SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA SZKOŁY DLA POKOJU ZA ROK 2010
Część pierwsza
W roku 2010, realizując swoje cele statutowe, Stowarzyszenie Szkoły dla
Pokoju pozyskiwało pomoc dla placówek oświatowych w miejscach tego
potrzebujących. Także realizując swoje cele statutowe i na prośbę PKW
Afganistan Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju organizowało pomoc
humanitarną przeznaczoną dla Ghazni. Otrzymywane podręczniki do
nauki języka angielskiego przechowywane są nieodpłatnie dzięki
uprzejmości firm DB Schenker, Firma Księgarska Olesiejuk i oraz Studio
Flesz. Książki pochodzą od wydawnictw Oxford University Press,
Macmillan Polska oraz Cambridge University Press i są partiami
wysyłane do Afganistanu dzięki pomocy Dowództwa Operacyjnego.
Niewielkie partie książek trafiają do też do innych miejsc, w których służą
potrzebującym.
Dla realizowania celów statutowych Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju
utrzymuje kontakty z polskimi i zagranicznymi organizacjami
pozarządowymi podczas obecnych działań i z myślą o przyszłych
projektach. Od lipca 2009 stale współpracujemy z afgańsko-niemiecką
organizacją pozarządową Golestan Arzo-je Newin (www.ngao.de ).
Wolontariusze Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju służą informacjami
dziennikarzom piszącym m.in. o Gruzji i Afganistanie. Cennym źródłem
informacji był (w latach 2007-2010) portal www.afganistan.waw.pl
prowadzony przez wolontariuszy Stowarzyszenia Katarzynę Javaheri i
Jakuba Gajdę. Portal na bieżąco dostarczał tłumaczenia informacji
agencyjnych oraz zawierał zakładki m.in. Ghazni, polityka, wybory,
gospodarka, słownik pojęć. Zakładka O Afganistanie na stronie
Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju stanowi link do archiwum portalu.
Część druga
Działania Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju w roku 2010
Luty/Marzec 2010
Stowarzyszenie otrzymało dziesięć palet podręczników do nauki języka
angielskiego od wydawnictwa Oxford University Press. Książki
nieodpłatnie przechowują firmy: DB Schenker, Firma Księgarska
J.Olesiejuk, Studio Flesz.

Czerwiec 2010
Wspólna akcja Powódź 2010 Europosła Wojciecha Olejniczaka i
Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju. Zbiórka pieniędzy oraz
najpotrzebniejszych rzeczy dla wybranej szkoły dotkliwie zniszczonej
przez powódź.
Lipiec 2010
Do Afganistanu trafiają trzy palety podręczników do nauki języka
angielskiego (po 350kg każda), dwie palety (po 400kg każda) pasty i
szczoteczek do zębów, jedna paleta materiałów piśmiennych (85kg długopisy, zeszyty, kredki) oraz trzy używane komputery. Pastę i
szczoteczki do zębów otrzymaliśmy nieodpłatnie od firmy
Procter&Gamble.
Materiały piśmienne pochodziły ze zbiórki w
warszawskiej Szkole Jogi na Foksal.
Lipiec/sierpień 2010
50 kilogramów naszych podręczników do nauki języka angielskiego oraz
materiałów piśmiennych (ze zbiórki pośród znajomych oraz w Szkole
Jogi na Foksal) wyruszyło do Tadżykistanu i Korytarza Wachańskiego w
Afganistanie.
Sierpień 2010
Kolejna wysyłka do Afganistanu: trzy palety angielskich podręczników
(po 350kg każda), jedna paleta komputerów (dwadzieścia zestawów
gotowych do użycia). Komputery otrzymaliśmy z Centrum Obsługi
Kancelarii Premiera, płacąc złotówkę plus VAT za każdy zestaw. W tym
samym transporcie również ponad 170kg materiałów piśmiennych, pasty
i szczoteczek do zębów. Dary ważące około 120kg (flamastry, plastelina,
kredki, farby, pasty, szczoteczki) – od Prezydenta Miasta Legionowa.
Reszta – ze zbiórki wśród znajomych oraz w Szkole Jogi na Foksal.
Także w odpowiedzi na nasz apel na portalu www.ngo.pl
Wrzesień 2010
Ciężarówka darów (meble, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do
nauki języka angielskiego) dotarła do Szkoły Podstawowej we wsi
Budziska (świętokrzyskie). Meble otrzymaliśmy nieodpłatnie z Centrum
Obsługi Kancelarii Premiera. Szkoła zorganizowała transport.

29 września 2010 na konto Szkoły Podstawowej w Budziskach
przekazaliśmy prawie 2700pln (zbiórka na oddzielnym subkoncie w
ramach akcji Powódź 2010).
Październik 2010
Nasze komputery trafiły do Ghazni, do tamtejszego Centrum Kształcenia
Nauczycieli.
Kolejna wysyłka do Afganistanu. Trzy palety angielskich podręczników
(350kg każda), jedna paleta butów (100kg) i jedna paleta odzieży
zimowej.
Listopad 2010
Nasze podręczniki i materiały piśmienne rozdawane przez polskich
żołnierzy z PRT podczas szkolenia dla kobiet w Ghazni.
Grudzień 2010
Nasze podręczniki do nauki języka angielskiego dotarły do Doliny
Pandższiru w Afganistanie. Odbiór przesyłki oraz naszą współpracę z
New Gulestan Arzo Organization opisała lokalna gazeta Islah.

