SPRAWOZDANIE
MERYTORYCZNE
Z
DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA SZKOŁY DLA POKOJU W ROKU 2017
Część pierwsza
W roku 2017, realizując swoje cele statutowe, Stowarzyszenie Szkoły
dla Pokoju pozyskiwało wsparcie dla placówek oświatowych w miejscach
potrzebujących pomocy. Pozyskiwało również pomoc humanitarną
(środki czystości, żywność, odzież, etc.). Pozyskiwane towary
przechowujemy najczęściej dzięki życzliwości Szkoły Jogi Foksal, To, co
wysyłamy do Afganistanu, Bośni i Kosowa trafia na miejsce we
współpracy z Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz
polskimi kontyngentami wojskowymi.
Działając w kraju współpracujemy m.in. ze Stowarzyszeniem
Penitencjarnym Patronat (pomoc dla osób opuszczających zakłady
karne, zapobieganie bezdomności, wsparcie dla rodzin osób w
zakładach karnych) oraz Fundacją D.O.M (pomoc dla warszawskich
bezdomnych oraz najuboższych mieszkańców Warszawy). Reagujemy
na konkretne potrzeby i staramy się pozyskać wsparcie.
Wolontariusze Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju służą informacjami
dziennikarzom piszącym o Afganistanie, problemach głodu, ubóstwa i
wykluczenia społecznego.
Chętnie chodzimy do szkół na spotkania z młodzieżą – pokazujemy
zdjęcia z miejsc, w których dostęp do edukacji jest trudny. Pokazujemy,
jak ważna jest edukacja i przed czym chroni. Zachęcamy młodych ludzi
do pomagania innym – ludziom wokół siebie (starszym, samotnym,
sąsiadom, etc.). Do dzielenia się tym, co mamy i do niemarnowania
(używanej odzieży w dobrym stanie, książek, żywności, etc.).
Konsekwentnie prowadzimy kampanię przeciw marnowaniu żywności,
rozpowszechniając i udostępniając teksty dotyczące tego problemu
(informacje o nowych jadłodzielniach, etc.). Pośredniczymy w
przekazywaniu żywności – gdy ktoś ma nadmiar (choćby niewielką ilość
po świętach, etc.) i chce przekazać np. warszawskim bezdomnym.
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.
Wiedząc, jak oderwane od życia przepisy potrafią zabić entuzjazm do
działania i pomocy, staramy się udostępniać to, co sami wypracowaliśmy
(stworzyć subkonto, przyjąć darowiznę na moment – żeby ją sprawnie
oclić i przekazać tam, dokąd powinna trafić jak najszybciej, etc.).
Sortujemy odzież pozyskiwaną dla Afganistanu, Bośni czy Kosowa.
Zostawiamy w kraju to, co tam gdzieindziej byłoby nieprzydatne i to,
czego wysłać nie możemy, czyli np. używane buty – tu na miejscu
nieocenione dla warszawskich bezdomnych. Tego zawsze za mało. To
wszystko, czasem też kawa, herbata i cukier (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.
Rok 2017 to kolejny rok saudyjskiego bombardowania Jemenu. Gdy
pierwsze bomby spadły na Sanę w 2015 alarmowaliśmy ministra spraw
zagranicznych – żeby przynajmniej zabrał głos. Cały czas staramy się
udostępniać bieżące informacje na temat największej katastrofy
humanitarnej współczesnego świata (wojna, cholera, głód), jaką jest
sytuacja w Jemenie. W roku 2017 rozpoczęliśmy również organizację
pomocy dla Jemenu.
Część druga
Działania Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju w roku 2017
Styczeń 2017
27 stycznia 2017
Wysyłka używanych komputerów – pozyskanych nieodpłatnie – do
Kosowa. Trafiły do najbiedniejszych szkół w regionie w rejonie działań
PKW KFOR.
30 stycznia 2017\
815kg nowej odzieży (kurtki, spodnie, spódnice) dla dzieci i młodzieży –
wszystko pozyskane nieodpłatnie. Wysłaliśmy do Afganistanu –

wszystko
przekazane
przez
polskich
żołnierzy
najbiedniejszym mieszkańcom sąsiednich miejscowości.

z

Bagram

Luty 2017
1 lutego 2017
Otrzymaliśmy podziękowania od PKW KFOR podziękowania za
dotychczasowe wsparcie tamtejszych szkół i najuboższej ludności.
16 lutego 2017 (materiał opublikowany 20 lutego 2017)
Nasze komputery, materiały papiernicze i przybory szkolne dotarły do
szkoły w miejscowości Kostjanica w Doboju – we współpracy z
żołnierzami PKW EUFOR.
Marzec 2017
Nasz skromny wkład w polską piekarnię w Nepalu – otrzymaliśmy
podziękowanie za nieodpłatne otworzenie subkonta na potrzeby
projektu.
Kwiecień 2017
Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju zostało partnerem akcji społecznej
Mikser Kulturowy (informacje dotyczące osiągnięć innych kultur oraz ich
wpływu na Polskę).
Kwiecień to także czas aktywnego przypominania podatnikom o jednym
procencie dla organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy zawsze do
świadomego życia i świadomego dysponowania własnymi pieniędzmi.
Jesteśmy wdzięczni za każde wsparcie, ale też nikomu nie chcemy
niczego zabierać – jeśli ktoś wspiera inną organizację, nie namawiamy
do przestawienia się na nas. Niezmiennie chcemy dotrzeć do tych
podatników, którzy nie przekazują swojego wsparcia organizacjom
pożytku publicznego.
Maj 2017
Miesiąc
pozyskiwania darów dla przyszłych projektów, pisania
podziękowań dla wszystkich zaangażowanych w niedawne projekty.

Rozpoczęliśmy również akcję informacyjną o sytuacji w Jemenie. Jemen
to według ONZ największa katastrofa humanitarna współczesnego
świata.
Czerwiec 2017
1 czerwca
Międzynarodowy Dzień Dziecka – rozpoczynamy kampanię i zbiórkę na
rzecz dzieci w potrzebie. Nagłaśniamy potrzeby szkół, całkowicie
zdanych na sporadyczne wsparcie zewnętrzne (np. szkoły w Kosowie
czy Bośni). Wszystko, co uda się zgromadzić, zostanie wysłane w
kolejnym transporcie.
21 czerwca
Otrzymaliśmy podziękowanie
Afganistan RSM.
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28 czerwca
Kontynuujemy kampanię informacyjną dotycząca Jemenu – największej
katastrofy humanitarnej współczesnego świata według ONZ. Piszemy o
tym na naszym profilu na Facebooku, na naszej stronie internetowej.
Nawołujemy do solidarności i wsparcia dla kraju bombardowanego dzień
i noc.
Lipiec 2017
27 lipca
Ponad 500kg używanej odzieży w dobrym stanie oraz 120kg środków
czystości zebraliśmy na prośbę żołnierzy PKW KFOR – dla
najbiedniejszych mieszkańców Kosowa w rejonie działania naszego
kontyngentu. Pakowanie i załadunek na Foksal 10, jak zawsze, w Szkole
Jogi Foksal.
28 lipca
Informujemy o sytuacji w Jemenie. Wzywamy do współpracy i apelujemy
o pomoc dla bombardowanego kraju.

Sierpień 2017
Apelujemy o pomoc dla Jemenu. Rozmawiamy z innymi organizacjami
pozarządowymi, które potwierdzają całkowitą obojętność władz i
mediów.
Piszemy podziękowania dla darczyńców z niedawnych projektów.
Zabiegamy o kolejne dary.
Wrzesień 2017
Kolejny miesiąc zabiegania o pomoc dla Jemenu.
30 września
Otrzymaliśmy podziękowania z Kosowa – nasze dary już na miejscu.
Październik 2017
11 października
kontynuacja zbiórki dla Bośni
26 – 27 października
Załadunek mebli, używanej odzieży oraz przyborów szkolnych dla szkół
w Bośni – meble otrzymaliśmy nieodpłatnie od UOKiK; także drobny
sprzęt AGD; załadunek przy pomocy żołnierzy z 10psam (10 Pułk
Samochodowy)
Listopad 2017
Nasze dary dotarły na miejsce – do miejscowości Sjenina w Bośni –
Przez cały miesiąc piszemy i mówimy o Jemenie – mówimy o tym, że nie
można milczeć – że nic nie usprawiedliwia bezczynności i że potrzebna
jest wszelka możliwa pomoc dla Jemenu
Grudzień 2017
Kontynuujemy naszą kampanię informacyjną o Jemenie
Zbiórka pieniędzy na pomoc dla najbiedniejszych rodzin w Sanie –
zebraliśmy 4068, 58 PLN (1129, 38 USD)– całą kwotę (nieumniejszoną o
opłatę
za
przelew)
przekazaliśmy
partnerskiej
organizacji

MonaReliefYemen – kwota wystarczyła na zakup zestawów żywności dla
36 rodzin. Każdy zestaw, zwany przez naszych partnerów koszykiem, to
25kg mąki, po 10kg cukru i ryżu, 2l oleju oraz 1kg mleka w proszku. Taki
zestaw chroni ośmioosobową rodzinę od śmierci głodowej przez miesiąc.
Nie tylko informujemy (na stronie internetowej oraz w mediach
społecznościowych, etc.) o sytuacji w Jemenie, ale także od miesięcy
składamy w Kancelarii Premiera petycje o polską pomoc dla Jemenu.
12 grudnia
Polska zobowiązała się do przekazania dwóch milionów złotych na
pomoc dla Jemenu w ramach Światowego Programu Żywnościowego.
Dokument podpisała pani minister Joanna Wronecka.
15 grudnia
Tak jak co roku o tej porze, wsparliśmy Projekt Bellur. Bellur to nazwa
wioski w Indiach, w której urodził się BKS Iyengar. Dzięki Projektowi w
wiosce powstała szkoła, przychodnia, punkt uzdatniania wody. Uroczysta
sesja jogi w Szkole Jogi Foksal w Warszawie; po sesji aukcja i zbiórka
pieniędzy na Projekt Bellur.

