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Dane organizacji:

Skład Zarządu 
Stowarzyszenia:
Do 12.10.2019:

Od 13.10.2019:

Stowarzyszenie Leczymy z Misją
Ul. Rokietnicka 5e, 60-806, Poznań
Numer REGON: 368612790
Numer NIP: 7792474101

Piotr Filberek – Prezes;
Jan Niziński – Wiceprezes ds. 
finansów i partnerów strategicznych;
Marcin Kiszka – Wiceprezes ds. 
współpracy międzynarodowej i 
zaopatrzenia medycznego;
Natalia Krawczyk – Sekretarz Główny;
Michał Wajs – Human Resources.

Marcin Kiszka – Prezes;
Piotr Filberek – Wiceprezes ds. 
planowania strategicznego i 
marketingu;
Maria Buda – Członkini zarządu ds. 
finansów i partnerów strategicznych;
Natalia Krawczyk – Sekretarz Główny; 
Milena Snopek – Human Resources.
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Cele statutowe Stowarzyszenia

1. Podnoszenie jakości opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie.

2.
Niesienie pomocy ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych, wojen domowych, klęsk 
żywiołowych i innych sytuacji zagrażających ich życiu lub dobrobytowi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
jak i za granicą.

3. Udzielanie pomocy zdrowotnej, technicznej i edukacyjnej w ramach świadczenia pomocy zdrowotnej.

4. Promocja i organizacja wolontariatu w Polsce i na świecie.

5.
Prowadzenie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz 
rozwiązywania problemów globalnych, niesienia pomocy humanitarnej i rozwojowej, praw człowieka, 
świadomości zdrowotnej oraz większego zaangażowania Polski w stosunkach międzynarodowych.

6.
Wsparcie uchodźców, migrantów, uchodźców wewnętrznych i innych grup w zakresie ochrony prawnej, 
potrzeb humanitarnych, aktywizacji zawodowej i innych potrzeb, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, jak i za granicą.

7. Edukacja i rozwój członków Stowarzyszenia.

8.
Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, których celem jest 
kształtowanie różnorodnych form współpracy w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

9. Działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia.

10. Nauka, oświata i wychowanie.

11. Świadczenie pomocy osobomniepełnosprawnym i potrzebującym.
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I. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizację konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

2.
Wspieranie partnerów Stowarzyszenia w zakresie organizacji szkoleń, wolontariatu, darowizn środków 
trwałych, darowizn pieniężnych.

3. Pomoc rzeczową i finansową, na rzecz osób potrzebujących wspieranych przez Stowarzyszenie.

4. Prowadzenie projektów infrastrukturalnych na rzecz partnerów Stowarzyszenia.

5.
Prowadzenie działalności leczniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, po spełnieniu niezbędnych 
warunków prawnych.

6.
Organizowanie publicznych zbiórek pieniężnych lub rzeczowych oraz przygotowywanie i wysyłanie pomocy 
humanitarnej i rozwojowej.

7. Pozyskiwanie sponsorów i darczyńców okolicznościowych i stałych.

8.
Organizowanie imprez, imprez masowych, koncertów, wydarzeń kulturalnych i artystycznych i innych 
podobnych przedsięwzięć.

9. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia.

10. Przyznawanie nagród, stypendiów, dotacji.

11. Produkcję filmową, telewizyjną oraz multimedialną.

12. Popieranie inicjatyw zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.

13.
Współpracę z instytucjami publicznymi – w tym organami administracji rządowej i samorządowej i 
organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia oraz współpracę 
krajową i zagraniczną z wszelkimi instytucjami i osobami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.

14. Współpracę z mediami.

15. Uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach.

16. Organizowanie wymian i staży dla pracowników administracji i ochrony zdrowia pochodzących spoza Polski.

17.
Prowadzenie działalności badawczo-naukowej, w szczególności z zakresu zdrowia publicznego, medycyny, 
ochrony zdrowia, nowych technologii.

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
W okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 r. w działalności Stowarzyszenia uczestniczyło 70 wolontariuszy, z czego 
44 zrealizowało projekty w Kenii.

W okresie od czerwca do września 2019 r. na terenie Kenii zrealizowanych zostało 8 wyspecjalizowanych 
projektów związanych z działalnością medyczną i prozdrowotną.

Przedmiot działalności statutowej
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Girls Will Be Girls / 
Boys Will Be Boys
Celem projektu była edukacja medyczna oraz psy-

chologiczna obejmująca tematy okresu dojrzewania, 

anatomii i fizjologii kobiecego ciała, zakażeń wirusem 

HIV, ciąży, cyklu menstruacyjnego i higieny podczas 

miesiączki. Podczas szkoleń zostały objaśnione zasady 

prowadzenia kalendarza menstruacyjnego oraz prze-

prowadzone zostały warsztaty z samobadania piersi. 

Psychologiczną częścią projektu były dyskusje na temat  

samooceny, rozumienia własnych emocji oraz radzenia 

sobie ze stresem. Łącznie objętych szkoleniami zostało 

ponad 2800 dziewczyn i chłopców. Podczas spotkań 

rozdawane były artykuły higieniczne (m.in. podpaski), 

zakupione w Kenii, wspomagając rozwój lokalnych 

przedsiębiorców. Projekt realizowany był przez stu-

dentów medycyny: Marię Budę i Justynę Aleksandrzak 

oraz psychologii: Polę Dębowską i Adama Piętkę w 10 

szkołach w Nairobi i okolicach: (North Highridge Pri-

mary School, St. Catherine Primary School, Muthangari 

Primary School, St. John Primary School, Kongo Prima-

ry School, Chalata Primary School, St. Claire Primary 

School, Ghetto Classic Korogocho, Huruma Primary 

School, Mukuru Ruben Centre, Farasi Lane Primary 

School) oraz w 4 szkołach w Mombasie (Khadua Prima-

ry oraz Mikindani Primary School, Ronaldngala Primary 

School i Likoni Primary School). Beneficjentami projek-

tu byli podopieczni fundacji Art of Music, działającej w 

slumsach Korogocho na terenie Nairobi oraz w Mom-

basie. Projekt sfinansowany z dotacji Fundacji PZU.
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RefrAction!
Wzrok jest najważniejszym zmysłem człowieka, dzięki 

niemu do mózgu dociera aż 80% informacji o otacza-

jącym nas świecie. Stawiając sobie za cel poprawę ja-

kości życia kenijskich pacjentów, zwiększenie efekty-

wności nauki i pracy oraz ułatwienie codziennego 

funkcjonowania, projekt RefrACTION zajmuje się op-

tometrią oraz podstawami okulistyki. 

W roku 2019 projekt realizowany był w 10 szkołach w 

Nairobi i okolicach (North Highridge Primary School, 

St. Catherine Primary School, Muthangari Prima-

ry School, St. John Primary School, Kongo Primary 

School, Chalata Primary School, St. Claire Primary 

School, Ghetto Classic Korogocho, Huruma Primary 

School, Mukuru Ruben Centre, Farasi Lane Primary 

School) oraz w 4 szkołach w Mombasie (Khadua Pri-

mary oraz Mikindani Primary School, Ronaldngala Pri-

mary School i Likoni Primary School) przy współpracy 

z Art of Music Foundation w ramach programu Link 

Up.

Prowadząc screening wśród dzieci i dorosłych, 

wolontariusze tej sekcji zajęli się podstawową diag-

nostyką chorób oczu wśród badanych pacjentów, 

zaopatrując ich w odpowiednie okulary i w razie po-

trzeby podstawowe leki okulistyczne, a także diagno-

zując choroby narządu wzroku wymagające leczenia 

operacyjnego. Zbadano ponad 1229 pacjentów. 

Projekt realizowało dwoje optometrystów: Natalia 

Kosmowska i Dominik Halkowicz, oraz okulistka, lek. 

Barbara Mista.

Okulary przekazne pacjentom pochodziły ze zbiórki w 

ramach akcji “Oprawki do wyprawki”, która pozwoliła 

na pozyskanie tysięcy oprawek od darczyńców z 

całej Polski.
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Jednym z milenijnych celów rozwoju ONZ jest poprawa opieki zdrowotnej nad kobietami w ciąży poprzez zmniejszenie 

wskaźnika śmiertelności okołoporodowej. Od 2000 roku jego wartość w Kenii sukcesywnie spada, jednakże nadal 

wynosi aż 342 na 100 000 żywych urodzeń, w Ugandzie natomiast 375. Aby nakreślić skalę - w Polsce jest on około 

180 razy niższy. Główną przyczyną śmierci matek w trakcie porodu jest krwotok. Celem wolontariuszy tej sekcji jest 

wprowadzenie nowoczesnych technik położniczych na kenijskie oddziały porodowe. Przeprowadzanie szkoleń z 

zakresu użycia wyciągacza próżniowego, a także obsługi i interpretacji zapisu KTG, które w Polsce jest podstawowym 

narzędziem monitorowania stanu płodu, to główne założenia projektu.

Projekt realizowany był w dwóch szpitalach w Kenii oraz dwóch ośrodkach w Ugandzie:

Mama Africa

Z zakresu wykonywania, wskazań oraz interpretacji badania KTG przeszkolonych zostało ponad 26 osób (lekarze, 

personel oddziału porodowego i studenci szkoły pielęgniarskiej) w zakresie teoretycznym. 22 osoby wzięły udział 

w szkoleniach praktycznych. Dodatkowo przeprowadzono szkolenia z zakresu porodu z użyciem wyciągacza 

próżniowego dla 16 osób z personelu oddziału położniczego w teorii i dla 12 osób w praktyce. Odbyły się również 

warsztaty ultrasonograficzne dla głównego sonografisty szpitala oraz 9 osób zainteresowanych badaniem USG. 

Szkolenia realizowane były przy użyciu nowoczesnych fantomów firmy Laerdal oraz podczas codziennej pracy na 

oddziale położniczym, a szpital dodatkowow otrzymał od wolontariuszy sprzęt do wykonywania badań KTG, detektor 

tętna płodu oraz wyciągacz próżniowy. Projekt realizowany był przez lek. Katarzynę Gross-Tyrkin, lek. Joannę Marć, 

lek. Małgorzatę Kowalską, lek. Katarzynę Dyczek, lic. Annę Mierzejewską – położną oraz studentkę medycyny Karolinę 

Brykowską. 

I. St. Mary’s Mission Hospital w Mumias w Kenii
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Z zakresu wykonywania, wskazań oraz interpretacji badania KTG przeszkolonych zostało 10 osób. Dodatkowo 

przeprowadzono szkolenia z zakresu przeprowadzenia porodu z użyciem wyciągacza próżniowego dla personelu 

oddziału położniczego. W ramach propagowania jednego z podstawowych narzędzi diagnostycznych na oddziale 

porodowym, zorganizowano również spotkanie dla całego personelu szpitala w Mutomo, przedstawiające zalety 

wprowadzenia i korzystania z aparatów KTG na oddziale położniczym. Projekt realizowany był przez lek. Weronikę 

Malinkiewicz oraz położną lic. Marię Trębacz.

II. Mutomo Mission Hospital w hrabstwie Kitui w Kenii

W szkoleniach dotyczących badania KTG wzięło udział 8 pielęgniarek oraz 5 lekarzy, a także 2 położne, które ukończyły 

szkolenie. Projekt został zrealizowany przez lek. Katarzynę Gross-Tyrkin, lek. Małgorzatę Kowalską oraz położną lic. 

Annę Mierzejewską.

III. Naggalama, Uganda

W ramach współpracy z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Nairobi wolontariusze Stowarzyszenia zostali zaproszeni 

do szpitala w Koja w Ugandzie, gdzie podjęli współpracę z lokalnym personelem szpitala. Byli oni odpowiedzialni 

za ewaluację warunków opieki nad pacjentami przebywającymi w szpitalu oraz przeprowadzili szkolenia z zakresu 

stanów nagłych w położnictwie. Dodatkowo wolontariusze ofiarowali szpitalowi sprzęt ułatwiający wykrycie tętna 

płodu. 

IV. Koja, Uganda 



Secret Cervix
Mimo, że rak szyjki macicy jest pierwszym pod 

względem zachorowalności nowotworem 

złośliwym u kobiet w Kenii, zaledwie 3,5% z 

nich miało kiedykolwiek wykonywane bada-

nia przesiewowe w jego kierunku. Z tego 

właśnie powodu często jest on wykrywany w 

zaawansowanym stadium, a śmiertelność sięga nawet 50%. Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń z wyko-

rzystania metody screeningu VIA/VILI oraz w wybranych przypadkach zabiegu krioterapii.

W 2019 roku projekt realizowany był w 7 szpitalach na terenie Kenii przez studentkę kierunku lekarskiego Olgę Połu-

kord oraz lekarkę Joannę Kujawską.

W 6 szpitalach zostało przeprowadzone zarówno szkolenie teoretyczne z epidemiologii raka szyjki macicy w Kenii, is-

toty wczesnego wykrywania zmian przednowotworowych i podstaw wykonywania screeningu próbą jodowo-octową 

jak i szkolenie praktyczne - screening, interpretacja wyników, dalsze postępowanie, uzupełnianie historii medycznej 

pacjentki.

W 1 szpitalu odbył się wyłącznie screening.

Szkolenie teoretyczne odbyło 155 osób, praktyczne - 25.

Screeningowi poddało się 385 pacjentek.
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Wiodące przyczyny śmierci dzieci w Kenii to 

wcześniactwo, niska masa urodzeniowa, in-

fekcje oraz niedotlenienie okołoporodowe, 

czyli czynniki, którym często jesteśmy w st-

anie zapobiec poprzez efektywną opiekę 

okołoporodową. Głównymi założeniami pro-

jektu było przeprowadzenie szkoleń z zakresu 

Newborn Life Support, czyli resuscytacji 

noworodka, wsparcia oddechowego metodą 

bubble-CPAP oraz ogólnej opieki i pielęgnac-

ji noworodka. Zespół wykorzystywał nowocze-

sne fantomy do nauki NeoNatalie firmy Laer-

dal. Oba szpitale zostały również wyposażone 

w zestawy resuscytacyjne Ambu dla noworod-

ków i niemowląt. 

Członkami projektu byli: lek. Łukasz Urbaniec 

Przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu Newborn Life Support oraz cykl szkoleń z zakresu  wsparcia oddechowego 

noworodków metodą bubble-CPAP. Uczestniczyło w nich 10 osób z personelu oddziału położniczego oraz studenci 

szkoły pielegniarskiej.

W ramach zwrócenia uwagi na problematykę opieki okołoporodowej oraz medycyny wczesnodziecięcej przeprow-

adzono spotkanie  dla wszystkich pracowników medycznych szpitala na temat pielęgnacji i ogólnej opieki nad 

noworodkiem.

I. Our Lady of Lourdes Mutomo Mission Hospital w regionie Kitui w Kenii

Przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu Newborn Life Support oraz cykl szkoleń z zakresu wsparcia oddechowego 

noworodków metodą bubble-CPAP. Uczestniczyło w nich 15 osób z personelu medycznego.

II. St. Mary’s Mission Hospital w Mumias w Kenii

SIMBA:
Smart Infant
Management
and Breath Aid

oraz student medycyny Franciszek Borys z którymi współpracowały lek. Katarzyna Paciorek oraz lek. Małgorzata Wara-

komska. Projekt realizowany był w dwóch szpitalach partnerskich w Kenii:
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Heart of Kenya

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że z powodu chorób sercowo-naczyniowych umiera około 17.5 miliona 

osób rocznie. Około 75% tych zgonów dotyczy krajów średnio i nisko rozwiniętych, do których należy również Kenia. W 

kenijskich szpitalach brakuje sprzętu i personelu wyszkolonego do przeprowadzania nawet najbardziej podstawowych 

badań diagnostycznych. Pacjenci są odsyłani do odległych ośrodków referencyjnych i ponoszą przez to wysokie koszty. 

Wiąże się to ze znacznym opóźnieniem diagnozy, a wczesna diagnostyka często ratuje zdrowie i życie. 

Projekt obejmował szkolenia z podstaw kardiologii oraz diabetologii i realizowany był w siedmiu szpitalach - 6 w hrabst-

wie Nyamira oraz 1 w Mutomo.

W każdym ze szpitali w hrabstwie Nyamira zrealizowano dwa cykle szkoleń wśród personelu medycznego - pierwszy z 

kardiologii, drugi z rozpoznawania i leczenia cukrzycy. Szkolenia te zostały dostosowane zakresem materiału do poziomu 

wiedzy uczestników - w podstawowych szkoleniach dla całego personelu medycznego wzięło udział 413 osób, w spec-

jalistycznych - 36 lekarzy oraz klinicystów. Dodatkowo, po przeszkoleniu dwójki lekarzy z tego ośrodka z interpretacji 

badania EKG oraz personelu pielęgniarskiego z zasad wykonywania badania, jeden ze szpitali otrzymał aparat EKG. 

Prowadzono również edukację dla pacjentów w kwestii profilaktyki chorób serca i naczyń oraz zdrowego żywienia.

Projekt zrealizowany został przez lek. Annę Płotek i lek. Małgorzatę Gackowską, pod nadzorem merytorycznym rezydenta 

kardiologii – dr. n. med. Tomasza Tokarka oraz rezydentki diabetologii lek. Pauliny Surowiec. 

W Mutomo zostało przeprowadzone 10 szkoleń z zakresu diabetologii przez dwie studentki kierunku lekarskiego - Annę 

Barnaś oraz Martynę Dubanik przy współpracy z rezydentką diabetologii lek. Magdaleną Kopczyńską.
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Większość zgonów dzieci następuje w ciągu 24 
h od przyjęcia do szpitala. W wielu przypadkach 
można zapobiec tak tragicznym skutkom, jeśli 
dzieci w stanie zagrożenia życia zostaną ziden-
tyfikowane tuż po dotarciu do ośrodka zdrowia, 
a leczenie zostanie wdrożone natychmiastowo. 
Głównym zadaniem wolontariuszy tej sekcji jest 
wprowadzenie zasad szybkiego triage’u wszyst-
kich młodych pacjentów przybywających do 
Izby Przyjęć kenijskich szpitali, by zidentyfikować 
tych, którzy najpilniej potrzebują pomocy. 

Realizując założenia projektu, przeszkolone 
zostały 45 osoby z personelu medycznego 
oraz 12 osób niemedycznego personelu szpi-
tala Makueni County Referral Hospital w Wote 
w Kenii. Dzięki temu do szpitala wprowadzono 
system triage zalecany przez Światową Organi-
zację Zdrowia (WHO) oraz nowy system przy-
jmowania pacjentów poniżej 12 roku życia, co 
przekłada się na szybsze reagowanie persone-
lu w przypadkach wymagających najpilniejszej 
interwencji medycznej wśród pacjentów pedi-
atrycznych. W trakcie szkoleń wykorzystywano 
nowoczesne fantomy firmy Laerdal. Dodatkowo 
szpital został wyposażony w nowoczesne pul-
soksymetry oraz zestawy resuscytacyjne AMBU. 
Projekt realizowany był przez czwórkę studen-
tów kierunku lekarskiego: Karolinę Chruścicką, 
Filipa Kazubskiego, Gabrielę Daszkiewicz i Darię 
Salloum oraz specjalistkę pediatrii – dr n. med. 
Joannę Stryczyńską-Kazubską.

PETIT – Paediatric 
Emergency Triage 
and Immediate 
Treatment
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Znaczącym problemem w Kenii jest ograniczona dostępność leków przeciwbólowych oraz niewielka świadomość 

roli, jaką odgrywa leczenie bólu w rekonwalescencji pacjenta po operacji. Podczas edycji 2019 przeprowadzono 

szkolenia wśród pielęgniarek i klinicystów z zakresu oceny nasilenia i leczenia bólu dla 60 osób z personelu medy-

cznego w dwóch szpitalach - Makueni County Referral Hospital w Wote oraz St. Mary’s Mission Hospital Mumias. Nie 

był to jednak jedyny obszar pracy projektu Painkillers. Jego działalność objęła również działania z zakresu medycyny 

ratunkowej. W szkoleniach dotyczących podstawowych zabiegów resuscytacyjnych w obu placówkach wzięło udział 

76 osób, natomiast nauki zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych podjęło się 41 osób. Dwie osoby w szpitalu 

Makueni County Referral Hospital w Wote przeszły szkolenie z wykonywania badania USG FAST. Za pracę w szpitalu 

w Mumias odpowiedzialni byli: studentka wydziału lekarskiego Marcelina Czok, lek. Mikołaj Pielas oraz lek. Emilia 

Rutkowska, natomiast w Wote działali: lek. Milena Snopek oraz Zofia Sabatowska - studentka kierunku lekarskiego 

przy pomocy merytorycznej lek. Mateusza Popielskiego. 

Szpitale zostały wyposażone w worki AMBU, pulsoksymetry oraz kołnierze ortopedyczne. Podczas szkoleń wolontar-

iusze używali fantomów Leadral BLS i Brayden BLS oraz defibrylatora treningowego. 

Painkillers
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Po zeszłorocznym nawiązaniu współpracy z Ambasadą w ramach III etapu małego grantu “Upgrading of the Koja 

Health Center – equipping the maternity and the labour room, renovation of the outpatient department and training 

for the medical staff” nasza tegoroczna współpraca znacząco się rozwinęła. Wolontariusze ponownie pojawili się w 

Kojy w celu realizacji projektu ginekologicznego.

Centrum medyczne w Kojy jest szczególnie związane z Polską ze względu na historyczną obecność w tej wiosce Pol-

skich uchodźców z Syberii, którzy osiedlili się tam po II wojnie światowej. Dzisiaj śladem po polskiej obecności jest 

cmentarz pielęgnowany przez ambasadę RP w Nairobi oraz ośrodek zdrowia, poświęcony pamięci tych rodzin. 

Współpraca z Ambasadą Rzeczypospolitej
Polskiej w Nairobi

Dzięki poleceniu Stowarzyszenia przez Ambasadę udało się rozszerzyć naszą działalność na szpitale rządowe w 

hrabstwach Nyamira oraz Makueni. Wolontariuszki Stowarzyszenia towarzyszyły przedstawicielom Ambasady przy 

ewaluacji szpitali, które uzyskały wsparcie w tegorocznej edycji małych grantów finansowanych ze środków Ambasa-

dy. Zapewniły one wiedzę medyczną, niezbędną do odpowiedniego rozdysponowania pomocy dla szpitali. Nawiąza-

na została współpraca z lokalnymi ministrami zdrowia poszczególnych hrabstw co zapewnia stałą kontrole nad po-

prawą jakości udzielanych świadczeń medycznych, wiedzy pracowników oraz dostępności odpowiednich materiałów 

do wykonywania niezbędnych badań. 

Podczas pobytu wolontariuszek w placówkach odbyła się wizytacja przedstawicielki Ambasady RP w Nairobi – Pani 

Agnieszki Torres de Oliveira, I Sekretarza Ambasady RP w Nairobi.
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Wystąpienia na 
konferencjach, 
festiwalach, EXPO: 

zainteresowanych studentów i pracowników 
opieki zdrowotnej z naszym Stowarzyszeniem i 
jego działalnością oraz przedstawić proces rekru-
tacji w danej edycji projektu. W tym roku spot-
kanie odbyło się w trzech lokalizacjach: 27 listo-
pada 2019 w Poznaniu, 5 grudnia w Warszawie 
oraz 11 grudnia w Bydgoszczy. Podczas spotkań 
poruszane były również tematy mądrej pomocy 
oraz edukacji globalnej.

1. Poznańskie Targi Edukacyjne - marzec 2019 
2. 7. Festiwal Podróżniczy “Śladami Marzeń”  1-3 

lutego 2019
3. “Medycy dla Afryki” w Warszawie 24 marca 2019
4. “Mocni na starcie” MIRO- kwiecień 2019 
5. “Warsaw Humanitarian Expo” 11 czerwca 2019
6. “Open’er Festival” strefa NGO- lipiec 2019  

a. Wykłady : 
ii. Rasizm w Afryce i nie tylko i jak mu 

przeciwdziałać; 
iii. Etyczny wolontariat - cel czy uto-

pia; 
iv. Jak dobrze przygotować się do 

wyjazdu
7. “Ethical communications in development coop-

eration” 25 września 2019
8. “Eye care conference” w Gdyni 20 października 

2019
9. Szkolenie z USG jamy brzusznej, MIRO, Leszno- 5 

października 2019
10. Spotkanie z licealistami w Wolsztynie LO im. Ma-

rii Sklodowskiej-Curie - prelekcja na Festiwalu 
Granice (nie) istnieją!- listopad 2019

11. Spotkanie z licealistami w II LO w Poznaniu w ra-
mach Medycznej Społeczności Dwójki- grudzeń 
2019

Wydarzenia
1. Pierwszy projekt infrastrukturalny przy współpra-

cy z firmą AGROBEX - Rozbudowa Huruma Chil-
dren’s Home – budowa pralnio-suszarni.

2. Pokaz filmu “Oubuongo Edhano” we współpracy 
z SKN Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu; dyskusja na temat stanu opieki psy-
chiatrycznej w Kenii- luty 2019

3. Organizacja III konferencji w Przychodni i w 
Puszczy- 3 marca 2019, Warszawa

a. warsztaty:
ii. poród fizjologiczny;
iii. iNLS – pierwsza pomoc u 

noworodków;
iv. USG FAST dzięki wsparciu firmy 

MIRO. 
b. Prelekcje: 

iii. Marty Gontarskiej – członki-
ni zarządu Instytutu Globalnej 
Odpowiedzialności;

iv. Jana Bazyla – dyrektora wykonaw-
czego Grupy Zagranica,

v. Ks. dr Zbigniewa Babickiego – 
„Działalność pomocowa w kra-
jach globalnego Południa a edu-
kacja globalna”. 

vi. Dr Renaty Popik, członkini Pol-
skiej Misji Medycznej – “Chirurg 
na krańcach świata”; 

4. Warsztaty „Basics of Ultrasound” w ramach 19th 
YCYMS w Poznaniu- kwiecień 2019

5. Ogólnopolska akcja „Oprawki do wyprawki” – 
maj 2019 

6. Koncert Charytatywny #zmisją dla Kenii – 14 
czerwca 2019 dzięki uprzejmości gitarzysty Mar-
iusza Nawarycza – finalisty Warsaw Fingerstyle 
Competition 

7. Założenie nowego Studenckiego Koła Naukow-
ego Leczmy z Misją - oddziału w Warszawie – lis-
topad 2019. 

8. AfriCAN help - wolontariat w czasach insta. Było 
to wydarzenie, które miało na celu zapoznać 
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THANK YOU


