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Cześć, dzień dobry!

Dzień dobry, cześć! 

Kilkanaście miesięcy temu był ten dzień. 
Dzień, w którym w naszych sercach 
pojawiła się  i Monrovia, kiedy Liberia
powiedziałyśmy sobie, że jedziemy do 
Afryki. 

Od samego początku miałyśmy jasny cel 
- wspierać ludzi potrzebujących, 
wnieść w ich życie nieco radości, 
a pomysłami i ciężką pracą naszych rąk 

zrobić tak wiele, jak się tylko da, aby 
choć trochę poprawić ich byt.

Do tego też odwołuje się nazwa naszej 
wyprawy Niesiemy radość, bo to 
przecież od tej emocji - od radości - 
wszystko zaczyna iść w dobrym 
kierunku.

Na kolejnych stronach znajdą Państwo 
szczegóły naszej wyprawy i jej główne 
cele, jak również ofertę współpracy. 



Oto my!

M a r t a I w o n a

Jesteśmy wolontariuszkami Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego
Młodzi Światu, oddział we Wrocławiu.



Iwona Bajtek

Absolwentka finansów i rachunkowości 
oraz pracy socjalnej. Po godzinach pani 
od matematyki. Uwielbia podróże, 
zwłaszcza autostopowe i najlepiej bez 
pieniędzy. Stara się radością 
i entuzjazmem zarażać innych.

Co podpowiedziało mi serducho, by 
jechać do Liberii?

„Od dzieciństwa marzyłam o wyjeździe 
na misje. Chciałam dać drugiemu 
człowiekowi to, co jako jedyne ode mnie 
zależy, czyli mój czas. Zapomnieć 
o sobie, być dla innych”.

Marta Mazur

Absolwentka Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej, na co dzień 
pracująca w kadrach. 

Pasjonatka książek i rozmów z drugim 
człowiekiem. Twierdzi, że uśmiech jest 
najlepszym prezentem dla świata.

Co podpowiedziało mi serducho, 
by jechać do Liberii?

„Zdecydowałam spełnić swoje 
największe marzenie, i przez czas 
wyznaczonego pobytu w innym, 
odległym kraju, chcę móc doświadczyć 
bycia tylko dla kogoś”.

Poznaj nas blizej



Tym, co pcha nas do Liberii, jest pomoc 
drugiemu człowiekowi, w szczególności 
dzieciom i młodzieży, ponieważ ich 
sytuacja jest niezwykle trudna.
Region jest zniszczony wojną, która 
skończyła się w 2011 roku, ale jej skutki 
są odczuwane do dzisiaj. W 2015 roku 
kraj zakończył walkę z wirusem Ebola.

Dzieci, którym będziemy się zajmować, 
często pochodzą z rozbitych rodzin - 
potrzebują opieki, ciepła i edukacji.

Nasze zadanie i wartości, które nam przyświecają



Miejscem naszej wyprawy jest 
Monrovia, a dokładnie placówka 
Salezjańska w dzielnicy New Matadi. 
Powstała ona w trakcie wojny dla ludzi, 
którzy stracili domy.

W Monrovii są tylko dwie szkoły 
państwowe. Reszta to szkoły prywatne, 
na które stać nielicznych rodziców. 

To właśnie wyzwanie, z którym 
będziemy się mierzyć, prowadząc zajęcia 

dla dzieciaków - czytanie, zajęcia 
matematyczne, plastyczne, a nawet... 
tańce integracyjne.

Po obozie prowadzonym dla dzieci, który 
będzie trwał 5 tygodni, 
najprawdopodobniej wesprzemy pracę 
Sióstr Misjonarek Miłości, które zajmują 
się chorymi na gruźlicę i AIDS, ale także 
małymi dziećmi lub będziemy pracować 
w Oratorium prowadzonym przez 
Salezjanów.

Miejsce, do którego jedziemy - Monrovia



W Monrovii będziemy 
prowadzić m.in. zajęcia 
dla dzieciaków – uczyć 
czytania, matematyki, 
plastyki, a nawet... tańców 
integracyjnych. 
To dopiero będzie wyzwanie!

PS Intensywnie ćwiczymy!

Są Państwo zainteresowani szczegółami naszej akcji edukacyjnej? Czekamy na pytania, 
z przyjemnością podzielimy się naszymi pomysłami na zajęcia!



Chętnie podzielimy się szczególami, 
jeśli będą nimi Państwo zainteresowani.

Najprawdopodobniej 
wesprzemy także pracę 
Sióstr Misjonarek Miłości, 
które zajmują się chorymi 
na gruźlicę i AIDS, 
ale także małymi dziećmi.



W jaki sposób możesz udzielić nam wsparcia?

Zostań naszym 
Sponsorem 
Głównym

Partnerem 
Wspierającym

Przyjacielem 
Wyprawy

lub lub

1

2

3

Na kolejnych stronach znajdą Państwo ofertę oraz korzyści dla danej formy wsparcia.
Jesteśmy otwarte również na inne formy, niewskazane w ofercie sponsorskiej.



Koszty wyprawy

Możliwe jest również dofinansowanie dedykowanego wydatku - szczegóły w pakietach sponsorskich, 
które znajdują się na kolejnych stronach.

Całkowity koszt naszej wyprawy 
to 10 tys. złotych. 

Tyle też potrzebujemy zebrać wsparciem 
sponsorów i ludzi dobrego serca.

Jakie jest przeznaczenie pieniędzy? 

ź bilety lotnicze ok. 6 tys. zł
ź szczepienia ok. 2 tys. zł
ź wizy  ok. 2 tys. zł



Zostań Sponsorem Głównym

Sponsor Główny dofinansowuje 
wyprawę w kwocie 6 tys. złotych. 

Korzyści dla Sponsora Głównego: 

ź Prawo do posługiwania się tytułem 
„Główny Sponsor Wyprawy” 
lub „Sponsor Główny”.

ź Logo Sponsora umieszczone w 
prawej kolumnie na blogu wraz 
z oznaczeniem „Sponsor Główny 

Wyprawy” lub „Sponsor Główny”.

ź Logo Sponsora w cover photo na 
fanpage’u w jego prawej części wraz 
z oznaczeniem zaproponowanym 
przez Sponsora, np. „Wspiera nas 
i kciuki trzyma”.

ź Publikacja informacji o Sponsorze 
oraz zakresie udzielonego wsparcia 
na blogu w dedykowanej zakładce 
www.odnajdzradosc/nazwasponsora

ź Produkty Sponsora przekazane 
dzieciom na miejscu wraz 
z fotorelacją i opisem, dystrybucja na 
blogu oraz fanpage’u wyprawy, jak 
również w kanałach własnych 
Sponsora.

ź Kreatywny wpis o wsparciu akcji 
przez Sponsora na fanpage’u, 
umieszczany na jej początku 
(1 tydzień), w trakcie (5/7/9 tydzień) 
i zakończeniu (12 tydzień).

Jesteśmy otwarte na Państwa sugestie i oczekiwania. Z przyjemnością poszukamy najlepszych rozwiązań!



ź Tematyczne zajęcia/ warsztaty/ 
konkursy/ konkurencje dla dzieci 
z Liberii organizowane na miejscu 
z wykorzystaniem produktów 
Sponsora według omówionego 
i zaakceptowanego przez Sponsora 
scenariusza wraz z przekazaniem 
materiałów fotograficznych z tego 
eventu.

ź Możliwość zorganizowania konkursu 
angażującego fanów fanpage’a i/lub 

czytelników bloga wg 
zaproponowanego przez Sponsora 
scenariusza.

ź Informacja o Sponsorze wyprawy na 
planszy tytułowej prezentacji 
multimedialnej podczas 
organizowanych pokazów na terenie 
Wrocławia (po wyprawie).

ź Zorganizowanie dla Sponsora (lub 
jego partnerów) pokazu/ prelekcji 

zamkniętej na terenie Wrocławia, 
np. w formie spotkania 
z pracownikami firmy w ramach 
wsparcia działań employer 
brandingowych.

ź Możliwość wykorzystania zdjęć 
z wyprawy w komunikacji 
marketingowej w kanałach Sponsora.

ź Logo Sponsora w mailingu do bazy 
osób zapisanych przez blog.

Jeśli w pakiecie Sponsora Głównego nie znaleźli Państwo oczekiwanych korzyści, a są zainteresowani wsparciem, 
prosimy o kontakt. Z przyjemnością poszukamy satysfacjonujących rozwiązań!

Zostań Sponsorem Głównym - ciąg dlaszy korzyści



Zostań Partnerem Wspierającym

Partner Wspierający dofinansowuje 
wyprawdę w kwocie nie mniejszej niż 
1 tys. złotych. Maksymalna liczba 
partnerów wspierających - 3.

Korzyści dla Partnera 
Wspierającego:

ź Prawo do posługiwania się tytułem 
„Partner” lub „Partner Wspierający”

ź Logo Partnera umieszczone w prawej 

kolumnie na blogu wraz 
z oznaczeniem „Partner” lub „Partner 
Wspierający”

ź Publikacja informacji o Partnerze na 
blogu w dedykowanej zakładce 
www.odnajdzradosc/nazwapartnera

ź Produkty Sponsora przekazane 
dzieciom na miejscu wraz 
z fotorelacją i opisem, dystrybucja na 
blogu oraz fanpage’u wyprawy, jak 

również w kanałach własnych 
Partnera.

ź Kreatywny wpis o wsparciu akcji 
przez Partnera na fanpage’u, 
umieszczany po jej przeprowadzeniu.

Kolejne korzyści na następnej stronie.

Jesteśmy otwarte na Państwa sugestie i oczekiwania. Z przyjemnością poszukamy najlepszych rozwiązań!



Zostań Partnerem Wspierającym - ciąg dlaszy korzyści

ź Tematyczne zajęcia/ warsztaty dla 
dzieci organizowane z wykorzy-
staniem produktów Sponsora według 
omówionego i zaakceptowanego 
przez Sponsora scenariusza wraz z 
przekazaniem materiałów 
fotograficznych z tego eventu.

ź Możliwość wykorzystania zdjęć 
z wyprawy w komunikacji 
marketingowej w kanałach Sponsora.

Jeśli w pakiecie Partnera Wspierającego nie znaleźli Państwo oczekiwanych korzyści, a są zainteresowani wsparciem, 
prosimy o kontakt. Z przyjemnością poszukamy satysfacjonujących rozwiązań!



Zostań Przyjacielem Wyprawy

Przyjaciel Wyprawy przekazuje dobra lub 
usługi, np. zabawki dla dzieci lub 
przybory szkolne, o dowolnej wartości. 
Brak ograniczeń dla maksymalnej liczby 
Przyjacieli Wyprawy.

Korzyści dla Przyjaciela Wyprawy:

ź Prawo do posługiwania się tytułem 
„Przyjaciel Wyprawy”.

ź Produkty Przyjaciela przekazane 

dzieciom na miejscu wraz 
z fotorelacją i opisem, dystrybucja na 
blogu oraz fanpage’u wyprawy, jak 
również w kanałach własnych 
Przyjaciela Wyprawy.

ź Tematyczne zajęcia dla dzieci 
organizowane z wykorzystaniem 
produktów Przyjaciela Wyprawy wraz 
z przekazaniem materiałów 
fotograficznych z tego wydarzenia.

Potrzebne produkty:

ź artykuły szkolne, np. kredki 
drewniane, bloki rysunkowe itp.,

ź plastry opatrunkowe,
ź piłki i pompki,
ź balony,
ź chusty do ochrony przed słońcem,
ź koszulki,
ź gry, zabawki, maskotwki 

(o niewielkich gabarytach).

Jeślli chcieliby Państwo przekazać artykuły dla dzieci spoza listy, będziemy również za nie bardzo zobowiązane.



Jeśli w przedstawionych 
pakietach nie znaleźli 
Państwo satysfakcjonującego 
rozwiązania, prosimy o maila
czesc@niesiemyradosc.pl
 
Na podstawie Państwa profilu 
działalności i wartości marki 
przygotujemy dedykowaną ofertę!



Zdjęcia z Monrovii

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego 
Młodzi Światu, oddział we Wrocławiu.



Zdjęcia z Monrovii - ciąg dalszy

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego 
Młodzi Światu, oddział we Wrocławiu.



L I B E R I A
niesiemy 
r a d o ś ć

Adres e-mail: czesc@niesiemyradosc.pl
tel. 732 876 976

Dziękujemy wszystkim
Państwu za okazane serce!

Salezjański Wolontariat Misyjny
Młodzi Światu, oddział we Wrocławiu
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