
ZAKOŃCZENIE REMONTU I NAPRAWY  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KALEURO 

Szkoła założona przez katolików 

 

2.Podstawowe informacje o projekcie 

 

Całkowita potrzebna kwota 8,697 € 

 

Kwota oczekiwana od MAITRI 7,434 € 

 

Wkład społeczności lokalnej (rodziców) 1,263 € 

 

Osoba odpowiedzialna za wdrożenie Brat Jean Paul... 

 

3.Informacja o misji i partnerze wdrażającym go 
  

 Misjonarze z Afryki są na misji w Tapac od 1997 roku. Od tego czasu misjonarze 

zaangażowali się w dzieło ewangelizacji i działalność społeczną mającą na celu promocję i rozwój 

człowieka. Misja zainicjowała i wdrożyła projekty rozwojowe mające na celu walkę ze skrajnym 

ubóstwem poprzez edukację i szkolenia, opiekę zdrowotną, czystą wodę, rolnictwo i działalność 

generującą dochód. Wierzymy w rozwój partycypacyjny i skoncentrowany na ludziach, aby pomóc 

wzmocnić pozycję najbiedniejszych z biednych. Dążymy do tego, aby wszystkie nasze działania 

były zrównoważone pod względem społecznym, ekonomicznym i środowiskowym. 

 

3.1. Lokalizacja projektu i jego sytuacja społeczno-gospodarcza

  

 Projekt jest zlokalizowany w wiosce Nakonyen, która podlega parafii Tapac w podokręgu 

Tapac - dystrykcie Moroto w Karamoja. 

 

3.2: Sytuacja społeczno-ekonomiczna obszaru objętego projektem 

  

 Karamoja jest domem ludzi będących nomadami lub pół-koczowniczych rolników-pasterzy. 

Region Karamoja uważany jest za najbiedniejszy i najbardziej zaniedbany w Ugandzie. 

Dziesięciolecia brutalnych konfliktów, surowy klimat i głód w regionie Karamoja przyczyniły się 

do jednych z najgorszych wskaźników ubóstwa na świecie. Region charakteryzuje się najniższym w 

kraju wskaźnikiem rozwoju społecznego w zakresie szeregu wskaźników, w tym śmiertelności 

niemowląt i matek, analfabetyzmu, słabej higieny i opieki zdrowotnej, rozwoju infrastruktury, 

bezrobocia i głodu. Spośród tutejszych gospodarstw domowych 80% nie ma zapewnionego 

bezpieczeństwa żywnościowego, bezrobocie przekracza średnią krajową, a zdecydowana większość 

dzieci żyje w ubóstwie. 

 

 Jednak w ostatnich latach rozbrojenie przywróciło pokój i bezpieczeństwo w regionie; a 

poprzez szereg programów rządowych, wspieranych przez Kościół i międzynarodowych partnerów 

na rzecz rozwoju, podejmowane są wysiłki na rzecz poprawy życia mieszkańców w obszarach 

edukacji, rolnictwa, ograniczania ubóstwa, generowania dochodów, możliwości zatrudnienia i 

handlu. Misjonarze Afryki są nieodłączną częścią tych wysiłków na rzecz przywrócenia pokoju, 

bezpieczeństwa oraz promowania godności ludzkiej i rozwoju. Mając nadzieję na skorzystanie z 

tych możliwości, wielu Karimojong szuka obecnie alternatywnych źródeł utrzymania dla 

tradycyjnej hodowli bydła. Wielu osiedliło się w stałych lub półstałych wioskach i chce edukacji i 

możliwości ekonomicznych dla swoich dzieci i młodzieży. 

 

 Wnioskowane fundusze są przeznaczone wyłącznie na budowę wielofunkcyjnej sali, która 



będzie wykorzystywana w ciągu tygodnia jako sala lekcyjna, a w niedzielę wspólnota będzie mogła 

gromadzić się w niej na modlitwę. 

 

 Informujemy, że w tej wsi nie ma szkoły, ośrodka zdrowia ani kościoła. Ludzie osiedlają się 

teraz w wiosce i naprawdę istnieje potrzeba wsparcia tej społeczności wielofunkcyjną salą, która 

będzie bardzo przydatna, ponieważ zamierzamy promować edukację w tej dziedzinie. 

 Kościół katolicki Tapac jest jedną z 11 parafii diecezji Moroto, parafia została założona w 

1997 roku przez Misjonarzy Afryki. Parafia posiada 9 placówek, w większości z nich nie ma stałej 

struktury. Kaleuro to wieś, w której rząd nie włożył wystarczającego wysiłku w rozwój. Ludzie ze 

społeczności współpracowali i przekazywali ziemię, na której mają nadzieję na jakiś postęp, taki 

jak szkoła i ośrodek zdrowia, dzięki kościołowi i jego partnerom. Prawdą jest, że budowa w tym 

szczególnym okresie była bardzo uciążliwa, ponieważ trwały konflikty i niepokoje społeczne 

spowodowane dziesięcioleciami walk o bydło i niepewności na tym obszarze w czasie, gdy 

Karamoja była jeszcze bardziej niepewna. 

 Jednak od 2010 roku w regionie Karamoja zaszło wiele zmian w związku z rozbrojeniem 

wojowników przez rząd Ugandy, zaobserwowano poważne przemiany społeczno-ekonomiczne i 

kulturowe. 

 Ogólnie rzecz biorąc, Karamoja jest jednym z regionów, o których wiadomo, że są biedne w 

Ugandzie, a tradycyjne wierzenia z silną kulturą tradycyjną są nadal zakorzenione w sposobie 

myślenia ludności, co spowodowało konflikt interesów między religią a kulturą. 

 Służby ewangelizacyjne i duszpasterstwo katolickie mają umiarkowany zasięg ze względu 

na konkurujące ze sobą wydarzenia i ideologie z mnożącymi się nierozpoznanymi religiami.  

 Istnieje wyraźna tendencja przenikania innych konkurujących religii stowarzyszonych do 

społeczności z powodu lokalnych struktur społecznych, ale religia katolicka pozostaje dominującą 

w regionie. 

 

 Konieczność remontu szkoły podstawowej Kaleuro wynika z rosnącej liczby mieszkańców 

wioski Kaleuro, a ze względu na względny spokój i bezpieczeństwo większość ludzi osiedliła się w 

okolicy. 

 Populacja Kaleuro nie ma obecnie stałych i solidnych sal lekcyjnych nadających się do 

uczęszczania na zajęcia. Jedyną strukturą są półstały budynek, który powstał kilka lat temu. Jednak 

w porze deszczowej prowadzenie lekcji staje się niemożliwe ze względu na to, że obecny półstały 

budynek nie ma drzwi i okien. Wiatry i woda mogą przenikać do budynku z powodu braku 

odpowiedniego muru. 

 Proponowany remont budynku szkolnego umożliwi wykorzystanie go jako dogodnego 

miejsca do nauki. Sale dydaktyczne będą również wykorzystywane do nauczania katechezy i 

przygotowania do sakramentów dzieci i rodziców. Sale lekcyjne będą centrum i punktem 

odniesienia Wspólnoty w tym obszarze, w którym będą prowadzone wszystkie działania, w tym 

działania na rzecz sprawiedliwości i pokoju, rozwoju kobiet, mężczyzn, dzieci i młodzieży. To z 

kolei wzmocni formację wiary i rozwój społeczny naszego ludu. 

 

 Ten projekt po ukończeniu:

1. da dzieciom możliwość pójścia do szkoły, 

2. umożliwi przyjęcie do szkoły wszystkich dzieci w wieku szkolnym, 

3. usprawnieni proces nauczania-uczenia się, 

4. stworzy nauczycielom i uczniom odpowiednie środowisko dla procesu nauczania, uczenia się, 

5. zapewni sprzyjające warunki do przechowywania książek i innych materiałów edukacyjnych, 

6. pomoże rodzicom w uzyskaniu wysokiej jakości i przystępnej cenowo edukacji dla ich dzieci.  

7. umożliwi dziewczętom dojrzenie i rozwój przed ślubem 

8. szkoła będzie również środkiem do ewangelizacji, ponieważ jest blisko kościoła i łatwiej będzie 

nauczać doktryn chrześcijańskich 

9. dzieci będą przyszłymi ewangelizatorami, kiedy nauczą się czytać, pisać i rozumieć. 



10. dzieci będą źródłem siły dla swoich rodzin. 

Projekt ma zostać ukończony w ciągu 2 miesięcy od udostępnienia środków od darczyńcy i 

oczekuje się, że obiekt zostanie oddany do użytku przed drugim semestrem w maju 2023 r. 

 

Społeczność lokalna bardzo pozytywnie odniosła się do tego pomysłu i wniosła swój lokalny 

wkład, polegający na lokalnym wyrobie cegieł z gliny. 

 

4. Beneficjenci projektu i pośredni beneficjenci projektu 
Bezpośrednimi beneficjentami są mieszkańcy wsi Kaleuro 

Ludzie związani z kaplicą katolicką w Kaleuro 


