


Informacje dla dziecka
Produkty i szwalnia organizacji Musana Community Development Organization. Musana 
w języku lusoga oznacza słońce. Tutaj powstają produkty takie jak torby, pokrowce na 
laptopy, rękawice i fartuchy do gotowania oraz biżuteria. Są sprzedawane na lokalnym i 
międzynarodowym a zyski są przekazywane na szkołę w której uczą się głównie dzieci, 
które straciły rodziców. Dzięki temu nie ponoszą żadnych kosztów.

Informacje dla osoby prowadzącej
Zdjęcie zostało wykonane w Igandze. Model, który stworzyła Musana jest bardzi efektyw-
nym przykładem ekonomii społecznej. Organizacja prowadzi kilka projektów, które mają 
finansować działanie szkoły. Są to oprócz sprzedaży rękodzieła min. staw rybny, farma 
kurczaków, kawiarnia w centrum miasta. Obecnie szkoła finansowana jest w 40% z wła-
snych projektów a w 60% z dotacji głównie z USA a w 2015 roku plan zakłada kompletną 
samodzielność w utrzymaniu. Z 300 dzieci, 250 uczy się za darmo, do szkoły uczęszczają 
też dzieci z okolicy. Przy wszystkich projektach zatrudniani się ludzie z lokalnej 
społeczności co dodatkowo zapewnia im pracę i ją rozwija.

Informacje o kraju dla dziecka

Autor zdjęcia: Krzysztof Wiatr, uczestnik programu GLEN w Ugandzie w 2013 roku.

Uganda znajduje się we wschodniej Afryce. Jest niezwykle zielonym krajem. Rośnie tam 
na przykład kapusta, fasola, groch, cebula, pomidory, a z roślin, które nie rosną w Polsce 
kawa, herbata, wiele rodzajów bananów i innych owoców. Jest tam dużo jezior i rzek,
a w nich wiele ryb. Zaczyna się tu najdłuższa rzeka świata Nil. Uganda jest mniejsza niż 
Polska, ale ma prawie tyle samo mieszkańców, a w przyszłości Ugandyjczyków może być 
więcej niż Polaków. Tak jak w Polsce dzieci w Ugandzie chodzą do szkoły, lubią się bawić i 
marzą o podobnych rzeczach.

Powierzchnia w km²: 
241 550
Liczba mieszkańców w mln:
34, 509
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
19 271$
Oczekiwana długość życia (lata):
54
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
73
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
91
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
48
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
13
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI): 
161 miejsce
Wzrost gospodarczy 2012 r. :
3.4%          

 

Powierzchnia w km²:
311 888
Liczba mieszkańców w mln:
38, 299
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
514 115$
Oczekiwana długość życia (lata):
76
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
100
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
96
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
128 
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
65
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI):
39 miejsce
Wzrost gospodarczy w 2012 r. :
1,8%

POLSKA
Stolica: Warszawa

UGANDA
Stolica: Kampala

Zrównoważony rozwój
65





Zrównoważony rozwój

Informacje dla dziecka
Szkółka leśna prowadzona przez osoby z grupy Mwamboa nieopodal miejscowości Lushoto. Szkółka jest częścią cyklu produkcji 
miodu. Drzewa są potrzebne do produkcji uli, są ścinane na drewno a później ta sama ilość jest ponownie sadzona. Sadzonki służą też 
do stwarzania pszczołom jak najlepszych warunków do zbierania nektaru.

Informacje dla osoby prowadzącej
Zdjęcie zostało wykonane w okolicach Lushoto. Produkcja miodu jest sposobem utrzymania się dla lokalnej społeczności, cały proces 
jest ukierunkowany na zrównoważony rozwój i możliwość kontynuacji bez pomocy zewnętrznej kiedy projekt się zakończy. Projekt 
jest realizowany przez Fundację Ekonomiczną Polska- Afryka Wschodnia w ramach programu Polska Pomoc.

Informacje o kraju dla dziecka

Autor zdjęcia: Piotr Szmyt, uczestnik programu GLEN w Tanzanii w 2013 roku

Tanzania jest krajem we wschodniej Afryce. Znajduje się na drugiej półkuli ziemi - my mieszkamy na półkuli północnej a Tanzania jest 
na półkuli południowej. W tym kraju ludzie posługują się głównie językiem Suahili. Tanzania leży nad Oceanem Indyjskim, są tam 
liczne góry (m.in. najwyższa góra Afryki: Klimandżaro), rzeki, a także jeziora – np. jezioro Wiktorii, które jest największym jeziorem 
Afryki i Tanganika. Do kraju należą także wyspy: Zanzibar i Pemba.Tak jak w Polsce dzieci chodzą tutaj do szkół i przedszkoli, lubią grać 
w różne gry i się bawić.

Powierzchnia w km²: 
945 087
Liczba mieszkańców w mln:
46, 218
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
23 615$
Oczekiwana długość życia (lata):
58
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
73
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
98
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
55,9
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
12
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI): 
152 miejsce
Wzrost gospodarczy 2012 r. :
6,4%          

 

Powierzchnia w km²:
311 888
Liczba mieszkańców w mln:
38, 299
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
514 115$
Oczekiwana długość życia (lata):
76
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
100
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
96
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
128 
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
65
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI):
39 miejsce
Wzrost gospodarczy w 2012 r. :
1,8%

POLSKA
Stolica: Warszawa

TANZANIA
Stolica: Dodoma
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Informacje dla dziecka
Ten ciekawie wyglądający wynalazek jest wykorzystywany do podgrzewania wody. Panel 
słoneczny wytwarza energię przez słońce i podgrzewa wodę we wnętrzu rury. Wielu 
ludzi w Republice Południowej Afryki używa słonecznych podgrzewaczy wody i umiesz-
cza je na dachach, gdyż oszczędza to wiele energii która inaczej musiałyby być produ-
kowane w dużych zakładach energetycznych, później energia musiałaby być użyta do 
podgrzania wody a następnie gorąca woda byłaby przesyłana rurami. Samodzielne 
ogrzewanie jest więc ekologiczne i tańsze.

Informacje dla osoby prowadzącej
Samodzielne ogrzewanie wody sprawia, że domy są autonomiczne od przyłączania sieci 
z zewnątrz. W tym wypadku dom nie musi mieć dostarczanej ciepłej wody, jeśli woda 
pochodzi ze studni to jest niezależny od dostaw wody. Istnieje trend w budownictwie 
ekologicznym nazywający się „o� grid” który oznacza, że budowane domy są niezależne 
od wszystkich sieci (wodnej, elektrycznej, kanalizacyjnej) a wręcz wytwarzają energię, 
którą oddają do sieci. Nie stanowią wręcz obciążenia ekologicznego i produkują czystą, 
zieloną energię. W tym przypadku takie rozwiązanie nie jest powodowane trendem a 
zwyczajnie praktycznością rozwiązania.

Informacje o kraju dla dziecka

Autorka zdjęcia: Leona Schmidt-Roßleben, uczestniczka programu GLEN 
w RPA w 2013 roku

Republika Południowej Afryki jest krajem na samym południu Afryki. RPA znajduje się na 
półkuli Południowej i kiedy u nas jest lato tam jest zima i na odwrót. Generalnie jest tam 
sucho i słonecznie, chociaż w zimie w miastach położonych w górach czasem pada 
śnieg. Mieszka tu więcej ludzi niż w Polsce a sam kraj także jest większy. Mieszkają tam 
też takie zwierzęta jak nosorożce, lwy czy żyrafy a także pingwiny. Stąd pochodzi 
czerwona herbata, którą pijemy w Polsce.

Powierzchnia w km²: 
1 221 037
Liczba mieszkańców w mln:
50, 46
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
408 237$
Oczekiwana długość życia (lata):
54
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
89
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
90
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
127
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
21
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI): 
121 miejsce
Wzrost gospodarczy 2012 r. :
2,5%          

 

Powierzchnia w km²:
311 888
Liczba mieszkańców w mln:
38, 299
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
514 115$
Oczekiwana długość życia (lata):
76
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
100
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
96
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
128 
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
65
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI):
39 miejsce
Wzrost gospodarczy w 2012 r. :
1,8%

POLSKA
Stolica: Warszawa

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
Stolica: Pretoria (administracyjna)

Zrównoważony rozwój
69





Informacje dla dziecka
Punkt zbioru butelek plastikowych. Butelki zostaną przetworzone a z nich zostaną 
zrobione torby i worki na warzywa. Butelki są odbierane i wysłane do fabryki gdzie są 
myte, pozbawiane korków, etykiet i wszystkich zanieczyszczeń. Na samym końcu 
powstają z nich małe ziarenka (granulki), które można wykorzystać ponownie. Wiele
z opakowań, które używamy udaje przetworzyć się ponownie, dlatego tak ważna jest 
segregacja śmieci.

Informacje dla osoby prowadzącej
Zdjęcie zostało wykonane w Igangdze. Pokazuje, że wysiłki ekologiczne podejmowane są 
na całym świecie. Opakowania są problemem dla gospodarek krajów rozwijających się 
ponieważ zwykle były one nastawione na naturalne i lokalne produkty. Konsekwencją 
rozwoju globalnego i lokalnego rynku przetworzonej żywności jest wzrost liczby 
opakowań i śmieci.

Informacje o kraju dla dziecka

Autor zdjęcia: Krzysztof Wiatr, uczestnik programu GLEN w Ugandzie w 2013 roku.

Uganda znajduje się we wschodniej Afryce. Jest niezwykle zielonym krajem. Rośnie tam 
na przykład kapusta, fasola, groch, cebula, pomidory, a z roślin, które nie rosną w Polsce 
kawa, herbata, wiele rodzajów bananów i innych owoców. Jest tam dużo jezior i rzek,
a w nich wiele ryb. Zaczyna się tu najdłuższa rzeka świata Nil. Uganda jest mniejsza niż 
Polska, ale ma prawie tyle samo mieszkańców, a w przyszłości Ugandyjczyków może być 
więcej niż Polaków. Tak jak w Polsce dzieci w Ugandzie chodzą do szkoły, lubią się bawić i 
marzą o podobnych rzeczach.

Powierzchnia w km²: 
241 550
Liczba mieszkańców w mln:
34, 509
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
19 271$
Oczekiwana długość życia (lata):
54
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
73
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
91
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
48
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
13
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI): 
161 miejsce
Wzrost gospodarczy 2012 r. :
3.4%          

 

Powierzchnia w km²:
311 888
Liczba mieszkańców w mln:
38, 299
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
514 115$
Oczekiwana długość życia (lata):
76
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
100
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
96
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
128 
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
65
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI):
39 miejsce
Wzrost gospodarczy w 2012 r. :
1,8%

POLSKA
Stolica: Warszawa

UGANDA
Stolica: Kampala

Zrównoważony rozwój
71


