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Wolontariat i wolontariusz 

Wolontariusz - to 

osoba, która pomaga 

innym. Wykonuje swoją 

pracę bezpłatnie. 

 

Wolontariat - jest 

poświęceniem 

wolnego czasu by 
pomagać innym. 



Fundacja 

Instytucja ta 
przeznacza pieniądze, 

które dobrowolnie 

wpłacili ludzie na cele 
charytatywne.  



Patron fundacji 

Ksiądz Orione był 
Włochem. Urodził się w 

ubogiej rodzinie. 

Kiedy Polska została 
zaatakowana przez 

hitlerowskich najeźdźców, 
Ksiądz Orione bardzo to 
przeżywał i modlił się za 

naszą Ojczyznę. W swoim 
pokoju nad łóżkiem 

powiesił flagę Polski, która 
jest tam do dzisiaj. 
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Fundacja Księdza Orione 

Czyńmy Dobro, zgodnie 

z celami pomaga 

społecznie. Dzięki 

ofiarności Darczyńców 

wspiera finansowo wielu 

potrzebujących zarówno 

w kraju, jak i za granicą. 

Obecnie realizuje ponad 

70. projektów 

Wiele uwagi poświęcamy 

dzieciom i młodzieży. 

Szczególnie pomaga  

afrykańskim dzieciom żyjącym 

w skrajnym ubóstwie, 

pozbawionym dostępu do 

edukacji i perspektyw na 

przyszłość. Życie wielu dzieci 

jest zagrożone wskutek chorób 

spowodowanych z braku 

jedzenia i wody. Poprzez 

projekt adopcji na odległość, w 

który włączyła się ogromna 

grupa polskich darczyńców, 

dajemy szansę afrykańskim 

dzieciom na lepsze życie. 



Adopcja na odległość 

Adopcja na odległość dzieci 

z Kenii z dwóch 

miejscowości: Laare i 

Kaburugi.  

Cel projektu: dożywianie, 

edukacja, opieka medyczna 

rehabilitacja. Na koniec 

2014 roku objętych pomocą 

było ponad 1000 kenijskich 

dzieci. 



W promocji 

wolontariatu fundacja 

kieruje  się słowami 

św. Jana Pawła II: 

człowiek w pełni 

realizuje się wyłącznie 

wtedy, gdy kocha i 

daje siebie innym. 

 



Adopcja dziecka z Laare 

Laare - to mała wioska w 
centralnej Kenii, w której 
mieszkańcy nadal żyją w 

głęboko zakorzenionej tradycji 
plemiennej. W wiosce panuje 

wielożeństwo i - według 
tradycji plemienia - kobieta jest 
odpowiedzialna za utrzymanie 

domu i wyżywienie dzieci. 
Większość rodzin nie jest w 

stanie zapewnić swoim 
dzieciom edukacji szkolnej, nie 
stać ich nawet na wyżywienie 
wszystkich członków rodziny. 

Wiele dzieci umiera. 
 

Adopcja na odległość Dzieci z Kenii 
z wioski Laare pole wsparciu 
konkretnego dziecka w wiosce, 
które jest sierotą lub, którego 
rodzice są w bardzo trudnej 
sytuacji materialnej i życiowej. 
Są to głównie rodziny wielodzietne, 

często naznaczone wirusem HIV, 
który zaatakował w tym regionie 
już 75% rodzin. Miesięczny koszt 

adopcji wynosi 70 zł na dziecko ze 
szkoły podstawowej i 150 zł na 

dziecko ze szkoły średniej. 
 



Osoba, która podejmie adopcję na 
odległość, w ramach opłaty 70 zł na 

miesiąc, zapewnia swojemu 
adoptowanemu dziecku wyżywienie, 

ubranie (w tym mundurki szkolne), 
dodatkowe lekarstwa, pokrywa edukację 

(opłata czesnego), ubezpieczenie oraz 
daje dziecku realną możliwość wyjścia z 

kręgu biedy i ubóstwa, gdyż zdobyte 
wykształcenie ułatwi mu w przyszłości 

znalezienie pracy 
 



Lennah Karugi 

Podopieczną naszej szkoły została 
LENNAH KARUGI, urodzona 

17.09.2004. Rodzina, z której pochodzi 
jest bardzo uboga. Lennah ma trójkę 

rodzeństwa, najstarsze z dzieci chodzi 
już do szkoły średniej. Reszta dzieci 
jest w wieku szkoły podstawowej. 
Rodzina ma mały kawałek ziemi, 

mieszkają w domu z patyków, gliny i 
krowiego łajna. Rodzice nie mają stałej 

pracy. Zarobki rodziców nie 
wystarczają zawsze na wyżywienie 

rodziny, a reszta ich środków 
przeznaczana jest na szkołę dla 

najstarszego dziecka, dlatego Sharoon, 
Lennah i Beth często były wyrzucane 
ze szkoły ze względu na zaległości w 

opłatach. 

 


