeć 
organizację w sieci (np. zamieszczanie baneru na blogach, portalach społecznościowych, 
załączanie stopki do wiadomości e-mail). 

- Promocja akcji 1% w parafii w Malczycach – rozdawanie ulotek w formie ptaszków 

2.6. GRA EDUKACYJNA „LIST Z BOLIWII - DZIESI ĘCIOBÓJ” powstała w ramach projektu „Praca 
wolontaryjna w charakterze opiekunów w domu dziecka w Tupizie w Boliwii - kontynuacja projektu 4.” 
dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z programu „Wolontariat Polska Pomoc”. 
Celem gry było przybliżenie polskim dzieciom problemów ich rówieśników z Ameryki Południowej. Jest 
to ciekawa forma ukazania dzieciom różnic kulturowych oraz problemów krajów Globalnego Południa. 
Wraz z grą zostały Przeprowadzone warsztaty: 

• 22.11 – Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu, 
• 27.11 – Szkoła Podstawowa nr 30 we Wrocławiu, 
• 13.12 – Zespół Szkół nr 20 we Wrocławiu. 

 
 

3. ŚWIĘTOCHŁOWICE 

W roku 2013 grupa wolontariuszy w Świętochłowicach prowadziła następujące działania. 

3.1. ANIMACJE I WYSTAWY MISYJNE w następujących parafiach: 
• Parafia Marii Magdaleny Ruda Śląska - Bielszowice 
• Parafia św. Barbary Ruda Śląska – Nowa Bykowina 
• Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa Ruda Śląś – Stara Bykowina 
• Parafia św. Augustyna Świętochłowice – Lipiny 
• Parafia św. Antoniego Chorzów 
• Parafia Matki Bożej Różańcowej Świętochłowice – Chropaczów 
• Parafia św. Jana Bosko Katowice – Piotrowice 
• Parafia św. Urbana w Paniówkach 

3.2. WARSZTATY MISYJNE : 
• Warsztaty misyjne w Szkole Podstawowej w Pszczynie 
• Warsztaty misyjne dla Wspólnoty Modlitewnej, podczas Dnia Skupienia  
• Warsztaty misyjnie na festynie w przedszkolu nr 38 w Rudzie Ślaskiej – Rudzie 
• Warsztaty misyjne w przedszkolu w Rudzie Śląskiej – Kłodnicy 
• Warsztaty misyjne w przedszkolu nr 7 Świętochłowice – Lipiny 
• Prezentacja działalności wolontariatu oraz przeprowadzenie warsztatów misyjnych podczas Dnia 
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Zmian w Gimnazjum nr 14 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach 

3.3. INNE DZIAŁANIA: 
• Dwa spotkania z kołem misyjnym w Parafii Marii Magdaleny w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach,  
• Akcja „Kartka Wielkanocna” sprzedaż kartek wielkanocnych robionych przez wolontariuszy, 
• Prezentacja wolontariatu na dniach otwartych w SZSP „Don Bosko” w Świętochłowicach 
• Udział w Archidiecezjalnym Kongresie Misyjnym oraz w obradach Rady Misyjnej,  
• Udział wolontariatu w Diecezjalnym Dniu Młodzieży 
• Spotkanie z parafianami Prafii św. Józefa w Świętochłowicach – Zgodzie  
• Udział w peregrynacji relikwii św. Jana Bosko w Świętochłowicach. 
• Spotkanie wolontariuszy oraz uczniów i byłych wolontariuszy z misjonarzem Pawłem Kociołkiem 
• Akcja „Kartka Bożonarodzeniowa” 
• Spotkanie dla sponsorów, dobroczyńców, wolontariuszy po projekcie Sierra Leone 2013 
• Udział w sesji Rady Miasta Ruda Śląska oraz Gala Wolontariatu, wygłoszenie prelekcji przez 

wolontariuszkę Michalinę Zachariasz „Wolontariat zagraniczny w krajach rozwijających się” oraz 
otrzymanie przez nią tytułu Anioła Wolontariatu dla mieszkańców Rudy Śląskiej 
zaangażowanych w działalność wolontaryjną 

• Wigilia wolontariatu dla wolontariuszy, dobroczyńców, byłych wolontariuszy 
• Udział wolontariusza Tomasza Dandy w programie „Misje dla Każdego” w Radiu eM. 

 
 

4. KIELCE 

W roku 2013 powstała grupa wolontariuszy w Kielcach, która podjęła następujące działania: 

4.1. ANIMACJE MISYJNE W SZKOŁACH – Program skierowany do uczniów szkół średnich. Podczas 
animacji wolontariusze zaznajamiają uczniów z tematyką misyjną, działalnością wolontariatu w kraju i 
zagranicą oraz opowiadają o tradycjach kulturowych w krajach misyjnych. Podczas spotkania 
prezentowane są zdjęcia z projektu w formie prezentacji multimedialnej, film oraz oryginalne 
eksponaty z Afryki. W roku 2013 animacje zostały przeprowadzone w następujących szkołach: 

• I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 
• III LO im. C.K. Norwida w Kielcach 
• Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach 
• II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach 

4.2. ANIMACJE MISYJNE W PARAFIACH – W jej ramach przedstawiciele SWM odwiedzają parafie 
organizując tzw. niedziele misyjne, podczas których wygłaszane jest kazanie misyjne, świadectwo 
wolontariusza, prezentowana jest wystawa misyjna, są spotkania z grupami parafialnymi. Podczas 
akcji prowadzone są również zbiórki pieniężne na aktualny projekt. W roku 2013 niedziele misyjne 
zostały zorganizowane w parafiach: 

• pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kielcach 
• pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kielcach - Niewachlowie 
• pw. Św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach 
• pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wiśniówce 

4.3. INNE WYDARZENIA  
• Konferencje na temat Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego podczas Kieleckiej Pieszej   

Pielgrzymki na Jasną Górę 
• Dyskoteka Misyjna dla Szkoły Podstawowa w Kostomlotach w celu integracji uczniów i 

włączenia ich w zbiórkę funduszy na cele misyjne 
 
 

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

Zagranica 

2. Informacja dotycz ąca prowadzonych przez organizacj ę pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym 
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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 
 

Lp Nazwa placówki 
Miejscowość/ci, w 
której/ych placówka 
prowadzi działania 

Liczba odbiorców działań placówki 
w okresie sprawozdawczym 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

3. Informacja dotycz ąca liczby odbiorców działa ń 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 1 068 000 

Osoby  
prawne 420 

4. Informacja dotycz ąca działalno ści 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), zaczynaj ąc od  głównego 
przedmiotu działalno ści) 

 
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.  
 

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:  59.1 
Działalność związana z filmami, 
nagraniami wideo i programami 
telewizyjnymi 

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

Zagranica 

5. Informacja dotycz ąca działalno ści odpłatnej pożytku publicznego i działalno ści gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 
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1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 
 tak

 
 nie

 

  

TAK 
 

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), zaczynaj ąc od  głównego 
przedmiotu działalno ści)  

 
Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, 
dotyczących problemów globalnych oraz wolontariatu w kraju i za 
granicą. Warsztaty prowadzone były głównie w Parku Edukacji 
Globalnej - Wioski Świata. 
 
Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmowała także 
sprzedaż licencji na wyprodukowanych materiałów filmowych. 
 

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

Kod PKD 2007:  59.1 
Działalność związana z filmami, 
nagraniami wideo i programami 
telewizyjnymi 

  

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), zaczynaj ąc od  głównego 
przedmiotu działalno ści ) 

 
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 lokalu. Całkowity zysk z prowadzonej działalności 
gospodarczej został przeznaczony na działalność statutową. 
 
Sklep stacjonarny oraz internetowy „Skarby Świata”, 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  
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6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej 
 
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

Cały kraj  

III.Przychody i koszty organizacji po żytku publicznego w okresie sprawozdawczym   

1. Informacja o przychodach organizacji  

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

2 145 605,72 zł 

 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 846 988,83 zł 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 147 073,61 zł 

c) Przychody z działalności gospodarczej 129 850,38 zł 

d) Przychody finansowe 10 893,52 zł 

e) Pozostałe przychody  10 799,38 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji  

 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych  99 998,81 zł 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 898 220,54 zł 

 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 380 125,79 zł 

b) ze środków budżetu państwa 518 094 75 zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 0,00 zł 

d) z dotacji z funduszy celowych 0,00 zł 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  839 740,03 zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 1 050,00 zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 817 379,55 zł 

c) z darowizn od osób prawnych 21 310,48 

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 

2.4. Z innych źródeł 9 029,45 zł 

2. Wynik działalno ści odpłatnej po żytku publicznego lub działalno ści gospodarczej organizacji po żytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 157 638,86 
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1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego - 62 439,69 zł 

2. Wynik działalności gospodarczej 54 831,52 zł 

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 54 831,52 zł 

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodz ących z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych  

1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 

4 958,55 zł 

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

95 349,92 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 Projekty misyjne w Afryce, Ameryce Południowej i Azji 51 453,43 zł 

2 Organizacja i praca wolontariuszy na misjach 18 896,49 zł 

3 Projekty edukacyjne i medialne w Polsce 25 000,00 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 Projekty misyjne, wsparcie pracy misjonarzy w Afryce 1 008,80 zł 

2 Adopcja miłości, pomoc potrzebującym 222,80 zł 

3 Działalność oddziałów SWM (Poznań) 31,80 zł 

4 Działalność edukacyjna w Polsce  6 569,70 zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie spr awozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 129 655,40 zł 95 349,92 zł 

w 
tym : 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 1 689 349,97 zł 80 349,92 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 209 513,30 zł 15 000,00 zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 75 018,86 zł  

d) koszty finanasowe 23 428,51 zł  

e) koszty administracyjne  w tym: zużycie materiałów i energii  usługi 
obce  podatki i opłaty  wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia  amortyzacja 

132 344,76 zł  

f) pozostałe koszty ogółem 0,00 zł 0,00 zł 
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4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

0,00 zł 0,00 zł 

IV. Korzystanie z uprawnie ń 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 Kraków, 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 po żytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby świadcz ące 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) 

14 

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) 

8,10 

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

40 

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków 

tak
TAK  

 

nie  

tak 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

NIE 

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

50  

3. Zmiana członkostwa w organizacji 7 

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) 

0 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  0 

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

140 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  21 

b) pracownicy organizacji  0 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 2 

d) członkowie organu zarządzającego 13 

e) inne osoby 104 

 

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

512 188,87 zł 

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 333 689,34 zł 

 

wynagrodzenie zasadnicze 333 689,34 zł 

nagrody 0,00 zł 

premie 0,00 zł 

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

nie  
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 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 178 499,53 zł 

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

470 470,87 zł 

w 
tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 117 322,47 zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 353 148,40 zł 

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

41 718,00 zł 

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

3 526,00 zł 

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

0,00 zł 

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

1 053,51 zł 

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

0,00 zł 

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

3 526,00 zł 

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

9 000,00 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 organizacj ę pożytku publicznego po życzkach pieni ężnych 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 działalno ści zleconej organizacji po żytku publicznego przez administracj ę publiczn ą  w 
okresie sprawozdawczym 

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 Kwota 

1 - ,    zł 

nie  

NIE  
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2 - ,    zł 

3 - ,    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 4 (Oddział Wrocław) 

84 390,00 zł 

2 
Kompleksowa rehabilitacja podopiecznych przychodni i praca opiekuńcza w świetlicy 
środowiskowej w Santa Cruz w Boliwii (Oddział Wrocław) 

68 420,00 zł 

3 
Wychowanie i edukacja zagrożonej młodzieży i dzieci ulicy w Wau, w Sudanie 
Południowym 

40 675,00 zł 

4 
Ku przyszłości-resocjalizacja kobiet opuszczających więzienie i zapewnienie 
kompleksowej opieki dzieciom ze środowisk defaworyzowanych w Santa Cruz w 
Boliwii-kontynuacja projektu 

71 070,00 zł 

5 
Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży prowincji Datem del Marañón w 
Peru - kontynuacja projektu 2 

49 540,00 zł 

6 Razem dla Rozwoju - aktywna Edukacja Globalna w szkołach 112 230,00 zł 

7 Powrót do przyszłości! 99 302,00 zł 

IX.Informacja dotycz ąca realizowanych przez organizacj ę pożytku publicznego zamówie ń 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 uzupełniaj ące 

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 - - % % 

NIE  

tak 

nie  
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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) 

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 
 

Joanna Stożek,  
Wiceprezes Zarządu 

Podpis 
 
 
 
 

Data 
wypełnienia 

sprawozdania 
 

23-06-
2014 

 

Miejsce na pieczęć organizacji o ile organizacja 
posiada pieczęć 
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