
SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE  Z  DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA SZKOŁY DLA POKOJU W ROKU 2018

Część pierwsza

W roku 2018, realizując swoje cele statutowe,  Stowarzyszenie  Szkoły
dla Pokoju pozyskiwało wsparcie dla placówek oświatowych w miejscach
potrzebujących  pomocy.  Pozyskiwało  również  pomoc  humanitarną  i
środki  na  nią.  Pozyskiwane  dary  przechowujemy  najczęściej  dzięki
życzliwości  warszawskiej  Szkoły  Jogi  Foksal  oraz  dzięki  życzliwości
naszych  wolontariuszy.  To,  co  trafia  do  Afganistanu,  Kosowa i  Bośni
trafia  na  miejsce  dzięki  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
oraz  ich  rodzin,  zapobieganie  bezdomności)  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,  Jemenie,  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,  regularnie  też  kawa,  herbata,  cukier,  mydło,  płyn  do mycia
naczyń,  pasty  do  zębów,  szczoteczki  (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  2018  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
systematycznej pomocy dla Jemenu. W roku 2018 dotarliśmy z pomocą
żywnościową  do  miejsc  najtrudniejszych  na  północy  Jemenu,  gdzie
ludzie mają tylko rozgotowane liście winorośli jako jedyne pożywienie. 

Część druga

Działania Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju w roku 2018

Styczeń 2018

8 stycznia 2018 

Konkretna pomoc dla  36 rodzin  w Sanie  –  przesłaliśmy nieco ponad
1129 USD. Każdy koszyk żywności – 25 kg mąki, po 10 kg ryżu i cukru,
2 l oleju i 1 kg mleka w proszku – ratuje osiem osób od śmierci głodowej
przez miesiąc. 



21 stycznia 2018

Otrzymaliśmy  podziękowania  od  naszej  partnerskiej  organizacji
MonaReliefYemen.  Także  kolejną  porcję  zdjęć  z  Jemenu  –  żeby
rozpowszechniać i nagłaśniać katastrofę humanitarną w Jemenie. 

22 stycznia 2018 

Udostępniliśmy  petycję  do  Sekretarza  Generalnego  ONZ  w  sprawie
zakończenia  wojny  w  Jemenie.  Cały  czas  nagłaśniamy  katastrofę
humanitarną w Jemenie. 

Luty 2018 

2 -9 lutego 2018 

Nowe  meble  –  dzięki  władzom samorządowym  Zbąszynka  oraz  Ikea
Industry  Poland  –  oraz  pięć  szaf  z  demobilu  w  UOKiK  (które  nie
zmieściły  się  w  poprzednim  transporcie  pod  koniec  2017  roku)  –
zapakowane i wyprawione w drogę do Bośni. Wszystkie nasze wysyłki
do Bośni  robimy dzięki  nieocenionej  pomocy Agencji  Celnej  MMPJ w
Bydgoszczy. 

21 lutego 2018

Cały transport  już  na miejscu w Bośni  w Doboju  – meble  trafiły  jako
wyposażenie dla szkół, które wspieramy razem z PKW EUFOR. 

25 lutego 2018

Osiemnaście piłek (trzy rodzaje) – dostaliśmy od Biura Sportu i Edukacji
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Piłki przeznaczone dla uczniów
szkół w Doboju w Bośni. 

Marzec 2018 

5 marca 2018 

Piszemy  i  mówimy  o  wojnie  w  Jemenie  –  żeby  nie  była  to  wojna
zapomniana i żeby zabiegać o pomoc. Udostępniliśmy kolejny obszerny
materiał o Jemenie z PlusMinus. 



25 marca 2018

Sześć  pudeł  przyborów  szkolnych  (łącznie  80  kg)  już  na  miejscu  w
Bośni.  Wysyłka  przy  współpracy  z  Gorzowskim  Stowarzyszeniem
Kombatantów  Misji  Pokojowych  Koło  nr  46.  Do  tego  transportu
dołączyliśmy również osiemnaście piłek otrzymanych od warszawskiego
ratusza – waga łącznie 93 kg. 

26 marca 2018

Przypominamy  o  kolejnej  rocznicy  rozpoczęcia  wojny  w  Jemenie.
Zabiegamy o pomoc, prosimy o udostępnianie naszych materiałów. 

28 marca 2018 

Przesłaliśmy 2650 PLN (751,50 USD) do  HopeReliefYemen w Sanie –
na zakup żywności dla potrzebujących. 

Kwiecień 2018 

Cały czas mówimy i piszemy o Jemenie, który wg ONZ jest największą
katastrofą humanitarną na świecie i bardzo potrzebuje pomocy. 

16 kwietnia 2018

Nasz przekaz do Jemenu dotarł – wracał kilka razy, trzeba było wysyłać
ponownie.  Potem  na  miejscu  były  trudności  z  odebraniem.  Dla
większości z nas tamtejsza rzeczywistość jest nie do wyobrażenia. 

26 kwietnia 2018

Żywność  kupiona  za  nasze  pieniądze  dotarła  do  potrzebujących  w
Sanie. 

Otrzymaliśmy podziękowania od PKW EUFOR.

Maj 2018 

Na bieżąco informujemy o sytuacji w Jemenie. Każdy miesiąc to kolejne
ofiary wojny, głodu, cholery i innych chorób. Maj był wyjątkowo krwawy. 

W maju również staraliśmy się pozyskać kolejne piłki dla szkół w Doboju.



Czerwiec 2018 

4 czerwca – jak co roku przypominamy znaczenie tej daty w najnowszej
historii  Polski.  Przypominamy  również,  że  Pan  Premier  Tadeusz
Mazowiecki  był  Członkiem  Honorowym  Stowarzyszenia  Szkoły  dla
Pokoju. 

22 czerwca 2018

Malutka  wysyłka  do  Bośni  –  bo  było  niewiele  miejsca  na  pomoc
humanitarną. Przekazaliśmy kolejną partię tablic szkolnych, materiałów
papierniczych i sanitarnych dla szkół w Doboju. Materiały sanitarne do
prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy. Waga całości – 37 kg.

29 czerwca 2018

Udostępniliśmy  obszerny  materiał  otrzymany  od  naszej  partnerskiej
organizacji MonaReliefYemen – chcemy pokazywać sytuację w Jemenie,
opisywaną  przez  ludzi  stamtąd.  Cały  czas  zabiegamy  o  wsparcie,
szykując kolejny przelew. 

Lipiec 2018

1 lipca 2018 

Publikujemy kolejną serię zdjęć skrajnie wygłodzonych dzieci z Jemenu.
Staramy się pokazywać skalę katastrofy humanitarnej w Jemenie. 

6 lipca 2018 

Przekazaliśmy 3800 PLN (983,24 USD) naszej partnerskiej organizacji
MonaReliefYemen  w  Sanie  na  zakup  żywności.  Żywność  w  postaci
koszyków (25 kg mąki, po 10 kg ryżu i cukru, 2 l oleju, 1 kg mleka w
proszku)  trafi  do  około  trzydziestu  rodzin.  Koszyk  chroni  osiem osób
przed śmiercią głodową przez miesiąc. Wszystkie wpłaty na pomoc dla
Jemenu, które trafiają na nasze konto, przekazujemy w całości – sami
płacimy za przelewy. 

29 lipca 2018

Nasze koszyki z żywnością trafiły do trzydziestu dwóch rodzin w Sanie.
Dystrybucja  zorganizowana  przez  naszą  partnerską  organizację
MonaReliefYemen. 



Sierpień 2018

2 sierpnia 2018

Otrzymaliśmy dokumenty potwierdzające odbiór żywności w Sanie oraz
podziękowania od MonaReliefYemen. 

6 sierpnia 2018

Początek sierpnia był wyjątkowo krwawy w Jemenie – potrójna rzeź w
Hudajdzie.  Wiele ofiar,  coraz więcej  zdesperowanych ludzi  wyrusza w
stronę stolicy. Publikujemy bieżące informacje z Jemenu i zabiegamy o
pomoc. 

23 sierpnia 2018

Systematycznie przypominamy o warszawskich bezdomnych i o tym, że
warto im pomagać. Regularnie przypominamy o Bacówce na Grójeckiej
20 b domofon nr 1 – tam można dostarczać używaną odzież dobrym
stanie. Dyżury wolontariuszy Bacówki w każdy czwartek 16:30 – 19:00 i
poniedziałek 10:30 – 13:00. 

30 sierpnia 2018

Dostarczyliśmy  do  Bacówki sporą  partię  używanej  męskiej  odzieży  i
butów, past i szczoteczek do zębów oraz jednorazowych maszynek do
golenia – to też bezdomnym bardzo potrzebne. 

Wrzesień 2018

3 września 2018

Udostępniliśmy kolejny materiał o sytuacji w Jemenie – tekst i zdjęcia.
Cały czas zabiegamy o pomoc dla Jemenu. 

4 września 2018

Złożyliśmy kolejne pisma w Biurze Podawczym Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów – jedno do Pana Premiera, drugie do Departamentu Pomocy
Humanitarnej.  Przypominamy,  że  Jemen  istnieje  i  bardzo  potrzebuje
pomocy – także naszej. 



Radio  TOK  FM  znalazło  czas  na  prawie  godzinę  dla  Jemenu.
Dziękujemy redakcji i wszystkim słuchaczom, którzy zareagowali na nasz
apel. 

12 września 2018 

Na bieżąco dziękujemy pisemnie za wszelkie wpłaty na nasze konto po
audycji  w  TOK FM.  Pieniądze  w  całości  trafią  do  Jemenu  na  zakup
żywości. Kwoty nie umniejszy opłata za przelew – za to zapłacimy sami.
Tak samo – opłaty pocztowe też nie obciążają budżetu Stowarzyszenia. 

20 września 2018 

Przekazaliśmy  3830  PLN  (1007,  58  USD)  do  Jemenu  do
MonaReliefYemen – na zakup żywności. 

Udostępniamy kolejne  materiały  z  Jemenu,  tym razem o  ludziach  na
północy kraju w Aslam, którzy mają tylko rozgotowane liście winorośli
jako pożywienie. Do Aslam chcemy dotrzeć z pomocą – przy współpracy
z MonaReliefYemen. 

23 września 2018 

Bardzo dziękujemy TOK FM za kolejną porcję  czasu antenowego dla
Jemenu. Ogromnie dziękujemy za wsparcie słuchaczy.  Cała kwota na
zakup żywności dla ludzi w Aslam. 

Zamieszczamy kolejne materiały z Jemenu – tym razem o sytuacji  w
Aslam. 

Październik 2018 

4 października 2018 

Pieniądze słuchaczy TOK FM już  w Sanie – 6000 PLN (1539, 58 USD).
Bandycka prowizja Western Union – 273 PLN – nie uszczupliła tej kwoty.
Zapłaciliśmy sami. 

Dostarczyliśmy  kolejną  partię  używanej  męskiej  odzieży  i  butów  do
Bacówki. 

9 października 2018 



Otrzymaliśmy  z  Sany  potwierdzenie  otrzymania  przelewu  z  4
października. 

19 października 2018

Kolejna wysyłka tablic szkolnych, materiałów papierniczych i przyborów
szkolnych dla uczniów w Bośni. Waga całości – 130 kg.

21 października 2018 

Siedemdziesiąt  pięć  rodzin  w  Aslam  na  północy  Jemenu  otrzymało
nasze koszyki z żywnością. 

24 października 

Nasze  wcześniejsze  wysyłki  do  Bośni  już  na  miejscu  –  otrzymaliśmy
dokumentację zdjęciową oraz podziękowania od PKW EUFOR. 

Cały czas udostępniamy materiały prasowe o katastrofie humanitarnej w
Jemenie. 

Listopad 2018 

Cały czas piszemy o Jemenie i zabiegamy o pomoc. 

Na bieżąco listownie dziękujemy wszystkim, którzy po audycjach w TOK
FM  dokonali  wpłat  na  nasze  konto.  Opłaty  pocztowe  nie  obciążają
budżetu  Stowarzyszenia.  Publikujemy  zdjęcia  z  Aslam  na  północy
Jemenu – tam ludzie jedzą rozgotowane liście winorośli – bo nie mają nic
innego. 

21 listopada 

Otrzymaliśmy podziękowanie od PKW EUFOR. 

Grudzień 2018 

2 grudnia 2018 

Bardzo dziękujemy Radiu Kielce za czas antenowy dla Jemenu. 



6 grudnia 2018 

Kolejny przekaz do Jemenu – 6000 PLN (1528,32 USD) odebrany przez
MonaReliefYemen. Cała kwota będzie przeznaczona na zakup żywności
w Aslam. 

16 grudnia 2018

Jak co roku, razem ze Szkołą Jogi Foksal & Bracka wsparliśmy Projekt
Bellur w  Indiach  –  stworzony  przez  BKS  Iyengara.  Cała  pozyskana
kwota trafiła do wioski  Bellur – na bieżące potrzeby ośrodka zdrowia,
szkoły i punktu uzdatniania wody. 

17 grudnia 2018 

Kolejny materiał  prasowy o Jemenie w polskiej prasie – tym razem w
tygodniu  Angora.  Zamieszczamy  na  naszej  stronie,  na  profilu  na
facebooku i apelujemy o udostępnianie. 

21 grudnia 2018 

Otrzymaliśmy foto relację z przekazywania naszych przyborów szkolnych
i  tablic  w  Bośni.  Trafiły  do  najmniejszych,  bardzo  potrzebujących
wsparcia szkół oraz do Ośrodka Pomocy Społecznej. 


