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Krótki opis działalności organizacji
Organizacja Solidarności dla Rozwoju Obszarów Wiejskich (znana jako SORUDEO) to organizacja
samopomocy, oparta na społeczności wiejskiej, która jest nastawiona na rozwój. Jest to
organizacja apolityczna, pozarządowa, non-profit z siedzibą w rejonie Kitgum w północnej
Ugandzie.
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Podstawa prawna utworzenia
Zgodnie z Konstytucją Republiki Ugandy, organizacja SORUDEO jest prawnie rozpoznawalna w
Ugandzie, ponieważ została zarejestrowana jako organizacja społeczna (CBO) w Urzędzie
Rejonowym Kitgum i oficjalnie funkcjonuje w rejonie Kitgum pod numerem 11174; a także jest
zarejestrowana w Kitgum NGO Forum - KINGFO. SORUDEO została również zarejestrowana i
włączona do krajowego rejestru lokalnych organizacji pozarządowych przez rząd Ugandy i
Krajową Radę Organizacji Pozarządowych pod numerem 11609; S.5914/12001.
Historia
SORUDEO powstała w 2011 roku jako mała, rolnicza grupa samopomocy pod nazwą
„Stowarzyszenie Solidarności Rolników (SOFA)”, która obrała za cel wyeliminowanie problemu
związanego z brakiem żywności. W 2015 roku SOFA została przekształcona na Organizację
Solidarności dla Rozwoju Obszarów Wiejskich (SORUDEO), a jej cele i zakres działania zostały
poszerzone o: próby wyeliminowania głodu, ubóstwa i przemocy na obszarach wiejskich
poprzez zrównoważenie rolnictwa, edukacji, opieki zdrowotnej, ochrony środowiska
naturalnego i rozwoju obszarów wiejskich w zakresie społeczno-gospodarczym.
Organizacja Solidarności dla Rozwoju Obszarów Wiejskich (SORUDEO) za cel obrała poprawę
jakości życia zagrożonych społeczności na obszarach wiejskich poprzez ograniczanie ubóstwa,
wzrost gospodarczy i przemiany społeczne. Organizacja jest inicjatorem programów i projektów
realizowanych wraz z lokalną społecznością i dla społeczności, które poprawiają jakość życia
osób potrzebujących w rejonie Kitgum, w północnej Ugandzie jak: kobiety, ludzie
niepełnosprawni, chorzy, sieroty i dzieci wymagające szczególnej opieki (OVC).
SORUDEO udziela wsparcia w zakresie rolnictwa, edukacji, oszczędności i inwestycji w
gospodarstwach domowych, podstawowej opieki zdrowotnej dla różnych wspólnot i wsparcia
psychospołecznego dla kobiet, dzieci i rodzin w najbardziej niekorzystnych sytuacjach.
Rejon działania
Północna Uganda ucierpiała w ciągu 23 lat rebelii na tle politycznym. W rezultacie panuje tam
wysoki poziom analfabetyzmu, głębokie ubóstwo i brak bezpieczeństwa żywnościowego, złe
warunki sanitarne, brak wody pitnej, pijaństwo i przemoc, choroby takie jak HIV/AIDS,
wirusowe zapalenie wątroby typu B i wysoka śmiertelność, zwłaszcza w przypadku kobiet i
osieroconych dzieci. Około 85% rodzin jest w stanie ubóstwa i z trudem usiłuje zaspokoić
podstawowe potrzeby życiowe, takie jak jedzenie, lekarstwa, odzież i schronienie. SORUDEO za
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cel obrało poprawę jakości życia tych społeczności oraz dzieci dotkniętych wojną i
potrzebujących specjalnej opieki.
Wizja
Mocna i pracowita społeczność wiejska, wolna od głodu, ubóstwa i przemocy.
Misja
Ułatwienie mieszkańcom obszarów wiejskich w północnej Ugandzie stworzenia produktywnego,
zjednoczonego, zdrowego, wykształconego, mocnego społecznie i ekonomicznie, rozwijającego
się pokojowego społeczeństwa.
Filozofia przewodnia
Filozofia i doświadczenie SORUDEO opiera się na fakcie, że „wszyscy ludzie są sobie równi i
niepowtarzalni; i że wszyscy mają prawo do dobrego życia, zdrowia, edukacji, środowiska
produkcyjnego, postępu gospodarczego i innych podstawowych potrzeb człowieka”.
Motto
Mottem SORUDEO jest: „Wspólnie osiągniemy”.
Obszary działania
Organizacja koncentruje się na pięciu głównych obszarach tematycznych działania w celu
rozwoju obszarów wiejskich, a mianowicie: rolnictwo, edukacja, opieka medyczna, ochrona
środowiska i rozwój obszarów wiejskich w aspekcie społeczno-ekonomicznym, a także
wszystkich innych obszarach, wartych zaangażowania.
Cele i zadania
Wzmożone zaangażowanie ludności wiejskiej w północnej Ugandzie w zakresie
zrównoważonego rolnictwa, edukacji, opieki zdrowotnej, ochrony środowiska oraz przemian
społeczno-gospodarczych.
Cele
1. Poprawa produkcji rolnej, produkcji żywności, przechowywania, przetwarzania i
wprowadzania do obrotu produktów rolnych.
2. Wsparcie opieki zdrowotnej w obszarach wiejskich.
3. Wspieranie odpowiedniej edukacji dla dorosłych i dzieci z obszarów wiejskich oraz opieki
dla sierot i dzieci wymagających specjalnej opieki.
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4. Poprawa stanu lasów i ochrony środowiska.
5. Stworzenie i pobudzenie rozwoju społeczno-ekonomicznego w obszarach wiejskich.

Działalność ta może obejmuje m.in.:
1. Rolnictwo, wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, obsługa po zbiorach i
składowanie w celu zachowania jakości upraw, dla bezpieczeństwa na rynku
spożywczym.
2. Wydatki operacyjne, zarządzanie i prowadzenie oszczędności i usługi kredytowe dla
ubogich członków społeczności wiejskich.
3. Organizacja ośrodków szkoleniowych dla poprawy umiejętności w zakresie rolnictwa,
przedsiębiorstw handlowych, generowania dochodów, ochrony środowiska, edukacji,
zapobiegania przemocy itp.
4. Programy gospodarki wodnej oraz szkolenia w zakresie warunków sanitarnych, higieny i
zdrowia.
5. Tworzenie i zarządzanie własnymi szkołami, wspieranie ubogich szkół wiejskich,
przychodni/ośrodków zdrowia i sierocińców, oferując podstawową opiekę dla
potrzebujących dzieci i kobiet ze wsi, programy stypendialne dla dzieci pochodzących z
biednych obszarów wiejskich.
6. Sadzenie różnych gatunków drzew w celu ochrony środowiska i zachowania
różnorodności biologicznej.
7. Zapobieganie przemocy w rodzinie uwarunkowanej płcią i innych nadużyć oraz opieka
dla ofiar przemocy.
Partnerzy organizacji
SORUDEO posiada partnerów i współpracuje z lokalnymi społecznościami, lokalnymi i
międzynarodowymi organizacjami non-profit, organizacjami współpracy na rzecz rozwoju i
organizacjami humanitarnymi o tej samej lub podobnej wizji i misji.
W celach rozwoju współpracuje również z jednostkami, rodzinami, szkołami, uczelniami,
uniwersytetami, różnymi kościołami i organizacjami religijnymi oraz innymi jednostkami
organizacyjnymi, takimi jak agencje rządowe, konferencji, stowarzyszenia i firmy.
Podstawowe wartości organizacji
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1. Uczciwość: Cenimy uczciwość, wiarygodność, szczerość, przejrzystość, odpowiedzialność
i wysokie standardy etyczne. Naszą działalność charakteryzuje uczciwość i szczerość oraz
bezwzględne przywiązanie do prawdy.
2. Praca zespołowa: Jesteśmy zjednoczeni, by pracować jako jeden zespół, aby osiągnąć
cele i zamierzenia naszej organizacji. Cenimy silne relacje, wzajemny szacunek oraz
możliwość dzielenia się z innymi.
3. Zaangażowanie: Pracujemy efektywnie wraz z naszymi beneficjentami w celu realizacji
celów, z poświęceniem i wytrwałością, aby służyć najbardziej potrzebującym
mieszkańcom obszarów wiejskich w celu uwolnienia ich od cierpień oraz wspierania
przemian w ich życiu.
4. Partnerstwo: Jesteśmy partnerami, przyjaciółmi i kontrahentami dla ubogich
mieszkańców wiosek oraz dla innych organizacji humanitarnych.
Wcześniejsze doświadczenia organizacji w projektach rozwojowych:
SORUDEO wdrożyło różne projekty rozwojowe, typu „projekty Bezpieczna woda dla
mieszkańców", które miały na celu zmniejszenie występowania chorób przenoszonych przez
wodę i poprawę warunków sanitarnych, higieny i wydajności rolnictwa przez wspieranie
inicjatywy wspólnotowej, która doprowadziła do powstania odwiertów. Nowsze projekty to
„Szkolenie rolników w nowoczesnej hodowli i umiejętnościach przywódczych”, „Program
sponsorowania dziecka”, który zaczął funkcjonować poprzez nawiązanie kontaktu między
darczyńcami, a sierotami i dziećmi wymagającymi specjalnej opieki z obszarów wiejskich,
„Wsparcie ekonomiczne dla wdów i samotnych matek z obszarów wiejskich" i „Zjednoczona
młodzież z obszarów wiejskich na rzecz zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju”, program
skupiający się na potrzebach młodzieży.
Relacje z beneficjentami
SORUDEO został zainicjowany przez grupę rolników i nadal pozostaje organizacją społeczności
lokalnych i kieruje się potrzebami i priorytetami beneficjentów. Projekty SORUEDO są
inicjowane i pilotowane przez beneficjentów.
Wydziały wewnątrz organizacji oraz podejście do projektów
Wydziały:
Obecnie "Sorudeo" prowadzi trzy podstawowe wydziały, a mianowicie:
1. Wydział rolnictwa i ochrony środowiska
2. Wydział zdrowia i edukacji
3. Wydział rozwoju społeczno-ekonomicznego
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Powyższe wydziały służą pomocą w naszym komplementarnym podejściu do przekształcania
życia najuboższych, uciśnionych i osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na obszarach
wiejskich.
Nasze podejście do rozwoju
W oparciu o wnioski wyciągnięte z udanego amatorskiego doświadczenia, SORUDEO
wykorzystuje następujące podejścia, by nasze programy rozwoju obszarów wiejskich były
efektowne i zrównoważone:
-

Uczestnictwo, holistyczność oraz podejście nastawione na wyniki.
Kompleksowe, wszechstronne podejście mające swoje początki we wspólnocie.
Podejście samopomocy – pomoc ubogim w uświadomieniu sobie przyczyn i skutków
głodu, ubóstwa i przemocy oraz pomoc w podjęciu działań w celu wyeliminowania
głodu, ubóstwa i przemocy.
- Strategia zintegrowanego osiągania równości płci poprzez integrację w politykę i
przedsięwzięcia rozwojowe.
W naszym podejściu i innowacjach, szanujemy i bronimy konstytucji, obowiązujących praw,
zasad i przepisów.
Lokalizacja oraz kontakt
Adres fizyczny Konar village, Lolia parish, Orom Sub-County, Kitgum District in Northern
Uganda.
Adres pocztowy:
P.O. Box 255, Kitgum
UGANDA.
E-mail: informsorudeo@gmail.com informsorudeo@sorudeo.org.ug
Strona internetowa: www.sorudeo.org.ug
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