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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

STOWARZYSZENIA SOLIDARNOŚCI GLOBALNEJ ZA ROK 2018 

 
W 2018 roku Stowarzyszenie Solidarności Globalnej realizowało dwa projekty 

współfinansowane ze środków zewnętrznych oraz prowadziło działalność statutową 

realizowaną ze środków własnych, poza projektami.   

 

Realizowane projekty: 

 
III – XI 2018 - realizacja projektu „Kształtujemy przyszłość. Wsparcie centrów dla dzieci 
i młodzieży w Gruzji” współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację 
Edukacja dla Demokracji. W ramach projektu odbyły się dwie wizyty osób zaangażowanych 
w realizację projektu w Gruzji: marzec - wizyta studyjna w Zoti, Ianeti, Tbilisi; listopad - 
spotkanie podsumowujące w Zoti, Ianeti, Tbilisi. We wrześniu odbyły się obozy wakacyjne 
dla dzieci i młodzieży w Zoti, Ianeti i Duisi (organizacja obozu w Duisi, była działaniem 
pozaprojektowym). Grupa lokalnych liderów wolontariatu z Gruzji uczestniczyła ponadto w 
wizycie studyjnej w Polsce (maj 2018).  
 

VII – XI 2018 – realizacja projektu „Konferencja ogólnopolska i kampania informacyjna 

– Jak przeciwdziałać przyczynom przestępczości w grupach osób wysokiego ryzyka?”  

współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 

Minister Sprawiedliwości. W ramach projektu w dniach 24 – 25 października odbyła się 

ogólnopolska konferencja pt. „Jak przeciwdziałać przyczynom przestępczości w grupach osób 

wysokiego ryzyka?” oraz zostały wyprodukowane 4 audycje radiowe. 

 

Działalność statutowa realizowana poza projektami:  

I-XII 2018 r. –pomoc dla uchodźców z Czeczenii przebywających na terenie Białorusi. 

Wsparcie materialne i rzeczowe udzielone rodzinom uchodźców (kilka weekendowych 

wyjazdów wolontariuszy do Brześcia i spotkania z potrzebującymi rodzinami) oraz stała 

współpraca z Mariną Hulią prowadzącą w Brześciu zajęcia dla dzieci uchodźców i 

wspierającą rodziny uchodźców (inicjatywa pod nazwą „Dzieci z Dworca Brześć”). Ponadto 

działania na rzecz uchodźców przebywających w Polsce – współorganizacja wycieczek i tzw. 

„Dni radości” dla dzieci uchodźców.  

I-II 2018 r. – wolontariat na Kubie. Kontynuacja zapoczątkowanego w grudniu 2017 r. 

dwumiesięcznego wolontariatu wolontariuszki SSG na Kubie. Podczas pobytu w diecezji 

Santa Clara wolontariuszka realizowała m.in. szkolenia i warsztaty dla dzieci  i młodzieży, 

odwiedzała  osoby  chore i starsze, pomagała w inicjatywach realizowanych przez parafię 

katolicką w miejscowości Caibarién.  

VI 2018 r. – wizyta studyjna przedstawiciela SSG w Regionie Kurdystanu. Nawiązanie 

współpracy z kurdyjską organizacją pozarządową Barzani Charity Foundation, diagnoza 

najważniejszych potrzeb uchodźców przebywających w obozach w Regionie Kurdystanu.  
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VIII 2018 r. – organizacja obozu wakacyjnego w Lublinie dla młodzieży z Ukrainy. W 

obozie wzięli udział uchodźcy wewnętrzni z obwodu donieckiego i ługańskiego oraz młodzi 

Tatarzy krymscy, łącznie 30 osób. Zorganizowane zostały warsztaty z zakresu podejmowania 

działań wolontariackich, spotkania integracyjne ze społeczeństwem polskim, zwiedzanie 

Lublina i okolic. Odbyła się także akcja „Opowiem Ci moją historię” podczas, której 

młodzież ukraińska i krymsko-tatarska przybliżyła aktualną sytuację panującą w Ukrainie 

oraz na anektowanym Półwyspie Krymskim.  

IX 2018 r.– konferencja podsumowująca 10 lat współpracy z gruzińskimi organizacjami 

pozarządowymi. Konferencja odbyła się w Tbilisi, wzięli w niej udział przedstawiciele 

polskich oraz gruzińskich NGO-sów. Udział dwojga przedstawicieli SSG został sfinansowany 

w ramach grantów wyjazdowych programu RITA – Przemiany w regionie , realizowanego 

przez Fundację Edukacja dla Demokracji. 

X 2018 – organizacja spotkania otwartego na temat Kuby. Spotkanie z Dagoberto 

Valdesem Hernandezem, opozycjonistą kubańskim, założycielem i dyrektorem Centrum 

Naukowego „Convivencia” w Pinar del Río na Kubie oraz redaktorem naczelnym czasopisma 

o tej samej nazwie.  

XI 2018–warsztaty z zakresu budowania społeczeństwa obywatelskiego dla młodych 

Tatarów krymskich. W warsztatach wzięła udział grupa 11 Tatarów krymskich wraz z 

opiekunami, zarówno pochodzących z Krymu, jak i mieszkających na terenie Ukrainy. 

Odbyły się warsztaty m.in. z pracy metodą projektu, pedagogiki zabawy, edukacji 

międzykulturowej, komunikacji interpersonalnej. Młodzież zaangażowała się także w 

działania wolontariackie na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie oraz w 

organizację wieczoru kultury krymsko- tatarskiej.  

XI 2018 – wizyta przedstawicieli SSG w Ukrainie. Podczas wizyty odbyły się spotkania z 

przedstawicielami ukraińskiej organizacji partnerskiej Eleos-Ukraine i z pracownikami 

Ambasady RP w Kijowie.  

XII 2018 – organizacja spotkania otwartego na temat sytuacji syryjskich uchodźców 

przebywających w obozach dla uchodźców w Regionie Kurdystanu. Spotkanie z 

przedstawicielami kurdyjskiej organizacji pozarządowej Barzani Charity Foundation. 

XII 2018 –druga edycja warsztatów z zakresu budowania społeczeństwa obywatelskiego 

dla młodych Tatarów krymskich. W warsztatach wzięła udział grupa 13 Tatarów 

krymskich, zarówno pochodzących z Krymu, jak i mieszkających na terenie Ukrainy. Odbyły 

się warsztaty m.in. z pracy metodą projektu, pedagogiki zabawy, edukacji międzykulturowej, 

komunikacji interpersonalnej. Młodzież zaangażowała się także w działania wolontariacie na 

rzecz osób bezdomnych w Lublinie oraz w organizację wieczoru kultury krymsko- tatarskiej.   

Stowarzyszenie Solidarności Globalnej prowadziło ponadto działania z zakresu edukacji 

globalnej, a także stale współpracowało ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu 

w Lublinie. 


