
Sprawozdanie	merytoryczne	z	działalności		

Fundacji	Pomocy	Humanitarnej	„Redemptoris	Missio”	w	2016r.	

Fundacja	 prowadziła	w	2016	 roku	działalność	 zgodną	 ze	 swoim	 statutem	w	następujących	
obszarach:	

Wyjazdy	na	misje	personelu	medycznego.	

Tanzania	

W	 dniach	 28	 stycznia	 –	 28	marca	 na	 prośbę	 Siostry	 Benedykty	 ze	 szpitala	 w	Maganzo	 w	
Tanzanii	do	pracy	wyjechała	dr	Maria	Wieteska	–	twórca	Akcji	„Kardiolog	w	Afryce”.	Doktor	
Wieteska	szkoliła	personel	szpitala	w	diagnozowaniu	i	leczeniu	chorób	serca.	Wynikiem	pracy	
wolontariuszki	 Fundacji	 była	 też	 operacja	 uszkodzonej	 zastawki	 serca	 jej	 pacjentki,	 która	
odbyła	się	i	zakończyła	powodzeniem	26	czerwca	w	Dar	es	Salam	w	Tanzanii.	

Kamerun	

Fundacja	zapewniła	ciągłość	pracy	w	gabinecie	w	stomatologicznym	w	Abong	–	Mbang.	Do	
pracy	w	Kamerunie	wyjechała	lek.	stom.	Monika	Wieczorek		(6	marca	–	31	maja),	następnie	
zastąpiła	ją	lek.	stom.	Martyna	Osiak	(1	czerwca	–	31	lipca).		
W	 ramach	 wsparcia	 projektu	 „Dentysta	 w	 Afryce”	 do	 Kamerunu	 wyjechała	 lek.	 stom.	
Aleksandra	Golińska	(3	października	–	22	grudnia).	
	
Jamajka	

Dnia	30	marca	na	Jamajkę	wyjechały	Ludwika	Stasiak	i	Agnieszka	Trzcionka	–	dentystki,	które	
pracowały	na	misji	do	8	maja.		

Kenia	
Fundacja	sfinansowała	bilet	lotniczy	dr	Karoliny	Mrówki,	która	wyjechała	do	Kenii	wraz	z	grupą	
studentów	„Leczymy	z	misją”	(17	lipca	2016-23	sierpnia	2016).	
Zambia	
W	ramach	konkursu	z	programu	Polska	Pomoc	z	Ministerstwa	Spraw	Zagranicznych	na	misję	
w	 Chingombe	w	 Zambii	 wyjechali	 laureaci	 konkursu	 na	 Praktyki	 Studenckie	 i	 konkursu	 na	
Wolontariat	Medyczny	stud.	med.	Agnieszka	Pydzińska	i	ratownik	medyczny	Jacek	Jarosz	(	27	
lipca	–	30	października).		
Tanzania	
Do	pracy	w	Tanzanii	w	szpitalu	w	Maganzo	wyjechała	prof.	Jana	Skrzypczak.	Wyjazd	odbył	się	
w	dniach	3	listopada	do	22	grudnia	ze	środków	własnych	Fundacji	i	środków	pochodzących	z	
programu	Polska	Pomoc	finansowanego	przez	Ministerstwo	Spraw	Zagranicznych	RP.	
	
4	listopada	–	19	grudnia	do	pracy	w	szpitalu	prowadzonym	przez	Siostrę	Mirosławę	Górę	w	
Katondwe	w	Zambii	wyjechał	lekarz	Filip	Styrzyński.	



	
14	 listopada	 do	 pracy	 w	 Rwandzie	 wyjechała	 lekarka	 Małgorzata	 Osmola.	 Powrót	
wolontariuszki	został	zaplanowany	na	marzec	2017r.	

	
	

Popularyzacja	idei	pomocy	i	wiedzy	o	misjach	

Fundacja	Pomocy	Humanitarnej	„Redemptoris	Missio”	w	ramach	realizacji	celów	statutowych	
popularyzuje	ideę	pomocy	i	wiedzy	o	misjach.	Pracownicy	i	wolontariusze	Fundacji	dokładają	
wszelkich	starań,	aby	Fundacja	była	obecna	w	mediach	i	na	prezentacjach,	zorganizowanych	
przy	współpracy	z	szeregiem	szkół	i	instytucji.		

Dzięki	 staraniom	 Przewodniczącego	 Rady	 prof.	 Jerzego	 Stefaniaka	 wolontariusze	 Fundacji	
Dawid	Maison,	Michał	Rudnicki	 i	Jacek	Jarosz	5	lutego	wystąpili	na	Festiwalu	Podróżniczym	
„Na	Szagę”.	Wolontariusze	na	ww.	festiwalu	prowadzili	również	stoisko	Fundacji	i	zachęcali	
młodzież	 akademicką	do	pracy	w	Centrum	Wolontariatu	 Fundacji,	 a	 podróżnikom	udzielali	
wszelkich	wskazówek	odnośnie	planowanych	podróży.	

Dzięki	zaangażowaniu	dr	Barbary	Filipiak	i	dr	Karoliny	Mrówki	w	roku	2016	odbyły	się	cztery	
„Spotkania	 z	 Afryką”.	 Spotkania	 służyły	 popularyzowaniu	 idei	 pomocy	 wśród	 studentów	
poznańskich	uczelni;	

7	 stycznia	–	 stud.	med.	Dawid	Maison,	 stud.	med.	Michał	Rudnicki	–	praktyki	medyczne	w	
Papua	Nowa	Gwinea	(obecnych	27	osób)	

11	marca	–	położna	Ewelina	Walkowiak	i	pielęgniarz	Artur	Chmielewski,	wolontariat	w	Kenii	
(obecnych	30	osób)	

21	 marca	 -	 „Słodko	 -	 gorzki	 smak	 Afryki”	 -	 położna	 Ewelina	 Walkowiak,	 Collegium	
Stomatologicum	(obecnych	11	osób)	

29	listopada	–	„Dzieci	Nyubani	okiem	obiektywu	mikroskopu”-	dr	Karolina	Mrówka,	Danuta	
Witkowska	(obecnych	29	osób)	

Fundacja	za	swoją	działalność		została	uhonorowana	1	kwietnia	2016r.	statuetką	Nagrody	im.	
O.	Mariana	Żelazka.	Nagrodę	w	imieniu	Fundacji	odebrała	Prezes	Anna	Tarajkowska.	

W	Centrum	Wolontariatu	Fundacji	pracownicy	Fundacji	Mateusz	Cofta,	Jacek	Jarosz	i	Justyna	
Janiec	 -	Palczewska	przeprowadzali	 raz	w	miesiącu	zajęcia	dla	studentów	Wydziału	Nauk	o	
Zdrowiu	na	temat	działalności	Fundacji.		

12	stycznia	-	Jacek	Jarosz	przeprowadził	wykład	dla	studentów	Wyższej	Szkoły	Języków	Obcych	
w	Poznaniu,	kierunków	sinologii	i	japonistyki	pt.	„Inkulturacja	-	Madagaskar”	

13	 stycznia	 -	 Ewelina	Walkowiak	 przeprowadziła	w	 Szkole	 Podstawowej	 nr	 63	w	Poznaniu	
prezentację	na	temat	pracy	położnej	w	Kenii		



12	 lutego	 -	 wolontariuszka	 Anna	 Klupś	 w	 Gminnym	 Ośrodku	 Kultury	 w	 Przygodzicach	
przedstawiła	prezentację	o		pracy	w	ośrodku	zdrowia	i	szpitalu	w	Rwandzie	

19	 lutego	 -	wolontariusze	Fundacji	Ewelina	Walkowiak	 i	Artur	Chmielewski	 -	prezentacja	w	
Szkole	Podstawowej	nr	74	w	Poznaniu	

24	lutego	-	Jacek	Jarosz	-	prezentacja	w	Szkole	Podstawowej	w	Bytyniu	

3	 marca	 -	 wolontariuszki	 Anna	 Klupś	 i	 Agnieszka	 Pydzińska	 przeprowadziły	 prezentację	 w	
Piątkowskiej	Szkole	Uspołecznionej	im.	Wandy	Błeńskiej	w	Poznaniu	

7	marca	-	Jacek	Jarosz	przeprowadził	prezentację	dla	Akademickiego	Koła	Misjologicznego	pt.	
„Leczenie	w	malagaskim	buszu”	

10	 i	 11	 marca	 -	 Anna	 Klupś	 przeprowadziła	 prezentację	 w	 ramach	 rekolekcji	 w	 Szkole	
Podstawowej	w	Przygodzicach	

10	marca	-	Agnieszka	Pydzińska	i	Jacek	Jarosz	przeprowadzili	prezentację	na	temat	działalności	
Fundacji	w	Gimnazjum	nr	22	w	Antoninku	

10	marca	-		Michał	Rudnicki	prezentacja	w	Szkole	Podstawowej	nr	85	w	Poznaniu	

17	 marca	 -	 wolontariuszka	 Agnieszka	 Pydzińska	 spotkanie	 z	 uczniami	 XXV	 Liceum	
Ogólnokształcącego	w	Poznaniu	

25	 kwietnia	 –	 wolontariuszka	 Agnieszka	 Pydzińska	 wygłosiła	 prezentację	 na	 	 kursie	 dla	
ratowników	medycznych	w	szpitalu	św.	Wojciecha	w	Poznaniu	

28	 kwietnia	 –	 Prezes	Anna	 Tarajkowska	wygłosiła	 prezentację	 dla	 Fundacji	 św.	 Józefa	 przy	
Klasztorze	Karmelitów	Bosych	w	Poznaniu	

12	maja	–	Prezes	Anna	Tarajkowska	wygłosiła	prezentację	na	temat	Fundacji	na	Uniwersytecie	
Przyrodniczym	

5	 października	 –	 wykład	 i	 prezentacja	 Położnej	 Eweliny	 Walkowiak	 w	 ramach	 Tygodnia	
Rodzicielstwa	Bliskości	w	„Mateczniku”	w	Poznaniu	

18	października	–	wykład	Justyny	Janiec	-	Palczewskiej	inaugurujący	działanie	projektu	„Mały	
Medyk”	na	Uniwersytecie	Medycznym	

28	października	–	prezentacja	wolontariuszki	Fundacji	Sary	Suchowiak	i	prezes	Justyny	Janiec	
–	 Palczewskiej	 w	 Piątkowskiej	 Szkole	 Uspołecznionej	 im.	 Dr	 Wandy	 Błeńskiej	 w	 ramach	
corocznych	obchodów	Dni	Patrona	

10	listopada	–	prezentacja	lek.	Kingi	Zastawnej	w	Zespole	Szkół	Sióstr	Urszulanek	w	Poznaniu	

14	listopada	–	prezentacja	położnej	Eweliny	Walkowiak	w	Szkole	Podstawowej	w	Bninie	



19	listopada	–	prezentacja	Sary	Suchwiak	dla	dzieci	w	Centrum	Wolontariatu	Fundacji	

5	grudnia	–	prezentacja	Sary	Suchowiak	w	Szkole	Podstawowej	„Da	Vinci”	w	Poznaniu	

8	grudnia	–	trzy	prezentacje	przeprowadził	Kacper	Nijakowski	w	ZS	nr	1	w	Poznaniu	na	
Smochowicach	
8	grudnia	–	wykład	Jacka	Jarosza	w	Szkole	Języków	Obcych	–	„Egzotyka	współczesnej	Afryki”	
9	grudnia	–	wykład	Jacka	Jarosza	w	Szkole	Języków	Obcych	–	„Egzotyka	współczesnej	Afryki”	
12	grudnia	–	prezentacja	Jacka	Jarosza	w	Szkole	Podstawowej	w	Luboszu,		
16	grudnia	–	prezentacja	Anny	Klupś	w	II	Liceum	Ogólnokształcącym	w	Ostrowie	Wlkp.			

W	Centrum	Wolontariatu	Fundacji	uruchomiono	Dyskusyjny	Klub	Filmowy.	Projekcje	filmów	
odbyły	się		26	stycznia,	26	lutego	i	24	maja.		

Fundacja	była	reprezentowana	na	konferencjach	naukowych;	9	kwietnia	przez	Jacka	Jarosza	
w	Gdańsku	na	konferencji	„Medycy	dla	Afryki”	i	10	maja	w	Poznaniu	na	konferencji	„Leczymy	
z	 misją”	 przez	 lek.	 Adama	 Bobkiewicza,	 lek.	 stom.	 Konrada	 Rylskiego,	 Jacka	 Jarosza,	 lek.	
Dariusza	Tuleję.		

Dnia	17	kwietnia	odbył	 się	Uroczysty	Koncert	Charytatywny	 dla	 Sympatyków	Fundacji.	Na	
koncercie	 wręczono	 medal	 „Tym,	 którzy	 czynią	 dobro...”	 prof.	 Andrzejowi	 Łukaszykowi.	
Koncert	poświęcony	został	pamięci	Ojca	Mariana	Żelazka	SVD.	

W	kwietniu	Fundacja	była	 reprezentowana	 	przez	 lek.	 stom.	Anna	Tarajkowską	 i	 lek.	Kingę	
Zastawną	na	obchodach	dziesiątej	rocznicy	śmierci	Ojca	Mariana	Żelazka	w	Palędziu	oraz	przez	
Justynę	Janiec	–	Palczewską	w	Gimnazjum	imienia	O.	Mariana	Żelazka	SVD	w	Poznaniu.	

Centrum	Wolontariatu	Fundacji	było	odwiedzane	przez	przebywających	na	urlopie	w	Polsce	
misjonarzy.	W	minionym	roku	Fundację	odwiedziła	Siostra	Tadeusza	Frąckiewicz	z	Kamerunu,	
Izabela	Cywa	-	misjonarka	świecka	 i	dyrektorka	szpitala	w	Republice	Centralnej	Afryki,	Ewa	
Józefa	Jezierska	OSU	z	Senegalu,	S.	Alicja	Adamska	z	Kamerunu,	S.	Krystyna	Młynarz	OSU	z	
Senegalu,	s.	Donata	Krupa	z	Kamerunu.	
Dnia	 5	 września	 odbyło	 się	 zebranie	 organizacyjne	 w	 Radiu	 „Emaus”	 z	 wolontariuszami	
pracującymi	w	Radiu.	Fundacja	była	reprezentowana	przez	Gabrielę	i	Ewę	Mularz	oraz	Justynę	
Janiec-Palczewską.	Ustalono	ogólne	 ramy	współpracy	 i	 już	9	września	odbyła	 się	 	pierwsza	
audycja	w	roku	akademickim	2016/2017	„Misyjny	Atlas	Świata”	

	
Wystawa	zdjęć	z	pracy	wolontariuszy	Fundacji	pt.	„Wielkopolscy	lekarze	na	misjach”	odbyła	
się	 8	 września	 w	 Collegium	 Stomatologicum	 w	 ramach	 	 Dnia	 Otwartego	 z	 okazji	
Międzynarodowego	Kongresu	Stomatologów	FDI.	
Wraz	z	końcem	roku	powstały	w	Fundacji	dwie	wystawy:	„Afryka	Medyka”	 	 i	„Redemptoris	
Missio	–	niesiemy	nadzieję”.	Wernisaż	pierwszej	z	nich	odbył	się	29	grudnia	w	Klubokawiarni	
„Blubra	Cafe”.	
W	 dniu	 20	 października	 zainaugurował	 swoją	 działalność	 „Klub	Wolontariusza”,	 spotkania	
klubu	 odbywają	 się	 każdego	 miesiąca	 (kolejne	 odbyło	 się	 14	 grudnia)	 i	 służą	 integracji	



środowiska	wolontariuszy	oraz	szerzeniu	idei	pomocy	i	inspirowaniu	młodych	ludzi	do	pracy	
na	misjach.	Zaproszeni	goście	opowiadają	o	swojej	pracy	i	odpowiadają	na	pytania	tych,	którzy	
chcieliby	w	przyszłości	wyjechać	z	ramienia	Fundacji.		
Zadbano	o	ujednolicenie	grafiki	i	zmianę	tablic	informacyjnych	w	budynku,	w	którym	mieści	
się	Centrum	Wolontariatu	Fundacji.	

	

Kursy	i	szkolenia	w	zakresie	medycyny	tropikalnej		

Członkowie	Rady	Fundacji	i	pracownicy	Kliniki	i	Katedry	Chorób	Tropikalnych	i	Pasożytniczych	
w	dniach	5	-	7	maja	2016r.	oraz	13	-	15	października,	szkolili	misjonarzy	udających	się	na	misje	
z	 Centrum	 Formacji	 Misyjnej	 w	 Warszawie.	 Koordynatorem	 tych	 działań	 była	 dr	 Karolina	
Mrówka.		

Działalność	wydawnicza	

Fundacja	wydała	kwartalnik	Medicus	Mundi	Polonia	nr	53-54	(kwiecień)	oraz	Medicus	Mundi	
Polonia	 nr	 55	 –	 56	 (grudzień)	 oraz	 trzy	 numery	 Biuletynu	 Informacyjnego	 Sympatyków	 i	
Wolontariuszy	Fundacji	„Raport”	nr	73	(30	maja),	74	(12	września),	75	(8	grudnia).		

Pomoc	humanitarna		

W	roku	2016	odbyło	się	13	transportów	z	pomocą	humanitarną	o	łącznej	wadze	26,5	tony.	

5	luty	–	wysyłka	do	Afganistanu	-189	paczek		z	ciepłą,	nową	odzieżą,	mydłem	i	przyborami	
szkolnymi	-1920,50	kg	
9	marca	–	wysyłka	182	paczek	z	odzieżą,	artykułami	szkolnymi	i	mydłem	do	Kosowa	-	
2233,60	kg	
10	marca	–	wysyłka	kontenera	do	Kamerunu	-244	paczki	z	przyborami	szkolnymi	-2928kg	
14	kwietnia	–	wysyłka	łóżek	porodowych	i	28	paczek	z	przyborami	szkolnymi	do	Kamerunu	i	
do	RCA	-	130,69	kg	
28	kwietnia	–	wysyłka	przyborów	szkolnych	i	mydła	do	Togo	–	Ghany	-	2468,96	
16	maj	–	wysyłka	nowej,	zimowej	odzieży,	przyborów	szkolnych,	mydła	i	piłek	podarowanych	
przez	PZPN	do	Afganistanu	–	208	paczek	-1664,38kg	
16	czerwca	–	kontener	do	Kamerunu	z	przyborami	szkolnymi	i	opatrunkami	–	71	paczek	-	
444,96kg	
4	lipca	–	wysyłka	łóżka	porodowego,	mleka	w	proszku	i	opatrunków	do	RCA	-187	paczek	-	
2332,15kg	
6	lipca	–	kontener	do	Kamerunu	–	127	paczek	z	art.	szkolnymi,	pastami,	szczoteczkami	i	
mydłami	-1400	kg	
27	października	–	wysyłka	do	Afganistanu	–	wyroby	z	włóczki,	pasty	i	szczoteczki	–	184	paczki	
-1451,02	kg	
15	listopada	–	wysyłka	kontenera	do	Kamerunu	i	RCA	–	541	paczki	z	pastami,	szczoteczkami	i	
materiałami	opatrunkowymi	-	6071,71	kg	
4	grudnia	–	kontener	do	Kongo	(S.	Alicja	Gołębiewska)	ze	stołem	operacyjnym,	materiałami	
opatrunkowymi,	mydłami	–	145	paczek	-1826,61	kg	
	



Drogą	pocztową	w	2016	roku	wysłano	169	paczek	do:	
Etiopii,	Papui	Nowej	Gwinei,	Kamerunu,	Togo,	Czadu,	Tanzanii,	Namibii,	Kenii,	Rwandy,	
Zambii,	Ukrainy,	Indii,	Senegalu,	Indonezji,	Gruzji,	Togo,	na	Madagaskar,	Białoruś	i	Jamajkę.	

Akcje	Fundacji	

Głównym	 celem	 Akcji	 organizowanych	 przez	 Fundację	 jest	 pomoc	 potrzebującym.	 Dzięki	
akcyjności	działań	udaje	się	zaangażować	w	pomoc	różne	środowiska.	Pomoc	gromadzona	jest	
w	szkołach,	przedszkolach,	parafiach	oraz	innych	instytucjach	użyteczności	publicznej.	Akcje	
pozwalają	skupić	wokół	Fundacji	rzeszę	osób	i	instytucji	gotowych	nieść	pomoc	podopiecznym	
polskich	misjonarzy.	

„Puszka	 dla	 Maluszka”	 to	 Akcja	 całoroczna	 polegająca	 na	 zbiórce	 aluminiowych	
puszek.	W	roku	2016	pieniądze	z	Akcji	są	przekazywane	do	misji	z	Republiki	Środkowej	Afryki	
i	Kamerunu.	Dzięki	środkom	gromadzonym	w	ten	sposób	dożywiane	są	dzieci	z	sierocińca	w	
Ayos	 w	 Kamerunie	 oraz	 dzieci	 objęte	 programem	 dożywiania	 w	 Ngaundaye	 w	 Republice	
Środkowej	Afryki.	

„Adoptuj	szkołę”	to	Akcja	Fundacji,	rozpoczęta	w	połowie	2014r.,	w	której	członkowie	
klubu	 adopcyjnego	 zobowiązują	 się	 wspierać	 edukację	 afrykańskich	 dzieci.	 Składka	
członkowska	wynosi	 100	 PLN	 rocznie.	 	 Kwota	 zgromadzona	w	 ramach	 tej	 Akcji	 pomaga	w	
utrzymaniu	 szkoły	 podstawowej	 w	 Abong-Mbang	 w	 Kamerunie,	 oraz	 w	 miejscowości	
Nagoundaye	w	Republice	Środkowej	Afryki.	

	„Zaczarowany	 ołówek”	 to	 Akcja	 służąca	 wsparciu	 edukacji	 w	 krajach	 Globalnego	
Południa.	Aby	dzieci	mogły	się	efektywnie	kształcić	w	szkołach	prowadzonych	przez	misjonarzy	
potrzebne	 są	 przybory	 szkolne.	 To	 Akcja	 ciesząca	 się	 największym	 powodzeniem,	 chętnie	
organizowana	przez	szkoły	i	przedszkola.	Akcja	ta	jest	również	sposobem	na	zwrócenia	uwagi	
na	problemy	krajów	o	najwyższym	wskaźniku	ubóstwa;	utrudniony	dostęp	do	edukacji	i	opieki	
medycznej.	W	wyniku	tej	Akcji	Fundacja	zgromadziła	ponad	10	ton	przyborów	szkolnych,	które	
zostały	wysłane	do	Kamerunu,	Republiki	Środkowej	Afryki,	Afganistanu	i	Kosowa.	

	„Domek	 Doktora”	 	 -	 przy	 współpracy	 z	 Fundacją	 „Mała	 Polska	 w	 Nepalu”	 w	
miejscowości	 Dumre	 w	 Nepalu	 powstaje	 punkt	 medyczny,	 do	 którego	 w	 przyszłości	 będą	
wyjeżdżać	 lekarze	 i	wolontariusze	 Fundacji,	 aby	 leczyć	nepalską	 ludność.	Pierwsze	wyjazdy	
lekarzy	 zaplanowane	 są	 na	 kwiecień	 2017	 roku.	 W	 celu	 wsparcia	 pomocy	 medycznej	 dla	
Nepalu	 wolontariusz	 Fundacji	 Bartosz	 Mroczyk	 2	 lipca	 zorganizował	 „Bieg	 dla	 Nepalu”.	
Krzysztof	i	Wojciech	Błachowiak	zorganizowali	prezentację	„Dźwięki	i	obrazy	Nepalu”,	podczas	
której	gromadzone	były	środki	na	pomoc	dla	tego	kraju.	

„Położna	w	Afryce”	–	program	wpisujący	się	w	Cele	Zrównoważonego	Rozwoju	służący	
zmniejszeniu	 śmiertelności	 okołoporodowej,	 mający	 zachęcić	 afrykańskie	 mamy	 do	
odbywania	 porodów	 w	 izbach	 porodowych	 i	 szpitalach.	 Program	 jest	 prowadzony	 przez	
położną	 Ewelinę	 Walkowiak.	 Dzięki	 staraniom	 Eweliny	 Walkowiak	 Fundacja	 otrzymała	
darowiznę	w	postaci	USG	o	wartości	100	000	PLN.	Aparat	USG	trafi	do	szpitala	w	Kenii.	

Wraz	z	końcem	roku	zespół	pracowników	Fundacji	podjął	szereg	działań	mających	na	
celu	 promocję	 Fundacji	 w	 środowisku	 akademickim	 i	 środowiskach	 katolickich.	 Na	



Uniwersytecie	 Medycznym	 po	 uzyskaniu	 zgody	 władz	 uczelni	 zostały	 ustawione	 tablice	
informacyjne	o	działalności	Fundacji.	Wolontariuszka	Fundacji	Dorota	Wojtkowiak	odwiedziła	
31	poznańskich	parafii	i	w	18	z	nich	uzyskała	pozwolenie	na	zostawianie	w	kościołach	Biuletynu	
informacyjnego	„Raport”.		

„Pomoc	 dla	 Afganistanu”	 –	 to	 Akcja	 trwająca	 już	 od	 2010	 roku.	 Dzięki	 udanej,	
wieloletniej	współpracy	z	Dowództwem	Operacyjnym	RP	pomoc,	zarówno	na	terenie	Polski	
jak	i	na	linii	Wrocław	–	Bagram	jest	transportowana	bezpłatnie.	W	ramach	tej	pomocy	przy	
Centrum	Wolontariatu	Fundacji	działa	Klub	„Włóczkersów”.	Członkinie	tego	klubu	zajmują	się	
robieniem	czapek	dla	afgańskich	dzieci.	

Współpraca	z	innymi	organizacjami	i	mediami	

W	 działalności	 Fundacji	 pomaga	 wiele	 instytucji	 i	 organizacji.	 Dzięki	 współpracy	 z	
Ministerstwem	Obrony	i	Dowództwem	Operacyjnym	wszystkie	transporty	pomocy	odbyły	się	
bez	 nakładów	 finansowych	 ze	 strony	 Fundacji.	 Udana	 współpraca	 z	 mediami	 ułatwiła	
promocję	działalności	i	celów	statutowych	Fundacji.	

Projekty	 Fundacji	 „Ginekolog	w	 Tanzanii”	 i	 	 „Medycy	w	Chingombe”	 brały	 udział	w	
konkursie	„Wolontariat	Polska	Pomoc	2016”	na	dotację	Ministerstwa	Spraw	Zagranicznych.	Z	
ramienia	Fundacji	do	Tanzanii	wyjechała	prof.	Jana	Skrzypczak	(listopad	–	grudzień	2016r.),	a	
do	Zambii	wyjechali	stud.	med.	Agnieszka	Pydzińska	i	ratownik	medyczny	Jacek	Jarosz	(sierpień	
–	październik	2016r.).	

„Radio	Emaus”	 udostępniło	wolontariuszom	Fundacji	 swój	 czas	antenowy.	Program	
„Misyjny	Atlas	Świata”	realizowali	wolontariusze:	Gabriela	Mularz,	Katarzyna	Salamon,		Sara	
Suchowiak	,	Ewa	Mularz	i	Bartosz	Mroczyk		

Wszystkie	Akcje	Fundacji	były	na	bieżąco	relacjonowane	przez	lokalne	i	ogólnokrajowe	
media	 (Puls	UM,	 TVP	Polonia,	 TVP	 1,	 TVP	 3,	WTK,	 Telewizja	 Trwam,	 Przewodnik	 Katolicki,	
Radio	 Maryja,	 Tygodnik	 Powszechny,	 PAP,	 Gazeta	 Wyborcza,	 Radio	 Zet,	 Zet	 Gold,	 Moje	
Miasto,	TVN,	TVN	24,	Polsat	News,	Głos	Wielkopolski,	Fakt,	Misyjne	Drogi,	KAI,	Radio	Merkury,	
Radio	Watykańskie).	

W	roku	2016	została	dokonana	archiwizacja	danych.		

W	 połowie	 roku	 2016	 Rada	 Fundacji	 powołała	 nowy	 Zarząd.	 W	 jego	 skład	 zostali	
powołani	Justyna	Janiec-Palczewska,	dr	Karolina	Mrówka,	Prof.	Jerzy	Marcinkowski,	Ewelina	
Walkowiak,	dr	Marcin	Wrzos.	

Wraz	 z	 końcem	 roku	 Fundacja	 otrzymała	 w	 darowiźnie	 samochód	 do	 przewozu	
wystaw.	

Wolontariusze	przepracowali	bezpłatnie	na	rzecz	Fundacji	2644,5		godzin.			

	



W	roku	2016	odbyły	się	pięć	spotkań	Rady	Fundacji	(23	stycznia,	18	marca,	7	lipca,	17	
września,	 	21	października)	oraz	siedem	spotkań	Zarządu	Fundacji	 (11	 lutego,	17	marca,	16	
maja,	27	września,	25	listopada,	20	grudnia).	

Justyna	Janiec	-	Palczewska	


