
 
 

 



Cele podejmowanych działań:  

 

Zwięzły opis realizacji:  

 

 Uzyskane efekty:  

 

Napotkane problemy:  

 

 Wnioski z realizacji i plany na przyszłość:  

 

Materiały, które mogą być potrzebne do prawidłowej realizacji usprawnienia np. wzory dokumentów i 

formularzy, schematy, programy szkoleń, materiały multimedialne itd.  

 

 

Kontynuowanie pomocy dziewczynce z sierocińca z Zambii. Realizowanie dotychczasowych i poszukiwanie nowych 

form działania. Organizowanie spotkań z misjonarzami pracującymi na innych kontynentach. Nawiązanie 

kontaktów z osobami świeckimi- wolontariuszami przebywającymi na misji, współpracownikami misji. 

 

- wykonanie prac artystycznych i dekoracyjnych różnymi technikami szycia ręcznego i maszynowego,                                                                                              

- pozyskanie środków finansowych ze sprzedaży makulatury , występów kukiełkowych, kiermaszy, kolędowania i  

kwesty                                                                                                                                                                                                                     

- pomoc materialna ofiarowana dziewczynce z Zambii raz w roku 500 zł                                                                                                                                 

,  - inicjowanie rozmów, wykonanie gazetek, zapoznanie z prasą misyjną, analizowanie korespondencji z Zambii, 

chęć udziału w spotkaniach z misjonarzami jako przejaw zainteresowania i deklaracji udziału w niesieniu pomocy  

Memory Banda, 

Zainteresowanie dziewcząt losem dziewczynki z sierocińca w Zambii rozpoczęłam od spotkania z  siostrą 

prowadzącą tę placówkę a przebywającą czasowo w Polsce.  Wychowanki dowiedziały się o potrzebie udzielenia 

wsparcia umożliwiającego Memory Banda zdobycie wykształcenia co zmieni jej status społeczny. Wychowanki 

bardzo aktywnie odpowiedziały na ten apel. Wspólnie ustaliłyśmy drogę pozyskania środków finansowych na 

książki, przybory szkolne i ciepły posiłek dla koleżanki z dalekiego kraju. Dziewczęta rzetelnie szyły ręcznie i 

maszynowo atrakcyjne artykuły  przeznaczone na kiermasz w środowisku otwartym, kolędowały i kwestowały 

wśród pracowników. Systematycznie zbierały makulaturę. Na bieżąco prowadziły korespondencję { w jęz. 

angielskim} i wymieniały fotografie   Memory zawsze wyrażała wdzięczność za wsparcie i zapewniała o modlitwie. 

Swoimi doświadczeniami pracy i posługi pełnionej w Zambii dzielili się z dziewczętami  w czasie spotkań księża 

misjonarze.   Przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich działań wymagało długotrwałego wysiłku, 

współdziałania w zespole, wzajemnej tolerancji i życzliwości. Pomimo to dziewczęta nie zniechęcały się a 

rozumiejąc sens i cel  z zapałem niosły pomoc rówieśniczce pokrzywdzonej przez los.  

- uświadomienie wzajemnych więzów w rodzinie, sąsiedztwie i społeczeństwie,                                                                                                                                      

-integracja i współpraca ze środowiskiem otwartym poprzez udział w kiermaszach, festynach, występach 

kukiełkowych,                                                                                                                                                                                                     

-promowanie działań ekologicznych{ zbiór makulatury , wykorzystanie resztek tkanin} ,                                                                                                                 

- zapoznanie wychowanek z działalnością placówki misyjnej w Lusace , ukazanie różnic kulturowych Afryki i Europy                                                               

- zachęcenie wychowanek  do zaangażowania w pomoc misjom                                                                                                            



 


