DOŻYWIANIE DZIECI W PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ W MATUGGA, UGANDA
POPRZEZ ZAPEWNIENIE PODSTAWOWYCH
WARUNKÓW DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW
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1.0

!
1.1
!

INFORMACJE
NAZWA PROJEKTU

Dożywianie dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej w Matugga, Uganda poprzez
zapewnienie podstawowych warunków do przygotowania posiłków.

!
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WSTĘP

Historia Szkoły
Mattuga jest małe miasto oddalone ok. 19km od Kampali (stolicy Ugandy) i populacji
około 20 tysięcy osób, (60% dzieci i 40% osób dorosłych). Lokalna wspólnota jest
zaangażowana w większości w dorywczą pracę, większość społeczności to rolnicy
mający skromne i sezonowe dochody. Niektórzy angażują się w handel na małą skalę,
stolarstwo, kowalstwo i inne drobne usługi.
Szkoła Św. Karola Lwangi została założona w 1940 roku przez proboszcza parafii JinjaKaloli w archidiecezji Kampala, do której w tym czasie należało miasteczko “Matugga”
Przez ponad 70lat lekcje odbywały się w bardzo skromnych budynkach oraz częściowo
pod “gołym niebem”.
Dzięki staraniom lokalnej społeczności oraz ogromnej ofiarności “Caritas Antoniana” z
Włoch oraz diecezji Rockford z USA, w ostatnim czasie (2011-2012) został
wybudowany duży 3-kondygnacyjny budynek w którym obecnie kształci się ok. 400
dzieci. Od 2013 roku w budynku szkoły swoją siedzibę ma również fundacja, która
zapewnia zawodowe doskonalenie dziewcząt dotkniętych AIDS/HIV poprzez organizację
kursów fryzjerskich oraz podstawowych zasad obsługi komputera.
Projekt przebudowy nowej szkoły w Matugga (ukończony w 2012 roku) nie zakładał
wyposażenia jej w prostą kuchnię jako że, publiczne szkoły podstawowe w Ugandzie,
poprzez Rządowy Program UPE (Universal Primary Education Program) nie przewidują
dożywiania dzieci z funduszów rządowych.

!
1.3
!

PROWADZENIE PROJEKTU

Projekt będzie monitorowany i prowadzony przez wspólnotę Zakonu Franciszkanów
(Conventual Franciscan Friars) w Matugga, która zarządza Publiczną Szkołą Św. Karola
Lwangi i Św. Antoniego w Matugga. o. Wojciech B. Ulman OFMConv., razem z
lokalnym komitetem budowy będzie odpowiedzialnym za projekt.
Komitet budowy składa się z: przedstawiciela samorządu (LCI - “sołtys”),
przedstawiciela rady rodziców oraz zarządu szkoły.
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Komitet ten będzie odpowiedzialny za nadzorowanie tego projektu. Jego zadaniem
będzie zbieranie funduszy, prowadzenie ewidencji i dokonywanie okresowych raportów.
Komisja będzie również zasięgać porad technicznych u odpowiednich instytucji.

!
!
1.4
!

POPRZEDNIE DOTACJE

Jest to pierwszy tego typu projekt w tej lokalizacji. W latach 2010-2012 projekt pod
nazwą "Provision of St. Charles Lwanga Primary School Matugga", który obejmował
budowę trzykondygnacyjnego budynku szkoły podstawowej został zakończony i
pomyślnie rozliczony w darczyńcami.

!

Caritas Antoniana, Włochy
Diecezja Rockford, USA
Amici Lebrosi Udine, Włochy

!

Dotacja: 91.000 Euro (Rif NS Prot. CA11 / 5370)
Dotacja: 100.000 USD
Dotacja: 30.000 Euro

Projekt został zakończony, a sprawozdanie końcowe zatwierdzone przez odpowiednich
dyrektorów / organizacje. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z wyżej
wymienionymi instytucjami.
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GEOGRAFICZNE I SOCJALNE UWARUNKOWANIA

Ogólne informacje o Ugandzie:
Lokalizacja: Wschodnia Afryka, stolica: Kampala
Ludność: ok.37 mln (2014)

!

Umiejętność czytania i pisania:
(przyjęty wiek 15 lat i więcej)

!

W ramach całej populacji = 66,8%
W obrębie populacji mężczyzn = 76,8%
W obrębie populacji kobiet = 57,7%
(Źródło - 2002 spis ludności)

!

Wydatki na edukację:
5,2% PKB

!

Ludność poniżej granicy ubóstwa:
24,9% (2012)

!
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Szacuje się, że 38% mieszkańców Ugandy żyje poniżej $1,25 na dzień, a 64% poniżej $2
na dzień. Czyni to Ugandę jednym z najbiedniejszych krajów na świecie. Mimo iż,
zauważalny jest ogromny postęp w zmniejszaniu ubóstwa od 56% w roku 1992 do 31%
w roku 2005, [72] pozostaje ono nadal głęboko zakorzenione zwłaszcza w obszarach
wiejskich, które są domem dla ponad 85% mieszkańców Ugandy.

!

Wzrost liczby ludności:
3,35% (Bank Światowy, 2013)

!

Uganda jest krajem o jednym z najwyższym tempie wzrostu ludności na Świecie. (6
miejsce w świecie) W ciągu najbliższych kilku lat, przewiduje się, że, Uganda może mieć
najwyższy wzrost liczby ludności. Według nowego raportu “Population Reference
Bureau” (PRB), przewiduje się, że obecna populacja tego kraju z ponad 35 mln
“eksploduje” do 130 milionów w roku 2050, jest to prawie pięciokrotny wzrost.

!

Korupcja:
Według analizy z 2013 roku “Transparency International”; Republika Ugandy jest
jednym z najbardziej skorumpowanych krajów świata. Ze wszystkich 175 badanych
krajów zajmuje 140-tą pozycję.

!

Korupcja w Ugandzie charakteryzuje wielka skala kradzieży środków publicznych oraz
drobna korupcja funkcjonariuszy publicznych na wszystkich szczeblach społeczeństwa.

!
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OPIS PROJEKTU
Dlaczego dożywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Ugandzie jest konieczne?

Przyjmuje się, że większość uczniów w szkołach publicznych (UPE Program) to sieroty
oraz dzieci z rodzin najbiedniejszych. Wiele z tych sierot to skutek AIDS i wielu innych
chorób rodziców. Dzieci i ich rodzice są w tak trudnej sytuacji materialnej, że brakuje im
nie tylko na podstawowe materiały szkolne, ale przede wszystkim na jedzenie, co
wpływa na zdolność przyswajania wiedzy. W zdecydowanej większości dzieci
rozpoczynają codzienną naukę w naszej szkole na czczo. Projekt nasz ma na celu
rozwiązanie tego problemu poprzez budowę prostej kuchni oraz małej jadalni, gdzie
moglibyśmy codziennie wydawać proste posiłki.

!

Bezpośrednimi beneficjentami projektu jest ok. 400 dzieci naszej szkoły. Beneficjentami
pośrednimi są rodzice i opiekunowie, młodzież i szeroko pojęta społeczność
miejscowości Matugga. Palnowane pomieszcznia kuchni oraz jadalni będą
wykorzystywanie podczas wielu uroczystości gromadzących lokalna społeczność.

!
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Obecny stan prowizoryczej kuchni
Ze względu na ogromną potrzebę dożywiania dzieci podczas ich nauki, w 2013 została
zorganizowania prowizoryczna kuchnia w pomieszczeniach byłej klasy lekcyjnej.
(zdjęcia w załączniku) Posiłki przygotowywane są na ognisku rozpalanym na podłodze
dawnej klasy lekcyjnej oraz “pod gołym niebem”. Ze względu na długą porę deszczową
w Ugandzie, przygotowywanie posiłków pod gołym niebem dla tak dużej liczby dzieci
jest bardzo trudne.
Prowizoryczna kuchnia znajduje się również w małej odległości, ok 2m. od szkolnych
toalet (latryn). W 2013r. rządowy organ nadzorujący szkołę (Wakiso Dystrykt) nakazał
zmienę miejsca przygotowania posiłków uzależniająć dalsze funkcjonowanie szkoły i
możliwość wydawania posiłków od budowy nowych pomieszczeń i przeniesienia ich z
sąsiedztwa toalet.

!

Planowanie cele osiagniete po zakonczeniu projektu
- zwiekszony dostęp do wody bieżącej (zakup zbiornika na wodę)
- zwiekszenie atrakcyjności szkoły i podstawowej edukacji
- zwiekszenie aktywności dzieci w sferze zaangażowania w życie szkoły
- poprawa warunków higienicznych i sanitarnych

!
2.0

!
2.1
!

BUDOWA
KUCHNIA, JADALNIA, DOPROWADZENIE WODY

Project przewiduje budowę kuchni, magazynku (ok. 40m2) oraz doprowadzenie bieżacej
wody dla potrzeb przygotowania posiłków. Projekt zakłada również zakup zbiornika na
wodę i umiejscowienie go na wcześniej wybudowanej platformie na wysokości ok 4.5m.
Drugiem etapem projektu jest reorganizacja dotychczasowych pomieszczeń szkolnych
tak aby wygospodarować miejsce do spożywania posiłków. W bliskiej odległości od
kuchni planowane jest remont sali poprzez zburzenie ściań działowych pomieszczenia
socialnego i dostosowanie go do potrzeb jadalni szkolnej (wymiana drzwi, okien i
podłogi, wytynkowanie)
Niezbędnym elementem remontu jest wybudowanie muru, który będzie oddzielał
dotychczasowe toalety szkolne od przyszłej jadalni. Ukształtowanie terenu wymaga
również budowy muru oporowego oraz budowę kilkumetrowych drenaży do
odprowadzenia wody deszczowej.

!
!
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2.2

!

KOSZT PROJEKTU

Całkowity koszt projektu to ok. 49.629.250 szylingów ugandyjskich UGX (czterdzieści
dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt).
Przyjmując, że 1euro=3400UGX, koszt projektu to ok. 14.600 Euro (czternaście tysięcy
sześćset euro)
Koszt budowy przedstawia tabela (formalny szacunek budowy w załączniku):

!

2,000,000

PRZYGOTOWANIA !
Niwelowania, wykorzenienia, wyburzenia,
wywóz zanieczyszczeń, itp
KUCHNIA!
Fundament !
Płyta nośna, wraz z wykończeniem lastryko !
Ściany, wraz z wykończeniami z tynkowaniem !
Armatura
(okna, drzwi, regały, wodno-kanalizacyjnych i
drenaż, instalacje elektryczne) !
Dach (belki, blachy dachowe, rynny i rury)

4,500,000
4,207,500
14,700,000
5,400,000
2,600,000

JADALNIA !
Wykończenie wewnętrze i zewnętrzne (w tym
podłogi, ściany, krokwi). !
Zmiana drzwi i okien

2,500,000
2,400,000

PRACE ZEWNĘTRZNE !
Nowe 230mm x 2.4m ściany w toaletach
(fundament, mur, tynkowanie). !
Kamienny mur oporowy przy spadku poziomu!
Odwodnienie, drenaż, sieciowanie

1,000,000
810,000
5,000,000
45,117,500 (+10%)

(POD)SUMA

SUMA 49,629,250 UGX
~ 14,600 EURO

!

1 EURO = 3400 UGX

!

!
!
!
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2.3

!

WKŁAD WŁASNY

Ze względu na własne trudności finansowe, miejscowa społeczność nie jest w stanie
zapewnić wsparcia finansowego dla tego projektu. Powołana Komisja Budowlana będzie
uczestniczyć mobilizując wsparcie finansowego ze strony całej społeczności w obrębie i
wokół Kampali; a także wśród rożnych stowarzyszeń, ludzi biznesu, polityków i
organizacji politycznych oraz sympatyków szkoły.

!
Obecnie wspólnota Franciszkanów ma 700 Euro przeznaczone na ten projekt.
!

Warto zauważyć, że w społeczności Ugandy, ludzie przychodzą z pomocą w sytuacji
rozpoczęcia inwestycji. Zasadniczo miejscowi ludzie nie będą oferować pomocy, dopóki
nie zauważą, że rozpoczęto prace.

!
2.4
!

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Publiczna Szkoła Św. Karola Lwangi i Św. Antoniego w Matugga jest w pełni
zarejestrowaną przez Rząd Ugandy (Wakiso Dystrykt) szkołą publiczną, co gwarantuje
trwałość projektu.

!

Jako wspólnota, bierzemy odpowiedzialność za realizację tego projektu. Gwardian oraz i
cała wspólnota są całkowicie zaangażowani w tworzenie tego projektu.
Jako Bracia Franciszkanie, jesteśmy w pełni zaangażowani w rozprzestrzenianie ideałów
franciszkańskich przez:
● podnoszenie świadomości współzależności całego stworzenia, a tym samym
podkreślając
● konieczność opieki stworzenia - zarówno ludzkiego, jak i ochrony środowiska;
wspierania pokoju;
● wyrażanie troski o najuboższych.

!
Jako osoby odpowiedzialne za projekt gwarantujemy trwałośc i ciągłośc projektu.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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❖ DOKUMENTACJA

!
Z załączniku.
!
❖ KONTAKT
!

o. Wojciech Ulman OFMConv, (Proboszcz, Gwardian)
Parafia Św. Franciszka z Asyżu w Matugga (St. Francis Catholic Parish Matugga)
PO BOX 11603, Kampala
Uganda, AFRICA
✆ +256 7775 941 549
male@greyfriars.ug

!
!
❖ BANK
!ACC NAME (Nazwa Konta): The Conventual Franciscan Friars

(adress)Matugga - P.O.Box 11603 Kampala,
Bank: Centenary Rural Development Bank, PO. Box 1892 Kampala, Uganda
(oddział) Bwaise Branch
account nr. (USD): 2418000004
account nr. (EURO):2428200001
swift: CERBUGKA

!
Kampala, 20th October 2014.

!
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SCHOOL, ST. FRANCIS OF ASSISI PARISH - MATUGGA

PROPOSED NEW KITCHEN AT CATHOLIC PRIMARY

PROJECT:
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!
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COST ESTIMATE FOR PROPOSED NEW KITCHEN AND OTHER WORKS AT CATHOLIC PRIMARY
SCHOOL, ST. FRANCIS OF ASSISI CATHOLIC PARISH - MATUGGA

ITEM

DESCRIPTION

UNIT

QUANTITY RATE (UGX) AMOUNT (UGX)

lump sum

2,000,000

1 PRELIMINARIES
1.1

Site clearance, levelling, uproot existing trees,
demolitions, cart away debris from site, etc
Total carried to summary

2
2.1
2.2
2.3

KITCHEN BLOCK
Foundations and plinth walling
Ground bearing slab, complete with terrazzo finish
Walling, complete with plaster and paint finishes

2.4

Fittings (windows, doors, shelving, plumbing and
drainage, electrical installations)

25
2.5

Roof (rafters, gauge 28 roofing sheets, fascia board,
gutters and down pipe
Total carried to summary

2,000,000
2,000,000

lm
sm
sm

30
45
210

lump sum
sm

65

150,000
93,500
70,000

4,500,000
4,207,500
14,700,000

5,400,000

5,400,000

40 000
40,000

2 600 000
2,600,000
31,407,500

3 PROPOSED DINING
Make good internal and external finishes (including
floors, walls, roof trusses).
3.2 Alterations to doors and windows as necessary.
Total carried to summary
3.1

sm

200

lump sum

12,500

2,500,000

2,400,000

2,400,000
4,900,000

4 EXTERNAL WORKS
New 230mm x 2.4m high screen wall at toilets
(foundations, walling, plaster, coping).
4.2 Stone retaining wall at level drop across the site

4.1

4.3

lm

10

100,000

1,000,000

lm

15

54,000

810,000

5,000,000

5,000,000

Provisional sum for pathways, storm water reticulation,
lump sum
foul drainage reticulation, grassing etc
Total carried to summary
Sub-total

5 Allow for 10 % contingency
Total (Uganda Shillings forty nine million, six hundred twenty nine thousand, two hundred
and fifty only)

OCT 2014

6,810,000
45,117,500
4,511,750
49,629,250
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Publiczna Szkoła Podstawowa Św. Karola Lwangi i Św. Antoniego w Matugga, Uganda
(wybydowana w latach 2011-2012)

Obecne pomieszczenia kuchni szkolnej w
sąsiedztwie toalet (latryn)
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Istniejąca wieża na zbiornik na wodę
wybudowana w sąsiedztwie przyszłej kuchni

Palnowane miejsce budowy nowej kuchni szkolnej
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