
HISTORIĘ ZMIENIAJĄ TE SAME 

SIŁY, KTÓRE ZMIENIAJĄ 

SERCE CZŁOWIEKA 



AVSI na świecie 



MISJA   

 

Promocja godności ludzkiej 

przez działania na rzecz rozwoju, 

ze szczególną uwagą 

skierowaną na edukację,  

w oparciu o naukę i doktrynę 

społeczną Kościoła 

Katolickiego.  

 

 

Fondazione AVSI jest organizacją pozarządową NON PROFIT, 

powstałą w 1972 r., obecną w 38 krajach na świecie  

z 118 projektami, z czego 70 w sektorze społeczno-edukacyjnym 



Podstawowe wartości 
 

‣ Osoba w centrum 

Osoba jest postrzegana jako unikalny byt ze 

swoimi podstawowymi relacjami, rodziną i 

społeczeństwem, unikalny i nieredukowalny do żadnej 

kategorii społecznej ani do warunków w których żyje 

(bieda, choroba, niepełnosprawność, wojna). 

 

‣ Zacząć od pozytywu  
Każda osoba, każda wspólnota, nawet słaba, ma swoje 

bogactwo. Oznacza to docenianie tego, co osoby 

zbudowały i pomaganie im stać się świadomi swojej 

wartości i godności. 

 

‣ Działać razem  
Zaczynać od relacji z osobami do których jest skierowany 

projekt i budować razem na bazie kolejnych kroków, do 

których i z którymi dojrzewają. 

 

‣ Rozwój ciał pośrednich i pomocniczość 

Realizować projekty rozwojowe oznacza wzmacniać 

zdolność do współdziałania, rozpoznawać i doceniać 

budowanie się ciał pośrednich tkanki społecznej 

wzbogacanej przez udzielanie się i współodpowiedzialność. 

 

‣ Partnerstwo  
Budowanie partnerstw między wszystkimi 

 jednostkami obecnymi na danym terytorium  

aby optymalizować wykorzystanie  dostępnych 

 zasobów. 



Rok AVSI w liczbach: 
 
-Obecność: 38 krajów 

 

-Projekty w realizacji: 118 

 

-Zasoby Ludzkie: 1.481 (współpracownicy, uchodźcy, 

konsultanci, wolontariusze i stażyści) 

 

-Darczyńcy prywatni: 9.907 (przedsiębiorcy, osoby 

fizyczne, banki, fundacje, szkoły i rodziny) 

 

- Darczyńcy publiczni: 79 (gminy, prowincje, regiony, 

Państwo Włoskie, Unia Europejska, współpraca 

dwustronna, organizacje międzynarodowe, banki 

rozwoju) 

 

-Beneficjenci bezpośredni: 4.000.000 osób 

 

-Adopcja na odległość: 33.338 dzieci 

 

-Obiekty edukacyjne zbudowane i wyremontowane: 157 

 

-Stypendia naukowe wypłacone: dla 979 osób 

 

-Wsparcie działalności generującej dochód lub 

mikrodochód: 14.230 osób 

 

-Szczepienia wykonane: 65.196 osób 

 

-Objęci programem zapobiegania zakażeniem  

-Hiv-Aids przez zarażone matki:  35.863 młodych 

matek 



gdzie jesteśmy, co robimy 



Określeniem „interesariusze” obejmuje się wszystkie te podmioty wewnętrzne i zewnętrzne dla NGO, które są 

zainteresowane działalnością tej organizacji. 

Wśród nich wymieniamy: 1. personel, 2. partnerów localnych, 3. partnerów międzynarodowych i fundatorów. 

 

1. Personel                                           2. Partnerzy lokalni 

 

Interesariusze 

3. Partnerzy międzynarodowi i fundatorzy 

700 partnerów localnych 
(instytucje rządowe, edukacyjne, medyczne, 

organizacje pozarządowe i organizacje religijne) 

38.642 darczyńców 
9.907 prywatnych (przedsiębiorcy, osoby fizyczne, banki, 

fundacje, szkoły i rodziny) 

28.656 wspomagających na odległość  

(częściową pokrywają się z prywatnymi) 

79 publicznych (gminy, prowincje, regiony, Państwo Włoskie, 

Unia Europejska, współpraca dwustronna, organizacje 

międzynarodowe, banki rozwoju) 



AVSI w Polsce 



AVSI Polska  

• AVSI Polska  jest organizacją pozarządową, stowarzyszeniem non-
profit, założonym w Warszawie w 1993 r.  

 

• AVSI Polska należy do międzynarodowej sieci Network Internazionale 
AVSI  

 

• AVSI Polska jest zarejestrowana jako instytucja szkoleniowa oraz 
agencja zatrudnienia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie   

 

• AVSI Polska posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. 

 

 



OBSZARY DZIAŁANIA 

-Zaangażowanie społeczne 
 

-Rozwój kapitału ludzkiego 
 

-Edukacja i szkolenia 
 
-Rozwój przedsiębiorczości 
 

-Działania interwencyjne 
 

-Adopcje na odległość 
 



Projekty zrealizowane 

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE 

 

„Razem² - Razem do kwadratu”  

(2005) 

 
Zakres: integracja wychowanków Specjalnego 

Ośrodka Wychowawczego z Łbisk, dzieci  z 

upośledzeniem umysłowym z lokalną 

społecznością 

 

Budżet:  112.000 PLN 

  

Finansujący: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

(FIO)  

 

Miejsce: Piaseczno (Warszawa) 

  

Partner:  Powiat Piaseczno + Centrum Łbiska 

 

„Własny kąt – opieka dla matki i jej 

dziecka” (2002 - 2003) 

 
Zakres: utworzenie i funkcjonowanie domu dla 

kobiet zakażonych HIV samotnie wychowujących 

dzieci, wsparcie pracowników socjalnych, terapia i 

szkolenia zawodowe  

 

Budżet:  200.970 EUR     

                

Finansujący: UE, Program Phare ACCESS 

 

Beneficjenci:  kobiety żyjące z wirusem HIV oraz 

ich dzieci, pracownicy socjalni 



Projekty zrealizowane 

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE 

 

„Centrum Terapeutyczne dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz 

dla ich rodzin” (2001 – 2002) 
 

Zakres: szkolenia i wsparcie materialne dla rodzin, szkolenia wolontariuszy, lekarzy, dziennikarzy i 

właścicieli firm, opracowanie i publikacja poradnika dla rodzin i chorych na AIDS  

 

Budżet:  158.600 EUR    

                             

Finansujący:  UE, Program Phare LIEN 

 

Beneficjenci: rodziny, wolontariusze, lekarze, dziennikarze, właściciele firm 



Projekty zrealizowane 

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE 

 

„Centrum Informacji o AIDS” 

 (1995 – 1997) 

 
Zakres: utworzenie i funkcjonowanie Centrum 

Informacji i Dokumentacji o AIDS, szkolenia dla 

wykładowców i pracowników socjalnych, 

wsparcie materialne i finansowe dla osób 

chorych na  AIDS 

 

Budżet:  200.000 EUR 

                    

Finansujący:  UE, Program Phare LIEN 

 

Beneficjenci: pracownicy socjalni, władze 

lokalne, chorzy na AIDS  



Projekty zrealizowane  

ROZWÓJ KAPITAŁU  LUDZKIEGO 

 

 

„Pracownia pracy ” (2007-2008) 
 

Zakres: wzmocnienie kompetencji i infrastruktury 

instytucji rynku pracy Wschodniego Mazowsza 

 

Budżet:  2.500.000 PLN 

         

Finansujący: EFS działanie 1.1.RZL 

  

Miejsce:  Województwo Mazowieckie

         

Partner:  CORE sp. z o.o. oraz AVSI 

 

„Rozliczenia i sprawozdawczość 

projektów dla NGO’sów” (2005) 

 
Zakres: kursy szkoleniowe dla NGO (instytucje 

pozarządowe) 

 

Budżet:  116.000 PLN 

  

Finansujący: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

(FIO) 

 

Miejsce:  Kraków 

  

Partner:  YMKA 



Projekty zrealizowane  

ROZWÓJ KAPITAŁU  LUDZKIEGO 

 

„Pracując dla Europy” (2005) 

 
Zakres: szkolenia specjalistyczne z zakresu 

projektów europejskich 

 

Budżet:  85.600 EUR 

  

Finansujący: UE, Phare 2003 

 

Miejsce:  Kraków  

  

Partner:  Stowarzyszenie „Labor” 

 

„Eksperci w procesach 

innowacyjnych”  

(1993 – 1995) 
 

Zakres: szkolenia z zakresu marketingu, 

zagadnień prawnych, finansów, kierowania 

wizerunku i negocjacji   

 

Budżet:  200.000 EUR 

                    

Finansujący: Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Włoch (M.A.E) 

 

Beneficjenci: bezrobotna młodzież  



Projekty zrealizowane  

ROZWÓJ KAPITAŁU  LUDZKIEGO 

 

„Mama na drodze ku zatrudnieniu” 

(2008 – 2009) 

 
Zakres: doradztwo psychologiczne i zawodowe, warsztaty, szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 

bezrobotnych matek 

         

Budżet:  647.000 PLN 

         

Finansujący: EFS działanie 7.2.1. PO KL  

 

Miejsce:  Województwo Mazowieckie  



Projekty zrealizowane 

ROZWÓJ  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

„Na swoim biznesie” 

(2011 – 2013) 
 

Zakres:  doradztwo, szkolenia i wsparcie finansowe dla 48 osób który chcą rozpocząć własną 

działalność gospodarczą.  

 

Budżet: 2.146.729  PLN 

 

Finansujący: POKL 2007-13,  Działanie  6.2 

 

Miejsce: Warszawa 

 



Projekty zrealizowane 

SKOLENIA I EDUKACJA 

„Uwolnić potencjał” 
(2011-2013) 

 
Zakres: program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów 

szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze Południe  

 

Budżet:  2.500.000 zł 

 

Finansujący:  Mazowiecka Jednostka  

Wdrażania Programów Unijnych 

 

Miejsce :  Warszawa 

 

Partner:   Urząd Miasta  Stołecznego  

 Warszawa – Urząd Dzielnicy Praga Południe 



Projekty zrealizowane 

SKOLENIA I EDUKACJA 

 

„Pociąg do wiedzy” 

(2011 – 2012) 

 
Zakres:  kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji pracowników firm z sektora 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z województwa mazowieckiego 

 

Budżet: 640.000 zł 

 

Finansujący:  Mazowiecka Jednostka  

Wdrażania Programów Unijnych 

 

Miejsce : Województwo Mazowieckie 

 

 



Projekty zrealizowane 

SKOLENIA I EDUKACJA 

 

„Rozwój kompetencji pracowników i menadżerów firmy INDESIT 

Company” 

(2011 ) 

 
Zakres: szkolenia  specjalistyczne dla pracowników firmy INDESIT  w fabrykach w Łodzi i 

Radomsku  

 

Budżet: 750.000 zł 

 

Finansujący:   Program Operacyjny Województwa  Łódzkiego 

 

Miejsce :  Łódź, Radomsko 

 

 



Projekty zrealizowane 

SKOLENIA I EDUKACJA 

 

„Pociąg do wiedzy 2„ 

(2011 ) 

 
Zakres:  kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji pracowników firm z  

Województwa Mazowieckiego,  wiek 45+ 

 

Budżet: 450.000 zł 

 

Finansujący:  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

 

Miejsce : Województwo Mazowieckie 

 

 



Projekty zrealizowane 

ROZWÓJ  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 
 

„TOP 50: talenty odkryte po 50” 

(2007)  

 
Zakres: doradztwo, warsztaty, wsparcie 

finansowe dla kobiet po 50-ce, które chcą 

założyć własną działalność gospodarczą 

 

Budżet:  216.000 EUR  

 

Finansujący:  Phare 2003 – over 50 

 

Miejsce:  Łódź 

   

Partner:  Fundacja „Gajusz” 

 

„Kobiety i pracodawcy”  

(2006 – 2007)  
 

Zakres: szkolenia dla kobiet, które chcą założyć 

własną działalność gospodarcza oraz warsztaty dla 

pracodawców w zakresie elastycznych form 

zatrudnienia 

 

Budżet: 324.000 PLN 

 

Finansujący:  EFS – Działanie 1.6. RZL  

 

Miejsce:  Kraków 

   

Partner:  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 

Małopolski 



Projekty zrealizowane 

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

„Turystyka źródłem pracy” 

(2007– 2008)  

 
Zakres: doradztwo zawodowe i szkolenia 

specjalistyczne dla rolników z województwa 

podkarpackiego  

 

Budżet:  642.000 PLN  

 

Finansujący:  ZPORR działanie 2.3 

 

Miejsce:  województwo podkarpackie

  

Partner:  Regionalna Izba Handlowa w Sanoku 

 

„The United Market in the Enlarged 

Europe” (2005) 

 
Zakres: organizacja międzynarodowej konferencji  

 

Budżet:  63.800 EUR  

 

Finansujący:  UE (Phare Small Projects 

Programme) 

 

Miejsce:  Kraków  



Projekty zrealizowane 

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

„Turystyka jako narzędzie rozwoju zrównoważonego na obszarze Polski 

Południowej”  

(2003 – 2004) 

 
Zakres: szkolenia dla osób z branży turystycznej, opracowanie publikacji na temat promocji i rozwoju 

turystyki w regionie, organizacja konferencji międzynarodowej   

 

Budżet:  440.000 EUR      

                       

Finansujący:  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Włoch (Ustawa 212/92) 

 

Beneficjenci: prywatne przedsiębiorstwa, władze lokalne i regionalne, bezrobotna młodzież   

 



Projekty zrealizowane 

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

„Turystyka jako przedsięwzięcie”  

(1997 - 1999) 

 
Zakres: szkolenia w sektorze turystycznym, promocja wymiany turystycznej pomiędzy Polską a 

Włochami, promocja infrastrukturalnych inwestycji w sektorze turystycznym polski 

 

Budżet:  440.000 EUR 

                   

Finansujący:  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Włoch (Prawo 212/92) 

 

Beneficjenci: pracownicy i właściciele firm z sektora turystycznego, władze lokalne i regionalne, osoby 

bezrobotne (800 beneficjentów) 
 



Projekty zrealizowane 

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE 

 

„Toskania dla Małopolski” 

 (1997) 

 
Zakres: zakup i dystrybucja materiałów, 

wyposażenia oraz materiałów budowlanych do 

odbudowy szkód popowodziowych, wsparcie dla 

ludności lokalnej (województwo małopolskie)  

 

Budżet:  40.000 EUR  

                   

Finansujący:  Region Toskanii 

 

Beneficjenci:  rodziny, osoby prywatne z 

obszarów zniszczonych powodzią  



Projekty zrealizowane 

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE 

„ECHO 1 i ECHO 2”  

(1997 – 1998) 

 
Zakres:  zakup i dystrybucja materiałów budowlanych, wyposażenia oraz materiałów budowlanych do celów 

odbudowy szkoły podstawowej, przedszkola oraz wodociągów (Krosno Odrzańskie, Januszkowice)  

 

Budżet:  916.000 EUR    

  

Finansujący:  UE (Program 

 ECHO) 

 

Beneficjenci:  osoby prywatne 

 z obszarów zniszczonych  

powodzią 



ADOPCJE  NA ODLEGŁOŚĆ 

 

  

PARTNER: AVSI 

ZAKRES: zaplecze i pomoc w nauce, wyżywienie i ubiór, pomoc 

medyczna, korespondencja pomiędzy dziećmi i rodzicami zastępczymi, 

integracja z lokalną społecznością. 

 

 

MEZZI FINANZIARI: circa 60.000 EUR / anno 

 

SOSTENITORI: famiglie(soprattuttoitaliane), individui, societa’, 

associazioni, gruppidi amici 

 

 

BENEFICJENCI: około 125 dzieci 

w trudnej sytuacji życiowej, 

rozmieszczonych w 3 centrach 

pomocy w tym 2 w okolicach 

Warszawy i jedno w Polsce 

Południowo-Zachodniej 

ŚRODKI  PIENIĘŻNE: około 

60.000 EUR rocznie 

UDZIELAJĄCY  WSPARCIA: 

włoskie rodziny, osoby prywatne, 

firmy, stowarzyszenia, grupy 

przyjaciół  

 





AVSI Polska 

  ul. Królewska 16 

  00-103 Warszawa 

   Tel.:  +48 22 586 33 00 

               Fax.: +48 22 825 22 22 

  www.avsipolska.org 

 Prezes : Donato Di Gilio 

digilio@avsipolska.org 

 


