SPRAWOZDANIE
MERYTORYCZNE
Z
DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA SZKOŁY DLA POKOJU ZA ROK 2013

Część pierwsza

W roku 2013, realizując swoje cele statutowe, Stowarzyszenie Szkoły dla
Pokoju pozyskiwało wsparcie dla placówek oświatowych w miejscach
potrzebujących pomocy. Pozyskiwało również pomoc humanitarną (koce,
środki czystości, odzież, żywność). Pozyskiwane towary przechowujemy
nieodpłatnie, dzięki uprzejmości DB Schenker i Szkoły Jogi Foksal. To,
co wysyłamy do Afganistanu, Kosowa, Bośni i Hercegowiny trafia na
miejsce dzięki pomocy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił
Zbrojnych.
Działając w kraju współpracujemy m.in. ze Stowarzyszeniem
Penitencjarnym Patronat (pomoc dla osób opuszczających zakłady
karne oraz dla ich rodzin, zapobieganie bezdomności) oraz Fundacją
D.O.M. (pomoc dla bezdomnych i najuboższych mieszkańców
Warszawy). Reagujemy na konkretne prośby i staramy się pozyskać
wsparcie.
Wolontariusze Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju służą informacjami
dziennikarzom piszącym o Afganistanie, problemach głodu, ubóstwa i
wykluczenia społecznego.
Konsekwentnie prowadzimy kampanię przeciw marnowaniu żywności,
rozpowszechniając i udostępniając teksty dotyczące tego problemu.
Na naszym profilu na Facebooku systematycznie zamieszczamy teksty o
trudnym dostępie do edukacji w różnych miejscach na świecie oraz
dotyczące szeroko rozumianych praw człowieka. Konsekwentnie
pokazujemy, że nasze życie jest bardzo wygodne i dostatnie, więc
możemy i powinniśmy pomagać innym.
Sortujemy odzież pozyskiwaną dla Ghazni czy Kosowa. Zostawiamy w
kraju to, co w Ghazni czy Kosowie byłoby nieprzydatne i to, czego
wysłać nie możemy, czyli na przykład buty używane. To wszystko, oraz
kawa i herbata (zbiórki prywatne wśród znajomych) trafia do Bacówki

Fundacji D.O.M w Warszawie przy ulicy Grójeckiej oraz do
Stowarzyszenia Penitencjarnego Patronat. To robimy systematycznie –
stąd jedynie większe partie wspominamy w Części drugiej niniejszego
Sprawozdania.

Część druga
Działania Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju w 2013 roku

Styczeń 2013
Druga edycja Wyprawki za uśmiech – zbiórka materiałów papierniczych
w Krakowie dla szkół w Afganistanie (7 I – 21 III 2013). Organizatorzy
zbiórki to Slajdowisko, Wydział Iranistyki UJ oraz kawiarnia Cudowne
Lata.
Nasze dary dla Poli (dziewczynki znalezionej przez polski patrol przy
drodze Kandahar-Kabul we wrześniu 2012) dostarczone do Ghazni.
Nasze koce i ubrania w Kwajeh Kalan, wiosce Nekzi (dystrykt Waghez),
wiosce Pay Masaly (dystrykt Kwajah Omari), wiosce Deh-e-Khodaydad
w Ghazni.
Nasze koce, pasty do zębów i szampony w szpitalu w Ghazni.
Nasze koce, czapki, szaliki, piłki, gry planszowe, książki do angielskiego
w sierocińcu w Ghazni, w którym przebywa osiemdziesięcioro dzieci.
Spotkanie Sekcji S-5 PKW Ghazni z subgubernatorem dystryktu Kwajah
Omari na posterunku policji – przekazano 300 naszych koców, 40kg
ubrań oraz podręczniki do angielskiego.
Luty 2013
Pomoc dla dystryktu Waghez – nasze koce i zimowe ubrania.
Marzec 2013
Ciąg dalszy pomocy dla sierocińca w Ghazni – nasze książki do
angielskiego i materiały piśmienne.

Pomoc dla najuboższych mieszkańców wioski Binisang (dystrykt Kwajah
Omari) – nasze koce i odzież zimowa – wspólna akcja Sekcji S-5 i
starszyzny wioskowej.
Szkoła w Rowzeh niedaleko miasta Ghazni otrzymała nasze podręczniki
do angielskiego oraz białe tablice.
Kolejna partia naszych koców oraz odzieży dotarła do najuboższych
mieszkańców dystryktu Waghez.
Kwiecień 2013
Wizyta S-5 w najbiedniejsze szkole dystryktu Kwajah Omari – wieś
Qal’Eh-Ye Now Borjeh – dzieci uczą się pod gołym niebem. Dostały
nasze białe tablice i podręczniki do angielskiego.
Wiosna w Afganistanie – zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z
Ghazni w ramach imprezy SLOT Kraków – Salam IRAN.
Kolejna partia naszych koców dotarła do Ghazni (cztery palety lotnicze,
dwa pełne kontenery).

Maj 2013
Nasze koce, ubrania i książki
subgubernatorowi dystryktu Nawoor.

do

angielskiego

przekazane

Nasze koce, ubrania i książki do angielskiego w dystryktach Qarah Bagh
i Jaghori.
Nasze książki do angielskiego przekazane przedstawicielowi New
Gulestan Arzo Organization.
Nasze koce (300) przekazane najuboższym mieszkańcom miasta
Ghazni.
Dzień Matki na posterunku policyjno-wojskowym OCCP w Ghazni –
nasze koce, ubrania, przybory szkolne i zabawki przekazano
zaproszonym matkom oraz ich dzieciom.

Czerwiec 2013
Dzień Dziecka – spotkania Sekcji S-5 na posterunku policji w Kwajah
Omari i szkole Sultan Masoud School – kolejna partia naszych koców,
odzieży oraz przyborów szkolnych trafiła do potrzebujących.
Transport naszych mebli przeznaczonych dla jednej ze szkół do dotarł do
Bośni. Meble otrzymaliśmy od Narodowego Banku Polskiego. Do Bośni
trafiło również kilka telewizorów i komputerów – pochodzących ze zbiórki
prywatnej.
Kolejna partia naszych podręczników do angielskiego w szkole w Ghazni
(pięć tysięcy uczniów na dwie zmiany).
Podarowane nam przez firmę Kubala narzędzia murarskie przekazane
gubernatorowi Ghazni – narzędzia przeznaczone na warsztaty
kształcenia zawodowego.
Kolejna partia podręczników i materiałów piśmiennych w rękach dzieci z
sierocińca w Ghazni.

Lipiec 2013
Nasze ubrania, zabawki oraz przybory szkolne dotarły do Kosowa i od
razu trafiły do dzieci.
Kolejna partia koców w malutkiej wiosce Piraka w Ghazni oraz w szpitalu
w Ghazni.
Szkoła w Tawaheed Abad otrzymała nasze podręczniki do angielskiego.
Dwa wory darów dla Poli wyekspediowane do Ghazni. W worach mleko
w proszku, ubranka, kosmetyki – wszystko ze zbiórki prywatnej, głównie
w Szkole Jogi Foksal.
Sierpień 2013
Dary dla Poli przekazane jej przybranym rodzicom.

Kolejna partia naszych podręczników do angielskiego przekazana kilku
szkołom w Ghazni.
Zespół Łącznikowo-Monitorujący (LMT) PKW KFOR dostarczył naszą
odzież najuboższym mieszkańcom wioski Stripce.
Wrzesień 2013
Zbiórka odzieży, zabawek, przyborów szkolnych – przygotowania do
kolejnych wysyłek.
Kolejna partia naszych darów (odzież, środki czystości, zabawki)
przekazana mieszkańcom kilku gmin w Kosowie (Stripce, Hani, Elezit).
Dostaliśmy rękawice diagnostyczne dla szpitala w Ghazni.

Październik 2013
Kolejna wysyłka do Kosowa (odzież, środki czystości, plusze).
Listopad 2013
Kolejna zbiórka wszelkich pomocy szkolnych, sprzętu sportowego i
odzieży sportowej dla Bośni i Hercegowiny.
Pięć tysięcy sztuk rękawic diagnostycznych (dwa wory na gruz)
wyekspediowane do Ghazni.
Materiały piśmienne (prawie siedemset kilogramów) dla podkabulskiej
szkoły Attaulah-e-Faizani wyekspediowane do Bagram. Wszystko
pozyskane podczas akcji Wyprawka za uśmiech.
Kolejna zbiórka i wysyłka dla Bośni. Połączone siły Szkoły Jogi Foksal i
Europosła Wojciecha Olejniczaka. Materiały piśmienne, piłki, odzież
sportowa.
Grudzień 2013
Dary zebrane w ramach akcji Wyprawka za uśmiech dotarły na miejsce.
Kolejna zbiórka rzeczy dla Poli – mleko w proszku, ubranka, zabawki,
akcesoria pielęgnacyjne. Zbiórka w Szkole Jogi Foksal.

Kolejna partia materiałów papierniczych i odzieży już w Kosowie (szkoły
w miejscowościach Palivodenica i Firaje).
Szybka wysyłka do Ghazni – sześć worów. W pięciu rękawice
diagnostyczne, w szóstym mleko, ubranka i kosmetyki dla Poli.
Świąteczne prezenty dla dzieci, których rodzinom pomaga
Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, dostarczone na miejsce.

