Załącznik
do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia……..……(Nr………poz……….)

Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

za rok 2014

 Formularz należy wypełnid w języku polskim, drukowanymi literami;
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwośd wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyd właściwe odpowiedzi znakiem
X;
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawid pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MpiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe
Gmina

Kraków

Miejscowość

Nr faxu

Kraków

12 2692333
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Kraj

Ulica

Nr domu

Tyniecka

Kod pocztowy

E-mail

Poczta

30-323

misje@swm.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego
5. Numer REGON

Województwo

Polska

357263639

Małopolskie

39

Kraków

Strona www

Powiat

Miasto Kraków

Nr lokalu

-

Nr telefonu

12 2692333

swm.pl

28.12.2001 r.
08.12.2004 r.
6. Numer KRS

0000076477
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Prezes Zarządu: Adam Parszywka
7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu
zarządzającego)

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: Paula Łuszczek

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,
8) organizowanie
imprez
charytatywnych,
kulturalnych,
10. Sposób realizacji celów statutowych
oświatowych, konferencji, itp.
organizacji
9) przeprowadzanie akcji popularyzujących wiedzę o misjach,
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 10) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
organizacji na podstawie statutu organizacji)
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 (limit znaków: 40 000)
Merytoryczny część raportu zawiera informacje o działaniach wszystkich oddziałów SWM.
I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ZAGRANICZNA
1. BANGLADESZ
1.1. BUDOWA SZKOŁY/KOŚCIOŁA W KHONJONPUR W BANGLADESZU – W roku 2014 została
zakończona budowy kościoła, który funkcjonujące jednocześnie jako szkoła i miejsce spotkań dla
mieszkańców Lokhikul w Bangladeszu. 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. Do lipca 2014 r. na placówce pracowały dwie wolontariuszki, Ewelina
Węgrzyn i Sylvia Ek, a od lipca 2014 r. w domu dziecka pracują wolontariuszki Joanna Urbańska i
Karolina Krupa. Celem prowadzonych przez wolontariuszki działań jest zapewnienie całodobowej opieki
wychowankom domu dziecka Maria Immaculada oraz podejmowanie działań mających wspomóc rozwój
intelektualny,
psychofizyczny
i
emocjonalny
dzieci
poprzez
zajęcia
dodatkowe
z arteterapii, języka angielskiego, zajęcia kulinarne i sportowe. Celem działań jest także przekazanie
wzorców prawidłowego zachowania zgodnego z normami społecznymi i moralnymi, zmniejszenie ilości
konfliktów wśród wychowanków, prawidłowe kształtowanie relacji, a także wyrównanie szans
edukacyjnych, wzrost motywacji do kontynuowania nauki, rozwój kreatywności i talentów wychowanków.

1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

2.2. RESOCJALIZACJA KOBIET OPUSZCZAJĄCYCH WIĘZIENIE I ZAPEWNIENIE OPIEKI
DZIECIOM ZE ŚRODOWISK DEFAWORYZOWANYCH W SANTA CRUZ – W ramach projektu do lipca
2014 r. wolontariuszki 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), a także wsparcie prowadzone było wsparcie rodzin
wielodzietnych z najuboższej dzielnicy Santa Cruz jak również dzieci, kobiet i mężczyzn przebywających
w więzieniu Palmasola. Projekt był realizowany we współpracy z Zakonem Sióstr Służebniczek Ducha
Świętego, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2.3. PROWADZENIE REHABILITACJI DLA MIESZKAŃCÓW SANTA CRUZ I OKOLIC – W ramach
działania wolontariuszki SWM, Katarzyna Hanusek oraz Anna Leśnikowska i Dorota Żelazo do lipca
2014 roku prowadziły rehabilitację dla mieszkańców Santa Cruz i okolic. Praca wolontariuszek była
kontynuacją pracy wolontariuszy SWM z roku 2011, w ramach której powstała i została doposażona
przychodnia rehabilitacyjna w Santa Cruz. Wolontariuszki wspólnie rozwijały działalność przychodni i
prowadziły rehabilitację dla kilkudziesięciu pacjentów w różnym wieku z biednych środowisk – dzieci,
dorosłych oraz osób starszych. Projekt realizowany był przez SWM Kraków oraz SWM Wrocław we
współpracy ze Zgromadzeniem Misyjnym Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Santa Cruz w Boliwii.
2.4. PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA WŚRÓD INDIAN GUARAYO
W URUBICHA – W ramach działań wolontariuszki Katarzyna Korczyk i Anna Leśnikowska przez trzy
miesiące pracowały z grupą 45 dzieci, 45 młodzieży oraz grupy 15 lokalnych animatorów pracujących na
placówce. Poprzez zajęcia sportowe, arteterapię oraz cykl szkoleń wyrównywano szanse dzieci i
młodzieży ze środowisk wiejskich, przeciwdziałano zagrożeniom wynikającym ze stosowania używek,
prostytucji oraz HIV/AIDS, poprawiono warunki higieniczne, zdrowotne oraz bytowe wychowanków,
realizując program profilaktyczny. W ramach projektu udało się także przekształcić pomieszczenia
gospodarcze na salę edukacyjno – wychowawczą. Projekt był realizowany przy wsparciu Ministerstwa
Spraw Zagranicznych.

2

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu

Raport roczny 2013

3. BURUNDI
3.1. SFINANSOWANIE PRZESYŁKI TABERNAKULUM – na prośbę wspólnoty sióstr Karmelitanek
pracujących w Bujumbura w Burundi została sfinansowana przesyłka Tabernakulum z Polski do Burundi
przeznaczonego do kaplicy sióstr na placówce misyjnej.
4. CZAD
4.1. 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. Projekt budowy studni jest kontynuacją z lat poprzednich.
Studnie budowane są w wioskach położonych w okolicach miejscowości Sarh. Każda z nich służy
kilkuset mieszkańcom wiosek. W 2014 roku wybudowano 5 studni. Zbiórki na budowę kolejnych studni
prowadzone są w dalszym ciągu. Planowo ma powstać ponad 30 studni.
4.2. ZAKUP SAMOCHODU DLA PLACÓWKI MISYJNEJ W SARH – w wyniku wypadku uległ
całkowitemu zniszczeniu samochód, którym posługiwała się wspólnota misjonarzy w Sarh w Czadzie.
SWM przekazał w 2014 roku część środków na zakup samochodu dla misjonarzy, dzięki któremu mogą
oni prowadzić codzienne działania i docierać ze wsparciem do kilkudziesięciu wiosek oddalonych od
Sarh o kilkadziesiąt kilometrów, które mają pod swoją opieką.
5. ETIOPIA
5.1. OBÓZ WAKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W TULLO – Wolontariuszki z oddziału SWM
Wrocław Manuela Ciszek, Agnieszka Chlipała i Kaja Jarosz wspomagały organizację
i przeprowadzenie obozu wakacyjnego w Tullo w Etiopii. Zajmowały się animacją i prowadzeniem zajęć
edukacyjno - artystycznych, pomagały siostrom w pracy z dziećmi w pobliskiej wiosce – Bushulo oraz
przeprowadziły warsztaty z zakresu komunikacji, motywacji i pracy w grupie dla młodzieży mieszkającej
w Fullasie.
6. FILIPINY
6.1. POMOC OFIAROM TAJFUNU HAIYAN NA FILIPINACH – SWM we współpracy z organizacjami
zrzeszonymi w Don Bosco Network kontynuował zainicjowane w roku 2013 wsparcie dla ofiar tajfunu.
Dzięki silnej międzynarodowej mobilizacji, udało się zebrać prawie 2 mln euro, dzięki którym do końca
grudnia 2014 roku została wsparta odbudowa 2712 domów (mieszkańcom przekazano materiały
potrzebne do odbudowy lub renowacji domów), zostało wybudowanych 425 domów tymczasowych
służących mieszkańcom jako przejściowe schronienie, które jednak mają konstrukcję na tyle stabilną, że
mogą służyć wiele lat, zostało wybudowanych 150 stałych domów zawierających w swojej konstrukcji
betonową łazienkę, która w razie potencjalnego powtórzenia katastrofy może służyć jako schron.
Wybudowano również 10 budynków szkół (na koniec grudnia 1 szkoła była całkowicie ukończona,
natomiast 9 jest w trakcie wykończenia). Każdy z budynków posiada pomieszczenie służące jako schron
w razie powtórnego tajfunu, którego wystąpienie jest bardzo prawdopodobne na tym terenie. Akcja
pomocowa oraz program odbudowy na Filipinach były przeprowadzone bardzo szybko i sprawnie dzięki
Salezjanom i Salezjankom pracującym na miejscu od wielu lat.
7. GHANA
7.1. WSPARCIE FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI MŁODZIEŻOWEJ W GHANIE – Od kilku lat polski
misjonarz, ks. Piotr Wojnarowski, jest delegatem do spraw młodzieży prowincji Afryka Zachodnia
(obejmującej kraje: Ghana, Liberia, Nigeria, Sierra Leone). Działalność młodzieżowa animowana w
głównej mierze przez ks. Piotra obejmuje między innymi formację liderów młodzieżowych, prowadzenie i
działalność klubów młodzieżowych „Youth 4 life” („Młodzi dla życia”) organizację międzynarodowych
zjazdów młodzieży itp. W roku 2014, podobnie jak w latach poprzednich działalność ta została wsparta
finansowo.
7.2. STYPENDIA DLA UCZNIÓW W GHANIE – W roku 2014, z inicjatywy polskich i słowackich
przedsiębiorców (firma ZIBET oraz CEMENTOWANIA LADCE) został rozpoczęty program stypendialny
dla uczniów salezjańskich szkół technicznych i zawodowych w Ghanie. Stypendia udzielane są w
pierwszej kolejności uczniom działu budowlanego, programem objęte są jednak także dzieci pochodzące
z nielegalnego handlu żywym towarem, przebywające w ośrodku prowadzonym przez Salezjanów.
8. LIBERIA
8.1. OBÓZ WAKACYJNY W MONROWII – Wolontariusze oddziału SWM Wrocław Justyna
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Dziemianowicz i Paula Łuszczek pomagały w przygotowaniu i przeprowadzeniu obozu wakacyjnego dla
400 najuboższych dzieci i młodzieży w placówce salezjańskiej w Monrowii, stolicy Liberii. Praca
wolontariuszek obejmowała także pracę w Oratorium i pobliskiej szkole.
8.2. POMOC FNANSOWA DLA NEW MATADI – wsparto finansowo działania centrum młodzieżowego
Don Bosco Youth Center New Matadi w Monrowii.
9. NIGERIA
9.1. ORGANIZACJA PÓŁKOLONII WAKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W IBADANIE –
Projekt był kontynuacją współpracy z placówką salezjańską w Ibadanie rozpoczętą w 2013 r. W Centrum
Młodzieżowym Don Bosco zorganizowano obóz wakacyjny dla ok. 400 dzieci przy współpracy 4 polskich
wolontariuszy – Marcina Wośka SDB, Marty Burzy, Marty Tomczak (oddział SWM Kraków) i Malwiny
Muńko (SWM Poznań) oraz lokalnych animatorów. Działania rozpoczęły się tygodniowymi warsztatami
szkoleniowymi dla animatorów. Obóz wakacyjny przeznaczony w głównej mierze dla najuboższych
dzieci i młodzieży trwał przez cały sierpień, obejmując zajęcia edukacyjne, formacyjne, rozwijające
talenty, gry i zabawy ruchowe i zespołowe, a także animację. Podejmowane działania odbywały się w
duchu dialogu kulturowego i ekumenicznego, gdyż dzieci i młodzież wywodziły się nie tylko z rodzin
chrześcijańskich, ale także muzułmańskich.
10. PAKISTAN
10.1. WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ W PKAISTANIE – W powiązaniu z projektem
medialnym realizowanym przez SWM w Pakistanie – dotyczącym realizacji filmu o uwolnienie Asii Bibi,
chrześcijanki niesłusznie skazanej za bluźnierstwo – dwóm współpracującym z nami organizacjom
zostały przekazane środki na prowadzenie działań edukacyjnych na terenie Pakistanu.
11. PERU
11.1. WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ W HUANCAYO – Do maja 2014 r. na placówce
pracował wolontariusz Mariusz Ożóg, a następnie działania były kontynuowane przez wolontariusza
Dawida Kapustę. Wolontariusze pracowali z ubogą młodzieżą i dziećmi oraz wychowankami domu dla
chłopców ulicy w mieście Huancayo. Poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach oratorium
pełniącego rodzaj świetlicy środowiskowej zapewniono im ostęp do odpowiednich warunków
edukacyjnych oraz zajęć dodatkowych, mających na celu do poprawę ich sytuacji życiowej, rozwijanie
zainteresowań, wzmacnianie poczucia własnej wartości, wykształcenie prawidłowych postaw życiowych,
w tym odpowiedzialności za podejmowane zadania. Wolontariusze organizowali zajęcia sportowe,
udzielali pomocy edukacyjnej z matematyki, fizyki i języka angielskiego. Ponadto projekt obejmował
program żywieniowy dla dzieci i młodzieży, którego celem było polepszenie ich stanu zdrowia.
11.2. PROJEKT PEDAGOGICZNY W LIMIE – Do sierpnia 2014 roku w domu dla chłopców ulicy w
Limie pracował wolontariusz Andrzej Pietrzyk, a od wakacji 2014 r. jego miejsce zajął kolejny
wolontariusz, Dominik Bielski. Głównymi działaniami prowadzonymi przez wolontariuszy były: pomoc
administracyjna w Otwartym Domu Księdza Bosko w Limie, pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji,
organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, pomoc wychowawcom oraz wychowankom w codziennych
obowiązkach.
11.3. WSPIERANIE INTEGRALNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY W SAN LORENZO – Projekt
był kontynuacją działań rozpoczętych w latach poprzednich, mających na celu wspieranie integralnego
rozwoju dzieci i młodzieży prowincji Datem del Marañón w Peru. Podejmowane działania
ogólnorozwojowe i wychowawcze miały charakter warsztatowy: warsztaty fotograficzne, informatyczno –
filmowe, muzyczno – taneczne i rękodzielnicze, a także regularnie prowadzone lekcje języka
angielskiego. W czasie realizacji działań wolontariuszki wpływały także na formowanie charakteru
poprzez pracę w Oratorium. Działania były prowadzone do lipca 2014 r. przez wolontariuszki SWM Annę
Zieniewicz i Annę Biskup, a od lipca 2014 przez Paulinę Olejniczak oraz Martę Łuczak. We wrześniu do
wolontariuszek dołączył wolontariusz Jarosław Kurek, który przede wszystkim wspiera pracę
duszpasterską misjonarzy oraz prowadzi zajęcia muzyczne.
11.4. WSPARCIE FINANSOWE OŚRODKA DLA DZIECI W CALCA – w Calca (niedaleko Cuzko)
położony jest internat zbudowany przez księży salezjanów dla biednych dzieci z górskich wiosek. Od 10
lat ośrodek ten prowadzi małżeństwo Artur i Margerita. Dzięki internatowi, dzieci mają szansę chodzić do
szkoły, do której nie mają dostępu mieszkając na co dzień w niedostępnych wioskach na zboczach
Andów. W ramach projektu ośrodek został wsparty finansowo.
12. RUANDA
12.1. WSPARCIE EDUKACJI Dzięki inicjatywie darczyńców i ich indywidualnej akcji, zostały zebrane
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środki finansowe, które następnie zostały przesłane na wsparcie działalności edukacyjnej i społecznej w
Ruandzie.
13. SIERRA LEONE
13.1. SFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI ORATORIUM I OBOZU WAKACYJNEGO W LUNGI, A
TAKŻE AKCJA PREWENCYJNA CHRONIĄCA PRZED WIRUSEM EBOLA – w 2014 r. wirus ebola
szczególnie dotknął Sierra Leone. Ze względów bezpieczeństwa wolontariusze nie mogli kontynuować
bezpośrednio prowadzonej od kilku lat współpracy w prowadzeniu obozu wakacyjnego. Zebrano jednak
środki finansowe, które umożliwiły sfinansowanie całorocznego funkcjonowania oratorium, organizacji
obozu wakacyjnego dla dzieci i młodzieży oraz akcje prewencyjne i pomoc doraźną osobom dotkniętym
przez wirus ebola w Sierra Leone. Z przekazanych środków finansowych udało się także przygotować
1430 prezentów – upominków dla rodzin w Lungi, w Sierra Leone z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W
paczkach znajdowały się głównie ubrania oraz przybory szkolne.
14. SUDAN POŁUDNIOWY
14.1. PROGRAM WSPARCIA DLA ZAGROŻONEJ MŁODZIEŻY I DZIECI ULICY W WAU – Projektem
objęte zostały dzieci ulicy z miasta Wau w Sudanie Południowym, którym zostały zapewnione codzienne
posiłki oraz edukacja. Dzieci objęte były również opieką wychowawców, a najmłodsze z nich zostały
przywrócone do rodzin. Ponadto, w ramach projektu do Wau w Sudanie Południowym wyjechała
wolontariuszka SWM Izabela Bogus, która od lipca 2013 roku do lipca 2014 roku wspierała pracę księży
Salezjanów, którzy pracują z dziećmi ulicy. Prowadziła ona m.in. zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia z
higieny osobistej oraz szkodliwości używek, naukę języka angielskiego oraz matematyki. Ponadto
zajmowała się doraźną pomocą medyczną. Opieką objętych zostało ok. 200 chłopców mieszkających na
ulicy. Wyjazd wolontariuszki został zrealizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP.
14.2. PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W WAU –
Projektem objęte zostały dwie szkoły podstawowe w Wau: Saint Joseph Basic School oraz Auxilium
Basic Education School, w których do lipca 2014 r. roku pracowały wolontariuszki Anna Nowicka i
Aleksandra Rosa, a od lipca 2014 r. pracę tę kontynuują Agnieszka Bochenek i Magdalena Jaczewska.
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).
15. UKRAINA
15.1. WSPARCIE FINANSOWE OFIAR KONFLIKTU ZRBOJNEGO NA UKRAINIE – w wyniku konfliktu
zbrojnego na Ukrainie ucierpiało bardzo dużo osób, tysiące uciekły ze wschodniej części Ukrainy, aby
schronić się przed skutkami konfliktu. SWM w ramach akcji pomocowej zebrał środki finansowe, które
zostały przeznaczone na pomoc uchodźcom i ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Jak dotąd udało
się udzielić pomocy materialnej (artykuły pierwszej potrzeby dla osób przesiedlonych ze wschodu
Ukrainy), pomocy psychologicznej (prowadzone są regularne zajęcia z psychologiem i pedagogiem dla
dzieci i młodzieży będących ofiarami konfliktu) oraz pomocy medycznej (udzielono pomocy żołnierzom
którzy zostali poszkodowani w wyniku walk zbrojnych).
16. ZAMBIA
16.1. PRACA WOLONTARYJNA W LUFUBU – W Lufubu działa salezjańska placówka misyjna, gdzie
przez pół roku, do marca 2014 r. 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.
16.2. WSPARCIE FINANSOWE PLACÓWKI MISYJNEJ W KABWE – w 2014 r. wsparto finansowo
budowę holu młodzieżowego, stanowiącego miejsce spotkań, nauki i animacji w placówce w Kabwe
w Zambii.
16.3. WSPARCIE EDUKACIJ DZIEWCZĄT Z CITY OF HOPE – Pomocą wsparto działania ośrodka dla
dziewcząt City of Hope w Zambii prowadzonego przez Siostry Salezjanki. Środki finansowe przekazano
osobiście na ręce pracującej w ośrodku siostry Ryszardy Piejko, która w wakacje odwiedziła Polskę wraz
z dwiema podopiecznymi z ośrodka. Finanse wesprą edukację wyższą dziewcząt z ośrodka.
17. INNE
17.1. DOFIANSOWANIE EDUKACJI OSIEROCONYCH DZIECI W MWENSE I MONROWII – do końca
października zbierano fundusze na edukację dzieci z wioski Mwense (Zambia) oraz Monrowii (Liberia).
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Zebrane środki zostały przeznaczone są na potrzeby dla ponad 1500 dzieci i młodzieży z Don Bosco
Youth Center w najbiedniejszej dzielnicy stolicy Liberii, Monrowii oraz 15 osieroconych dzieci z wioski
Mwense w Zambii. Projekt zrealizowany przez SWM Oddział Wrocław.
17.2. INDYWIDUALNE WSPARCIE MISJONARZY – W roku 2014 zostało objętych indywidualnym
wsparciem finansowym szereg misjonarzy, pracujących w różnych częściach świata, w tym: ks. Klemens
Deja – misjonarz w Brazylii, ks. Artur Bartol – misjonarz w Czadzie oraz Siostry Ducha Świętego –
misjonarki w Ghanie. Została również wsparta misyjna placówka diecezjalna w Kabwe, poprzez
sfinansowanie kosztów biletów wolontariuszy pracujących na placówce – państwa Sobótko.

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
2014 roku Program objął opieką dzieci w placówkach:

Biharamulo w Tanzanii,

Kasisi w Zambii,

Karinde w Kenii,

Lokhikul w Bangladeszu
W 2014 r. kontynuowano rozpoczętą w roku poprzednim inicjatywę „Pierwiosnek”, wspierającej Program.
W ramach akcji zbierane są stare, zużyte telefony komórkowe, które następnie oddawane są do
wyspecjalizowanej firmy recyklingowej, tam wyceniane, a uzyskane pieniądze wpierają „Adopcję
Miłości”.
2. PROJEKTY Z ZAKRESU EDUKACJI GLOBALNEJ
2.1. PROJEKT “RAZEM DLA ROZWOJU - AKTYWNA EDUKACJA GLOBALNA 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 był kontynuacją podejmowanych w latach wcześniejszych działań.
Został zrealizowany przez SWM Kraków we współpracy z oddziałam SWM z Poznania i Wrocławia. W
2014 r. w projekcie wzięło udział 89 placówek szkolnych różnych szczebli nauczania oraz 308
nauczycieli. Ponadto opracowano zestaw materiałów edukacyjnych dla każdego etapu nauczania, które
przekazano nauczycielom, a także przygotowywano i prowadzono szkolenia dla nauczycieli z zakresu
edukacji globalnej. Projekt “Razem dla Rozwoju. Aktywna edukacja globalna w szkołach - kontynuacja”,
objął:
 Utworzenie konspektów dla nauczycieli do przeprowadzenia cyklu zajęć w szkołach,
 Szkolenia dla nauczycieli z tematyki edukacji globalnej,
 Przeprowadzenie przez nauczycieli cyklu lekcji w szkole na podstawie konspektów,
 Organizacja inicjatyw szkolnych w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej i innych dni rozwoju,
 Warsztaty finałowe w Wioskach Świata dla organizatorów najlepszych akcji,
 Stworzenie internetowej bazy materiałów edukacyjnych, zdjęć i filmów.
Projekt jest kontynuowany w roku 2015.
2.2. PROJEKT “ODPOWIEDZIALNY PODRÓŻNIK” – W 2014 r. w Parku Edukacji Globalnej „Wioski
Świata” rozpoczęto realizację projektu „Odpowiedzialny Podróżnik”, mającego na celu propagowanie
treści związanych z edukacją Globalną oraz promocję odpowiedzialnej turystyki poprzez program
edukacyjno-kulturalny dla młodzieży. Poprawa jakości i standardu przekazu treści związanych z
edukacją globalną była możliwa dzięki renowacji i modernizacji obiektów w Wioskach Świata,
poszerzenie dostępu do informacji z zakresu edukacji globalnej poprzez środki masowego przekazu
(audycje radiowe, artykuły w lokalnych czasopismach), a także poszerzenie oferty edukacyjnej Wiosek
Świata. Dzięki finansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych udało się przygotować salę warsztatową
poprzez adaptację przestrzennego pomieszczenia o powierzchni 250m2 usytuowanego przy Wioskach
Świata, co umożliwi całoroczne korzystanie z zajęć edukacyjnych, bez względu na warunki
atmosferyczne. W ramach Projektu zostały także zrealizowane:
 Gra terenowa w Wioskach Świata „Ścieżka Odpowiedzialnego Podróżnika”
 Seria warsztatów i spotkań w kawiarni “Chata Świata” (od lipca do grudnia po 2 – w listopadzie trzy
–
spotkania
w
miesiącu,
połączone
z
warsztatami;
łącznie
13
spotkań

6

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu




Raport roczny 2013

z podróżnikami)
Piknik rodzinny dotyczący odpowiedzialnej turystyki
Promocja treści dotyczących odpowiedzialnej turystyki w mediach.

2.3. PARK EDUKACJI GLOBALNEJ – WIOSKI ŚWIATA (program stały od czerwca 2009) – 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 2014 objęły:
 Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla grup zorganizowanych z 291 placówek, w których
wzięło udział ok. 13.000 uczniów.
 Udostępnienie Parku dla zwiedzających indywidualnych (liczba odwiedzających indywidualnych
wyniosła w bieżącym roku ok. 1700 osób.
 Dzień Wdzięczności – 31. sierpnia darczyńczy i wolontariusze świetowali kolejny rok działalności
wolontariatu. Plenarna częśc obchodów oraz popołudniowy otwarty dla wszystkich Piknik Misyjny
odbywała się w Wioskach Świata. W wydarzeniu wzięło udział ok. 400 osób.
2.4. WYDARZENIA I AKCJE
2.4.1. ORAWA DZIECIOM AFRYKI, XIII EDYCJA – 1 czerwca już po raz trzynasty w Jabłonce na
terenie Orawy polskiej odbyła się akcja Orawa Dzieciom Afryki. Kilkudziesięciu wolontariuszy SWM
kwestowało oraz dzieliło się świadectwem pracy na misji w dziewięciu parafiach na Orawie. Po południu
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. Podczas akcji zebrano środki, które zostały
przekazane na wsparcie pracy z młodzieżą w Lungi w Sierra Leone.
2.4.2. ANIMACJE MISYJNE – Animacja misyjna w parafiach jest prowadzona przez SWM 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 misyjne. W roku 2014 r. łącznie odbyło się 71 Niedziel Misyjnych (w tym Niedziele Misyjne
podczas wydarzenia Orawa Dzieciom Afryki w czerwcu oraz w ramach Tygodnia Misyjnego w
październiku) w różnych miejscach Polski, głównie południowej.
2.4.3. RÓŻANIEC MISYJNY ONLINE – W październiku, miesiącu modlitwy różańcowej SWM zachęcał i
propagował poprzez ulotki misyjne rozważania. W poszczególnych Tajemnicach modlono się w intencji
dzieci ulicy, proszono o dostęp do wody, o dostępność edukacji oraz w intencji misjonarzy i
wolontariuszy posługujących w krajach misyjnych. Liczba osób, które zainteresowały się inicjatywą
poprzez stronę internetową wyniosła 2000 osób.
2.4.4. AKCJA 1% – środki zebrane podczas kampanii 1% wsparły program pomocy dla dzieci ulicy
w Wau w Sudanie Południowym, dzięki którym Salezjanie mogą im zapewnić opiekę medyczną,
pożywienie oraz zajęcia wyrównawcze.
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 2014 zostały przeprowadzone następujące spotkania i szkolenia:
 Spotkania 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 28 spotkań, w których uczestniczyło
każdorazowo 10-30 uczestników.
 Szkolenia weekendowe dla wolontariuszy z całej Polski (9 szkoleń w: Krakowie, Wrocławiu,
Ceradzu k. Poznania oraz Kielcach), w których brało udział 40-60 osób. Szkolenia miały na celu
przygotowanie wolontariuszy do pracy na misjach i w Polsce.
 Spotkania wprowadzające nowych wolontariuszy w pracę SWM odbywały się przed większością
spotkań ogólnopolskich wolontariuszy (tzw. Spotkania ABC).
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 Szkolenie przedwyjazdowe wolontariuszy wyjeżdżających na misje w roku 2014, w którym wzięło
udział 12 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.
 Szkolenie popowrotoer wolontariuszy, którzy wrócili z projektów misyjnych w roku 2014, w którym
wzięło udział 11 osób. Szkolenie pomogło wolontariuszom odnaleźć się na nowo w kraju po
rocznym pobycie na placówce misyjnej oraz rozeznać ścieżkę dalszego rozwoju w życiu prywatnym
i zawodowym oraz w dalszym działaniu na rzecz misji w ramach SWM.
 Zależnie od potrzeb indywidualnych wolontariuszy SWM umożliwiał wolontariuszom udział w
szkoleniach proponowanych przez inne organizacje.
 Nagrody dla wolontariuszy SWM: Wolontariuszem roku 2014 SWM została Anna Matejko.
4. PRODUKCJE FILMOWE I DZIAŁALNOŚĆ MEDIALNA
4.1. PRODUKCJE FILMOWE – W roku 2014 powstał szereg filmów, z których część zrealizowana była
we współpracy z TVP. Produkcje powstałe w roku 2014 objęły:
 "Nepal Don Bosco School" – film autorstwa ks. Romana Sikonia.
 Kontynuację zdjęć do filmów z cyklu »Prześladowani zapomniani«. W lutym 2014 r. Maciej Grabysa
i Michał Król realizowali w Paryżu zdjęcia do filmu dokumentalnego “W imię wolności”
poświęconego ideologii gender i ruchowi Manif Pour Tous. W maju autorzy realizowali zdjęcia w
Pakistanie do kolejnego w serii filmu “Bluźniercy”, przedstawiającego ofiary prawa bluźnierstwa,
skazującego na śmierć przez powieszenie wielu niewinnych chrześcijan oraz wyznawców innych
mniejszości religijnych. W wyniku zdjęć powstał trailer trzeciego już filmu z serii pt. »Uwolnić Asię
Bibi«
 ''(Nie)zwykłe dziewczyny'' – cykl krótkich filmów przedstawiających pracę wolontariuszek na misjach
w Ghanie: Ani Łożyńskiej i Agnieszki Mazur, Ani Knebel (Maryny), Cariny Bustos, Alicji Kołodziej,
Pauli Łuszek i Martyny Hapety. Autorem filmów jest ks. Roman Sikoń.
 Nagranie pierwszego teledysku SWM do singla Zespołu New Day pt. “Dzieci z Miasta Wau'',
poprzez który zespół włączył się w akcję pomocową na rzecz dzieci ulicy w Suanie Południowym.
4.2. EMISJE W TELEWIZJI, POKAZY FILMÓW ORAZ AUDYCJE RADIOWE
 Filmy SWM, jak ''Mamma Lima'', ''Być Koptem'', ''W pułapce wojny'', ''Ciepły powiew południa'' były
emitowane na antenach TVP Kraków, TV Trwam, TV Republika, TVP Historia oraz TV Planete.
 Projekcja zwiastuna dokumentu »Uwolnić Asię Bibi« odbyła się w Parlamencie Europejskim oraz na
antenie TVP Kraków.
 Wywiady z wolontariuszami SWM oraz materiały dotyczące pracy na misji zostały emitowane na
antenie Radia Plus Kraków, Stacji 7, Raia eM, Radia Bonus, Radia WNET.
 W TVP1 w programie “Między Ziemią a Niebem” pojawił się wywiad na temat problemów dzieci
ulicy w Sudanie Południowym związany z obchodami Światowego Dnia Dzieci Ulicy.
 Wioski Świata zostały odwiedzone przez ekipę Dzień Dobry TVN, dzięki której chaty oraz mapa
świata zostały zaprezentowane telewidzom w całej Polsce podczas czterech wejść pogodowych.
 Ponadto odbył się szereg pokazów filmów z cyklu »Prześladowani, zapomniani« w parafiach oraz
klubach dziennikarskich.
4.3. NAGRODY FILMOWE
 Film dokumentalny ''Być Koptem'' Michała Króla oraz Macieja Grabysy, przedstawiający losy
prześladowanych współczesnie w Egipcie w 2014 r. zdobył: Nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich, Nagrodę im. Kazimierza Dziewanowskiego za najlepszą publikację o tematyce
międzynarodowej, pierwsze miejsce w kategorii film dokumentalny podczas XXIX
Międzynarodowego Festiwalu Filmów Chrześcijańskich w Niepokalanowie oraz zakwalifikował się
do konkursu filmów dokumentalnych na 43. Lubuskim Lecie Filmowym 2014.
 Film produkcji SWM z serii »Prześladowani zapomniani« pt. “W pułapce wojny” zbobył wyróżnienie
na Festiwalu Filmowym NURT 2014.
5. WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA
SWM w roku 2014 brał czynny udział w działaniach krajowych i międzynarodowych sieci organizacji:
 Don Bosco Network (reprezentant SWM kierował pracami zarządu sieci)
 Don Bosco Youth Net (wolontariusze SWM brali udział w szkoleniach DBYN)
 Pokolenie 2.0 (SWM brał udział w konsultacjach)
 Grupa Zagranica (SWM brał udział w konsultacjach ustaw dotyczących współpracy Polski z
zagranicą itp.)
III. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW W KRAJU
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1. POZNAŃ
1.1. SPOTKANIA WOLONTARIUSZY – W 2014 roku odbyło się 35 spotkań cotygodniowych, które
obejmowały zmieniającą się cyklicznie tematykę:
 Duchowości salezjańskiej i tematyki misyjnej, mające charakter formracyjny
 Prezentacji wolontariuszy pracujących na placówkach misyjnych
 Prelekcji i dyskusji z udziałem zaproszonych gości
 Zajęć warsztatowych
 Misyjnego dyskusyjnego klubu filmowego,
Spotkania odbywały się one we wtorki przez cały rok, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych (lipiecwrzesień).
1.2. ANIMACJE MISYJNE – W 2014 roku wolontariusze brali udział w animacjach, do których zalicza
się prezentacje i prelekcje w szkołach, warsztaty dla uczniów, opowieści o pracy misyjnej świeckich
misjonarzy, prowadzenie rekolekcji, a także organizację koncertu charytatywnego oraz prowadzenie
Misyjnej Róży Różańcowej. Niezwykle ważnym elementem działalności oddziału są animacje
prowadzone pod hasłem „Misja Oratorium‟, a także Niedziele Misyjne, podczas których wolontariusze
goszczą w parafiach, dzielą się świadectwem swojej pracy i zbierają fundusze na rzecz misji. Łącznie w
2014 roku wolontariusze SWM Poznań przeprowadzili:
 4 Niedziele Misyjne
 7 animacji dla dzieci i młodzieży w szkołach i przy parafiach
 4 animacje 'Misja Oratorium'
 2 serie rekolekcji dla uczniów
 1 koncert charytatywny na rzecz obozu wakacyjnego w Ibadanie w Nigerii.
1.3. INNE DZIAŁANIA
 Od końca maja 2014 r. oddział realizował projekt pt. „Razem dla Rozwoju – Aktywna Edukacja
Globalna w Szkołach”, który był skierowany do szkół i przedszkoli. W ramach projektu
przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli z zakresu prezentowanej tematyki, którzy następnie
realizowali sześć 45-minutowych lekcji z zakresu Edukacji Globalnej i 3 akcje edukacyjne w ciągu
roku szkolnego.
 W 2014 roku trójka wolontariuszy wyjechała do pracy na placówki misyjne. Dwie wolontariuszki
wyjechały, aby przez rok pracować w San Lorenzo w Peru, a jedna wolontariuszka wyjechała na
dwa miesiące do Ibadanu w Nigerii.
1.4. WIDOCZNOŚĆ ORGANIZACJI
W roku 2014 oddział współpracował z Radiem 'Emaus', w którym cyklicznie odbywały sie audycje
prezentujące pracę wolontariuszy na misjach. Łącznie odbylo się 12 takich audycji.
2. WROCŁAW
2.1. EDUKACJA GLOBALNA W SZKOŁACH – W głównej mierze odbywała się poprzez realizację
projektu "Razem dla rozwoju – aktywna Edukacja Globalna w szkołach". Projekt ten był kontynuacją
zeszłorocznej edycji i miał na celu przeprowadzenie lekcji oraz akcji związanych z Edukacją Globalną w
dolnośląskich szkołach i przedszkolach. Wzięło w nim udział 25 placówek. W dniach 27.09 oraz 4.10
odbyły się szkolenia dla nauczycieli wszystkich szczebli edukacyjnych. Nauczyciele przeprowadzili lekcje
według przygotowanych przez nas konspektów. W dniach 15-23 listopada, podczas Tygodnia Edukacji
Globalnej, przeprowadzono akcje promujące tematykę i zagadnienia globalne.
2.2. COTYGODNIOWE SPOTKANIA DLA WOLONTARIUSZY – Poprzez regularne spotkania
wolontariusze angażują się w działalność oddziału. Spotkania połączone są z mszą św. W zależności od
realizowanej podczas nich tematyki mają charakter formacyjny, warsztatowo – szkoleniowy, są
połączone z konferencją lub spotkaniem z misjonarzem. W 2014 roku odbyły się 34 takie spotkania.
2.3. ANIMACJE MISYJNE – Animacje mają charakter Niedziel Misyjnych, podczas których księża oraz
wolontariusze dzielą się świadectwem pracy na misji. Parafianie maja możliwość wysłuchania, rozmowy
misjonarzy raz materialnego wsparcia podejmowanych przez nich działań. W 2014 roku odbyło się 12
Niedziel Misyjnych:
 06.01 - parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pawłowicach,
 11.05 - parafia Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie oraz parafia św. Mikołaja w Nowej Rudzie,
 18.05 - parafia św. Anny we Wrocławiu – Widawie,
 25.05 - parafia Matki Bożej Częstochowskiej we Wrocławiu,
 15.06 - parafia św. Jacka we Wrocławiu,
 22.06 - parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrząstawie Wielkiej,
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28.09 - parafia p.w. Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Chocianowie,
19.10 Światowa Niedziela Misyjna – w parafia p.w. Królowej Różańca Świętego w Dzierżoniowie
oraz w Pajęcznie.
26.10 - parafia p.w. Michała Archanioła we Wrocławiu,
16.11 - parafia p.w. Chrystusa Króla we Wrocławiu.

2.4. FUNDRAISING – W ramach fundraisingu przeprowadzono kilka akcji i zbiórek, które wspierają
placówki misyjne. W 2014 roku przeprowadzono następujące akcje:
 Zbiórka telefonów komórkowych, z których dochód został przeznaczony na organizację obozu
wakacyjnego w Tullo w Etiopii.
 W Społecznym Liceum w Białymstoku został zorganizowany kiermasz wielkanocny oraz zbiórkę
telefonów komórkowych.
 Przeprowadzono zbiórkę artykułów potrzebnych na organizację obozów wakacyjnych w Etiopii i
Liberii.
2.5. WIDOCZNOŚĆ ORGANIZACJI
 W odpowiedzi na zaproszenie Referatu Misyjnego Kurii Świdnickiej, wolontariusze wzięli udział
w Sympozjum Misyjno-Teologicznym „Powołani, aby (…) ukazywali blask Słowa prawdy”
w Świdnicy.
2.6 INNE DZIAŁANIA
 Przeprowadzono szkolenia dla 5 wolontariuszy wyjeżdżających na misje do Etiopii i Liberii.
 W kwietniu zorganizowano zjazd ogólnopolski wolontariuszy SWM pod hasłem: „Człowiek jest
istotą społeczną, bez wspólnoty żyć nie może” .
 21.06 wolontariusze wyjeżdżający na misje uczestniczyli w pielgrzymce – corocznym dniu
skupienia z Nowej Rudy do Barda.
 22.06 w Parafii Chrystusa Króla we Wrocławiu odbyło się rozesłanie misyjne i błogosławieństwo
dla 5 wolontariuszy wyjeżdżających na misje.
 W okresie Świąt Bożego Narodzenia przygotowano życzenia świąteczne dla darczyńców i
sympatyków SWM oraz rozesłano 3000 biuletynów informujących działalności oddziału
wolontariatu, wyrażając wdzięczność i pragnienie dalszej współpracy na rzecz misji.
 18.05 - odbyło się Misyjne Czuwanie Młodych zorganizowane przy parafii Matki Bożej Bolesnej w
Nysie. Temat spotkania, "Jam zwyciężył świat", powiązany z ostatnim z 8 błogosławieństw i
projekcją filmu "Być Koptem".
 10.10 odbyło się spotkanie poprowadzone przez wolontariuszkę dla Wspólnoty rodzin
przy parafiach Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Judy Tadeusza i Antoniego Padewskiego
w Obornikach Śląskich, dotyczące życia i problemów mieszkańców Etiopii oraz szukania form
pomocy dla tamtejszej ludności.
 17.10 Wystawa misyjna i spotkanie z wolontariuszkami z Etiopii zorganizowana
w Szkole Podstawowej nr 46 we Wrocławiu.
 22.10 Różaniec Misyjny – w intencji dzieła ewangelizacji modlono się wspólnie w intencji
na placu katedralnym w godzinie Apelu Jasnogórskiego. Rozważania różańcowe dotykały
problemów mieszkańców "Globalnego Południa". Modlitwa prowadzona była w różnych językach
(angielskim, hiszpańskim, arabskim, łacińskim i polskim), dzięki czemu podkreśliła jedność z
krajami misyjnymi.
 Tydzień Misyjny w Radiu Rodzina – na antenie Radia Rodzina wolontariusze Salezjańskiego
Wolontariatu Misyjnego codziennie w trakcie trwania Tygodnia Misyjnego opowiadali o swojej
misyjnej służbie. W krótkich, 15minutowych wywiadach, dzielili się swoimi doświadczeniami,
pragnieniami i planami związanymi z działalnością misyjną.
3. ŚWIĘTOCHŁOWICE
W roku 2014 oddział SWM w Świętochłowicach prowadził następujące działania:
3.1. ANIMACJE MISYJNE – w ramach tych działań odbywały się Niedziel Misyjne, podczas których
wolontariusze dzielili się świadectwem pracy misyjnej i zbierali fundusze na rzecz misji. Zorganizowano
także koncert charytatywny „Serce dla Sierra” na rzecz Centrum Młodzieżowego w Lungi w Sierra Leone
oraz zorganizowano zbiórkę funduszy na wsparcie misji ks. Pawła Kociołka w Bangladeszu.
Wolontariusze wzięli udział festynie dla dzieci w Rudzie Śląskiej – Halembie, podczas którego zbierano
gry i zabawki dla dzieci w Bangladeszu. W 2014 roku przeprowadzono Niedziele Misyjne w
następujących parafiach:
 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu.
 w Brzeszczach – wydarzeniami towarzyszącymi było sobotnie spotkanie z młodzieżą
zainteresowaną wolontariatem oraz poniedziałkowe warsztaty w Szkole Podstawowej,
 w Czarnym Lesie (Ruda Śląska)
3.2. REKOLEKCJE I WARSZTATY MISYJNE
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Wolontariusze wzięli udział w rekolekcjach ministranckich, podczas których przeprowadzili
warsztaty na temat wolontariatu.
Wolontariusze prowadzili rekolekcje w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w
Chorzowie oraz w Zespole Szkół Gastronomicznych w Chorzowie.
Przeprowadzono warsztaty rozpoczynające Tydzień Afrykański w Zespole Szkół Omega w
Katowicach.

3.3. PROMOCJA WOLONTARIATU
W 2014 roku wolontariusze podejmowali działania mające na celu zachęcić do wspierania misji oraz
promujące sam wolontariat, pozyskując nowych chętnych. W ramach tych działań miały miejsce:
 prezentacja na dniach otwartych SZSP " Don Bosko" w Świętochłowicach
 udział w "Dniu pasji 2014" w Sosnowieckim gimnazjum oraz uhonorowanie dwójki wolontariuszy
tytułem "Człowieka z pasją"
 prezentacja wolontariatu w gimnazjum w Jankowicach
3.4. WIDOCZNOŚĆ ORGANIZACJI – w 2014 r. oddział zaprezentował się podczas:
 Pikniku Organizacji Pozarządowych zorganizowany przez Prezydenta Miasta Świętochłowice
 Wspólorganizacji konferencji na temat zaangażowania misyjnego młodzieży oraz podjęcie
współpracy z INTERNATIONAL Federation of Medical students IFMSA.
3.5. INNE DZIAŁANIA:
 Wyremontowano i przeniesiono siedzibę oddziału wolontariatu do nowego miejsca w szkole
salezjańskiej.
 W Świętochłowicach przygotowano i przeprowadzono grudniowe spotkanie dla wolontariuszy
wszystkich oddziałów SWM.
4. KIELCE
4.1. 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 2014 niedziele misyjne wraz z
warsztatami zostały zorganizowane w 5 parafiach:
 pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kielcach - Niewachlów
 pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kielcach
 pw. Świętego Wojciecha w Kielcach
 pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kielcach - Niewachlów
 pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kielcach
4.2. ANIMACJE MISYJNE W SZKOŁACH
 Dyskoteka Misyjna dla Szkoły Podstawowa w Kostomlotach w celu integracji uczniów i włączenia
ich w zbiórkę funduszy na cele misyjne.
4.3. INNE WYDARZENIA
 Ogólnopolskie Spotkanie Wolontariuszy – „Młodzi Światu” – Rekolekcje wielkopostne
 Zbiórka piłek futbolowych w ramach akcji „Piłka dla Afryki”
 Zbiórka zużytych telefonów komórkowych – Akcja „Pierwiosnek”
 Spotkanie z księdzem Arturem Bartolem, rozmowa na temat budowy studni w Czadzie
 Zbiórka przyborów szkolnych w supermarketach – „Dzieci Ukrainy”
 Zaduszki trąbki – Ogólnopolski Zjazd Wolontariuszy „Młodzi Światu”

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
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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

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 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

1 617 600

Osoby
prawne

545

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym
Kod PKD 2007: 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji
członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana

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
wszystkim organizowanie i niesienie pomocy personalnej i
materialnej placówkom misyjnym w krajach Globalnego Południa.
Pomoc ta obejmowała przede wszystkim realizację projektów
misyjnych oraz wysyłanie wolontariuszy do pracy na misjach.
Projekty objęły 16 krajów w Afryce, Ameryce Południowej i Azji.
Wśród nich znalazły się m.in. budowa studni, finansowanie i
prowadzenie edukacji, prowadzenie domów dziecka, organizację
obozów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także pomoc ofiarom
klęsk żywiołowych, itp.
Kod PKD 2007: 85.59.B – Pozaszkolne formy kształcenia gdzie
indziej nie sklasyfikowane
W Polsce działania objęły przede wszystkim organizację warsztatów
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, dotyczących problemów
globalnych oraz wolontariatu w kraju i za granicą, które prowadzone
były głównie na terenie Parku Edukacji Globalnej – Wioski Świata w
Krakowie oraz w szkołach. Ponadto został przeprowadzony projekt
skierowany do ok. 90 szkół, w ramach którego zostały utworzone
konspekty zajęć na podstawie których nauczyciele prowadzili lekcje
w szkołach, szkolenia dla nauczycieli z zakresu edukacji globalnej,
akcje w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej itp.
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Kod PKD 2007: 59.11.Z – Działalność związana z filmami,
nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
Trzecią główną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego była
produkcja filmów o tematyce misyjnej i społecznej oraz prowadzenie
szkoleń w tym zakresie. W ramach działań zostały zrealizowane
zdjęcia do cyklu filmów pt. „Prześladowani, zapomniani” kręcone
m.in. w Pakistanie i Francji. Powstał również szereg dłuższych i
krótszych produkcji filmowych związanych z pracą misyjną oraz
działalnością SWM, w tym m.in. cykl filmów „Zwykłe dziewczyny”
oraz seria krótkich reportaży z Nepalu. Kilkanaście produkcji SWM
było również emitowanych w kilku stacjach telewizyjnych.
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
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

TAK

Kod PKD 2007: 85.59.B – Pozaszkolne formy kształcenia gdzie
indziej nie sklasyfikowane
Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmowała przede
wszystkim organizację 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. Park „Wioski Świata”, na
którego terenie prowadzone były warsztaty to kompleks edukacyjny
z wielkiego formatu mapą świata oraz osadami charakteryzującymi
ubogie społeczności każdego kontynentu. Tematyka warsztatów
2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej
oparta jest o życie mieszkańców pięciu regionów świata – Afryki,
pożytku publicznego
Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, Azji oraz Arktyki. W
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności warsztatach brały udział w większości grupy szkolne wszystkich
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze szczebli nauczania.
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)

Kod PKD 2007: 59.11.Z – Działalność związana z filmami,
nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
Działalność odpłatna pożytku publicznego Salezjańskiego
Wolontariatu Misyjnego - Młodzi Światu obejmowała także sprzedaż
licencji na wyprodukowane materiały filmowe. Licencje dotyczyły
filmów wyprodukowanych przez studio medialne Salezjańskiego
Wolontariatu Misyjnego - Młodzi Światu zarówno w roku bieżącym,
jak i w latach poprzednich. Licencje, za symboliczne kwoty,
udzielane były przede wszystkim na emisje w Telewizji Publicznej –
głównie Telewizji Polskiej Oddział Kraków, jak również do Telewizji
Trwam.

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

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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

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

który jest
tylko cele
promując
z krajów

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
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i
strat)
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

1 895 578,11
1 559 700,62

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

152 835,20

c) Przychody z działalności gospodarczej

170 795,26

d) Przychody finansowe

8 939,52

e) Pozostałe przychody

3 307,51

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:
w
tym:

79 030,51
510 619,00

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
b) ze środków budżetu państwa

92 456,32
418 162,68
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c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

0,00

d) z dotacji z funduszy celowych

0,00

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:

970 051,11

a) ze składek członkowskich

w
tym:

0,00

b) z darowizn od osób fizycznych

917 310,65

c) z darowizn od osób prawnych

52 740,46

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych kwest)

0,00

e) ze spadków zapisów

0,00

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

0,00

2.4. Z innych źródeł

0,00

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

179 377,30

1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

-88 015,82

2. Wynik działalności gospodarczej

28 203,69

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

28 203,69

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

9 112,24

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

83 710,58

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

2

Organizacja i praca wolontariuszy na misjach

3 857,36

3

Projekty edukacyjne i działalność oddziałów w Polsce

7 237,70

72 615,52

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
3 236,67 zł

1

Projekty misyjne i wsparcie pracy misjonarzy

2

Adopcja miłości

433,90 zł

3

Działalność edukacyjna w Polsce

990,80 zł
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4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

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

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

1 776 012,94

83 710,58

1 270 029,94

83 710,58

240 851,02

0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

142 591,57
5 206,68

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

117 330,69
3,04

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

f) pozostałe koszty ogółem
4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej
z opłat sądowych

z innych zwolnieo

-> 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
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1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
12

(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
12,20

(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

29

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)
TAK
1. Organizacja ma członków

nie

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

20

3. Zmiana członkostwa w organizacji

0

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:

0

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

90

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

w
tym:

10

a) członkowie organizacji
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b) pracownicy organizacji

0

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2

d) członkowie organu zarządzającego

4

e) inne osoby

74

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

466 239,10

a) z tytułu umów o pracę
377 974,40

wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

nagrody

0,00

premie

0,00

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

0,00

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

88 264,70

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:

307 469,77

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

191 325,26

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

116 144,51

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)

-
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
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
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samorządu terytorialnego

NIE
nie

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

Lp Nazwa zadania

Kwota

1

-

, zł

2

-

, zł

3

-

, zł

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
Odpowiedzialny podróżnik - aktywizacja osób dorosłych w zakresie Edukacji
1
Globalnej poprzez wykorzystanie elementów odpowiedzialnej turystyki
2
3
4
5
6

Kwota
97 505,00 zł
99 348,00 zł

Razem dla rozwoju - aktywna Edukacja Globalna w szkołach (kontynuacja)
Wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży defaworyzowanej społecznie w
Huancayo w Peru.
Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży prowincji Datem del
Marañón w Peru - kontynuacja 3
Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów w domu dziecka w Tupizie w Boliwii kontynuacja projektu 5.
Realizacja programów profilaktycznych w celu promocji zdrowia oraz
zapobiegania uzależnieniom wśród Indian Guarayo w Urubichá w Boliwii

39 390,00 zł
71 550,00 zł
74 750,00 zł
37 280,00 zł

7

Back to the future

73 812,34 zł

8

Lifestyle for MDGs

18 643,98 zł

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w
okresie sprawozdawczym
tak
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne
NIE
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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
% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

Lp

Nazwa spółki

Siedziba spółki

1

-

-

%

%

2

-

-

%

%

3

-

-

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
1

-

2

-

3

-

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

Przedmiot kontroli

Organ kontrolujący

Data zakończenia
kontroli

1

-

-

-

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

-
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