
SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE  Z  DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA SZKOŁY DLA POKOJU W ROKU 2019

Część pierwsza

W roku 2019, 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  Kosowa,  Bośni  etc.  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,  zapobieganie  bezdomności,  pomoc  dla  rodzin  osób
przebywających 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 (na
przykład zbiórka butów dla warszawskich bezdomnych). 

Wolontariusze  Stowarzyszenia  Szkoły  dla  Pokoju służą  informacjami
dziennikarzom  piszącym  o  Afganistanie,  Jemenie,  problemach  głodu,
ubóstwa oraz wykluczenia społecznego. 

Chętnie  chodzimy  do  szkół  na  spotkania  z  młodzieżą  –  pokazujemy
zdjęcia z miejsc, w których dostęp do edukacji jest trudny. Zachęcamy do
zadawania  pytań.  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  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  (otworzyć  subkonto,  przyjąć  darowiznę  rzeczową  na
moment – żeby ją sprawnie oclić i przekazać tam, dokąd powinna trafić
jak najszybciej, etc.)

Sortujemy odzież pozyskiwaną dla Kosowa, Bośni, etc. Zostawiamy w
kraju  to,  co  gdzieindziej  byłoby  nieprzydatne  i  to,  czego  wysłać  nie
możemy, czyli na przykład używane buty – tu na miejscu nieocenione dla
warszawskich  bezdomnych.  Tego  zawsze  za  mało.  To  wszystko,
regularnie  także kawa,  herbata,  cukier,  mydło,  pasty i  szczoteczki  do
zębów (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  2019  to  kolejny  rok  saudyjskiego  bombardowania  Jemenu.  Gdy
pierwsze bomby spadły na Sanę w 2015 roku alarmowaliśmy ministra
spraw zagranicznych – żeby przynajmniej zabrał głos. Cały czas staramy
się udostępniać 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. 

Kolejny rok staramy się również dotrzeć do mediów z informacjami o
wojnie  w  Jemenie.  W  2019  roku  dotarliśmy  m.in.  do  Plus  Minus
(Rzeczpospolita),  Angory,  Gazety  Olsztyńskiej,  Kuriera  Wnet,  Radia
TOK FM, Radia Olsztyn, Radia Wnet. 



Część druga

Działania Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju w roku 2019

Styczeń 2019 

2 stycznia 2019

Nasza  pomoc  w  Aslam  na  północy  Jemenu  –  kolejny  projekt
zrealizowany  wspólnie  z  naszymi  partnerami  z  MonaReliefYemen.
Zebrane  przez  nas  pieniądze  wystarczyły  na  51  koszyków żywności.
Każdy koszyk to 25 kg mąki, po 5 kg ryżu i cukru, 2 litry oleju i 1 kg
mleka w proszku. Statystycznie: jeden koszyk dla jednej rodziny, każda
rodzina to osiem osób. 

10 stycznia 2019

Nieustająco  apelujemy  o  zwracanie  uwagi  na  osoby  w  kryzysie
bezdomności  wokół  nas  –  zwłaszcza,  gdy  jest  zimno.  Teraz
przypominamy o autobusach MPP (nie tylko w Warszawie). Prosimy o
udostępnianie  naszych  wiadomości  i  reagowanie  (telefon  do  Straży
Miejskiej), gdy widzimy kogoś śpiącego w zimie na ulicy. 

14 stycznia 2019

Otrzymaliśmy  podziękowanie  za  wspólną  akcję  w  Aslam od  naszych
partnerów  MonaReliefYemen. To  zawsze  okazja  do  przypomnienia  o
wojnie w Jemenie i do zabiegania o dalszą pomoc. 

25 stycznia 2019

Dostarczyliśmy wory ubrań i używanych męskich butów do Bacówki  na
Grójeckiej (punkt wydawania darów Fundacji D.O.M, wspierającej osoby
w kryzysie bezdomności).

Testujemy  również  nowy  sposób  przesyłania  pieniędzy  do  Jemenu  –
żeby  uniknąć  bandyckich  prowizji.  Wykonaliśmy  przelew  bankowy  w
wysokości 100 EUR. Przelew bezpiecznie dotarł po tygodniu. Prowizja
trzykrotnie mniejsza niż dotychczasowe. Prowizje i opłaty bankowe nigdy
nie obciążają rachunku Stowarzyszenia. Płacimy za to sami, z naszych
własnych prywatnych pieniędzy. 



28 stycznia 2019

Nieustająco nagłaśniamy konflikt w Jemenie, udostępniając informacje o
‘zapomnianej wojnie – tym razem tekst z PlusMinus. 

Luty 2019 

10 lutego 2019

Przesłaliśmy 1500 EUR do naszych jemeńskich partnerów z MonaRelief.
Po  raz  pierwszy  przesłaliśmy  to  na  rachunek  bankowy  –  prowizja
trzykrotnie  mniejsza  niż  w  wypadku  przekazów.  Przesłana  kwota
wystarczy  na  koszyki  dla  pięćdziesięciu  ośmiu  rodzin  wewnętrznych
uchodźców w Sanie. Prowizja nie obciążyła rachunku Stowarzyszenia. 

24 lutego 2019 

Relacja z przekazywania koszyków żywności w Sanie. Koszyki otrzymało
tym razem 58 rodzin. 

Marzec 2019

Kilka transportów środków czystości,  używanej męskiej odzieży, butów
dla  osób  w  kryzysie  bezdomności  do  Centrum  Interwencyjno-
Diagnostycznego  dla  Osób  Bezdomnych  przy  Grójeckiej  20b  w
Warszawie. 

6 marca 2019

Radio Olsztyn – półtorej godziny dla Jemenu audycji Świat Bez Granic..

14 marca 2019

Otrzymaliśmy podziękowanie z Jemenu za ostatnią akcję wydawania –
ważny  tekst,  który  udostępniamy  i  zachęcamy  do  jak  najszerszego
udostępniania. 

31 marca 2019

Radio TOK FM – nasza relacja z Jemenu na antenie. Bardzo dziękujemy
Panu  Redaktorowi  Pawłowi  Sulikowi  i  Pani  Redaktor  Małgorzacie
Wołczyńskiej  za czas antenowy,  a Słuchaczom  TOK FM za wsparcie.
Wszystkim Darczyńcom staramy się na bieżąco dziękować pisemnie. 



Kwiecień 2019

Właściwie  stale  przypominamy o możliwości  przekazania  1% podatku
wybranej  organizacji  pożytku  publicznego,  ale  co  roku  w  kwietniu
mówimy i  piszemy o tym jeszcze więcej.  Nikomu nie chcemy niczego
odbierać – chcemy jedynie  dotrzeć do tych  osób,  które  nadal  z  tego
przywileju nie korzystają. Zachęcamy też do świadomego podejmowania
decyzji  –  czy  koniecznie  muszę  wspierać  –  z  automatu  –  tych
największych, mających wsparcie mediów i celebrytów? 

5 kwietnia 2019

Kolejna dystrybucja żywności na obrzeżach Sany – tym razem 55 rodzin
otrzymało nasze koszyki.  Tym razem udało  się  także dorzucić trochę
czerwonej soczewicy do każdego zestawu, w którym – jak zwykle – była
mąka, cukier, ryż, olej i mleko w proszku. 

Tego samego dnia także malutka wysyłka do Kosowa – odbiorcą, jak
zwykle,  PKW  KFOR.  Dwa  pudła  (30  kg)  materiałów  piśmiennych  i
przyborów szkolnych. Szczególne słowa wdzięczności dla Agencji Celnej
MMPJ w Bydgoszczy – za niezawodną i błyskawiczną pomoc. 

Maj 2019

5 maja 2019 

Otrzymaliśmy  pisemne  podziękowanie  od  Fundacji  Pomocy  Dzieciom
Krzyk  Biłgoraja.  Najpierw  Fundacja  wybrała  nas  i  jeszcze  jedenaście
warszawskich  organizacji  pozarządowych  jako  swoje  źródła  inspiracji.
Przyjęliśmy  zaproszenie  na  spotkanie  z  młodzieżą.  Gościny  udzieliła
nam  Szkoła na Bednarskiej.  Była okazja do rozmów, pytań i wymiany
doświadczeń.  Młodzież przebywała  w Warszawie  w ramach  Studyjnej
Wizyty Szlakiem Różnorodności. 

7 maja 2019

Otrzymaliśmy  podziękowania  od  naszej  partnerskiej  organizacji  w
Jemenie MonaRelief. Gest wdzięczności zawsze ważny jako taki, ale dla
nas też kolejna okazja, żeby mówić o Jemenie i zabiegać o pomoc. 



13 maja 2019

Przekazaliśmy naszym jemeńskim partnerom z  MonaRelief  1500 EUR.
Bardzo dziękujemy rozgłośni  TOK FM  i  Słuchaczom. To ich pieniądze
trafiły do Jemenu na zakup żywności  dla ludzi  całkowicie zdanych na
pomoc zewnętrzną. Wszystkim Darczyńcom staramy się dziękować na
piśmie.  Koszty  znaczków,  kopert  etc.  nie  obciążają  budżetu
Stowarzyszenia. Również opłata za przelew do Jemenu nie uszczupliła
budżetu organizacji. 

17 maja 2019 

Otrzymaliśmy podziękowanie od Dowódcy XVII zmiany PKW EUFOR. 

28 maja 2019 

Pięćdziesiąt sześć rodzin w Sanie otrzymało nasze koszyki z żywnością.
Tym razem,  oprócz  mąki,  ryżu,  cukru,  oleju,  mleka w proszku,  także
odrobina czerwonej soczewicy i klarowanego masła. 

Czerwiec 2019

4 czerwca 2019

Toast za wolność  - niezmiennie przypominamy o bardzo ważnej dacie w
naszej historii. Cytujemy słowa Pana Premiera Tadeusza Mazowieckiego
i zachęcamy do wyrażania naszej wdzięczności przez pomaganie tym,
którzy pomocy teraz bardzo potrzebują. 

5 czerwca 2019 

Otrzymaliśmy podziękowania po albańsku od szkoły  Zamek Wiedzy w
Kosowie. 

9 czerwca 2019 

Otrzymaliśmy podziękowania od Dowódcy PKW KFOR za wsparcie dla
szkoły w Paldenicy. 

10 czerwca 2019 

Trzy palety regałów i półek (960 kg) dla szkół w Bośni w rejonie działań
PKW EUFOR otrzymaliśmy od gminy Zbąszynek. 



28 czerwca 2019

Apelujemy  o  wparcie  dla  Jemenu.  Dziękujemy  naszym  wszystkim
Darczyńcom. Przypominamy, że to, co do Jemenu ma trafić trafia – tylko
czasem trzeba poczekać. 

Lipiec 2019 

2 lipca 2019 

Nasze  przybory  szkolne  już  w  szkołach  w  Bośni  –  rozdysponowane
przez żołnierzy PKW EUFOR (relacja także na stronie DORSZ).

19 lipca 2019

Stale udostępniamy informacje i zapomnianej wojnie w Jemenie – tym
razem czołówka Kuriera Wnet. Dziękujemy również Radiu Wnet za czas
antenowy dla Jemenu. 

29 lipca 2019

Przesłaliśmy  do  Jemenu  1500  EUR  (nieco  ponad  6500  PLN)  –
zagraniczny przelew bankowy, opłata nieco ponad 100 PLN jak zawsze,
nie obciążyła rachunku Stowarzyszenia. 

Sierpień 2019

7 sierpnia 2019 

Nasz  przekaz  dotarł  do  MonaRelief –  tym  razem  wystarczy  na  55
koszyków. Przez cały miesiąc piszemy i mówimy o Jemenie – nie tylko o
wojnie,  ale  przede  wszystkim  o  fascynującej  kulturze  i  bogatym
dziedzictwie. 

27 sierpnia 2019

Dystrybucja  koszyków  żywności  w  Sanie.  Pięćdziesiąt  pięć  rodziny
otrzymało racje żywnościowej pozwalające przeżyć miesiąc.

Wrzesień 2019

10 września 2019

Publikujemy podziękowanie z Jemenu dla wszystkich zaangażowanych
w ostatnią zbiórkę pieniędzy. Na bieżąco staramy się dziękować naszym



darczyńcom.  Nowym  darczyńcom  staramy  się  dziękować  pisemnie.
Wszelkie opłaty pocztowe nie obciążają budżetu Stowarzyszenia. 

Kolejny  miesiąc  zabiegania  o  dalszą  pomoc  dla  Jemenu  i  także  o
miejsce i czas w mediach. 

Październik 2019

7 października 2019

Kolejny  przelew  do  Jemenu  –  1500  EUR  (6655  PLN)  –  na  zakup
koszyków żywności  pozwalających przeżyć miesiąc.  Zwykle  wystarcza
na  około  50  koszyków,  co  oznacza  realną  pomoc  dla  co  najmniej
czterystu osób. 

Kolejny miesiąc zabiegania o dalszą pomoc dla Jemenu, a także o czas i
miejsce w mediach. 

Listopad 2019

4 listopada 2019

14  toreb  używanych  męskich  ubrań  i  butów  dla  Warszawiaków  w
kryzysie  bezdomności.  Szybka  zbiórka  w  warszawskiej  Szkole  Jogi
Foksal, a  potem  transport  na  Grójecką  do  Bacówki,  gdzie  w  każdy
czwartek między 16:30 a 19:00 Warszawiacy w kryzysie bezdomności
mogą  otrzymać  ubrania.  Na  wszystkich  czekających  w  kolejce  czeka
kawa i herbata – to też dostarczyliśmy. Także trochę środków czystości –
szczególnie w cenie pasty i szczoteczki do zębów. 

22 listopada 2019

Kolejne  podziękowania  z  Jemenu  oraz  bogaty  materiał  zdjęciowy  –
wszystko udostępniamy, żeby pokazać realia życia w ogarniętym wojną
Jemenie. 

Zebrana przez nas odzież dla Warszawiaków w kryzysie bezdomności
już rozdana. Rozpoczynamy kolejną zbiórkę w warszawskiej Szkole Jogi
Foksal. 



25 listopada 2019

Nasza  pomoc  dotarła  już  do  Kosowa  (Kacanik)  –  bogaty  materiał
zdjęciowy  zarówno  na  naszej  stronie,  jak  i  na  stronie  Dowództwa
Operacyjnego Rodzajów Sił  Zbrojnych. Otrzymaliśmy również pisemne
podziękowania (27 listopada 2019, data na podziękowaniu 22 listopada
2019). 

29 listopada 2019

Kolejna  partia  męskiej  odzieży i  butów dla  Warszawiaków w kryzysie
bezdomności dostarczona do Bacówki przy Grójeckiej 20b. 

Grudzień 2019

3 grudnia 2019 

77 rodzin na obrzeżach Sany – Erat Hamdan – otrzymało nasze koszyki
z  żywnością.  Pieniądze  otrzymaliśmy  od  spółki  EuRoPolGAZ.  Tym
razem do koszyków trafiło po 25 kg mąki, po 5 kg ryżu i cukru, 4 litry
oleju, 2 kg czerwonej soczewicy, 1 kg mleka w proszku. 

14 grudnia 2019

Projekt Bellur – nazwa pochodzi  od wioski  Bellur,  w której  urodził  się
BKS Iyengar. Warszawska  Szkoła Jogi Foksal  co roku organizuję serię
wydarzeń  (aukcja,  zbiórka  pieniędzy,  uroczysta  sesja  jogi,  etc.),  aby
zebrać pieniądze na wsparcie szkół, punktu uzdatnia wody i przychodni
w Bellur. Niektórzy członkowie Stowarzyszenia pracują oraz praktykują
jogę na Foksal i co roku biorą udział w Projekcie Bellur. 


