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1.0. OSOBA PRAWNA ODPOWIEDZIALNA ZA PROJEKT:

Fr. Michael KARIKUNNEL, sdb
Provincial
Salesians of Don Bosco,
Anglophone West Africa Province
P.O.Box 776,
Ashiaman – Ghana, West Africa
Telephone: + 233 [0] 200659784
E-mail: sollyaa@rediffmail.com/provincial@sdbafw.org

2.0. OSOBA DO KONTAKTU [S]:

Fr. Krysztof NIZNIAK, sdb 
The Director
Provincial Development Organism
Salesians of Don Bosco,
Anglophone West Africa Province,
Post Office Box 776, Ashaiman
Ghana, West- Africa
Mobile: [+233] 505 713160
E-mail:nizniakrzysztof@gmail.com/economer@sdbafw.org/projectoffice@sdbafw.org
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3.0. WSTĘP I OPIS REGIONU:    

Prowincja Anglophone Zachodnia Afryka (AFW) która zawiera Nigerie, Ghane, Liberie I Sierra 
Leone została stworzona w 2004 roku aby realizować różne projekty skierowane na rozwój 
młodych osób. W krajach tych wspólną cechą jest język angielski i parę innych rzeczy jednak 
występuje również dużo różnic takich jak demografia, kultura i socjalno-polityczna sytuacja. 
Kraje te nie dzielą ze sobą granic i są otoczone przez francusko mówiące kraje. Obecność Don 
Bosco w tych czterech krajach jest owocem projektu Afryka, który był zapoczatkowany przez 7 
następcę Dona Bosco, Don Vigano w 1978r.

Obecnie około 173 salezjanów pracuje w różnych krajach AFW w celu poprawy możliwości 
rozwoju młodych osób. Młodzież jest najbardziej narażena na społeczne wady w naszym 
społeczeństwie. Rozwój młodzieży, głównie ubogiej i integrowanie ich w społeczności jako 
odpowiedzialnych dorosłych było zawsze największym priorytetem Salezjanów Don Bosco.

Misja Salezjanów Don Bosco w Tatale pod diecezją Yendi zaczęła się w styczniu 2016, do teraz 
około 30 okalających wiosek identyfikujących się z Don Bosco zostało zintegrowanych z główną 
stacją w Tatale (Święty Piotr i Paul Perish). Średnia odległość pomiędzy wioską Tatindo-Sanguli 
(centrum wszystkich wiosek) i okalającymi je wioskami wynosi około 3 do 10km, wszystkie są 
zlokalizowane w południowej części dystryktu Tatale.

Całkowita populacja tych wiosek i społeczności która identyfikuje się z Don Bosco wynosi około 
40 000 ludzi. Proponowany projekt ma na celu umożliwić dostęp do podstawowej edukacji 
(MDG-2). Jeżeli projekt zostanie zreralizowany, polepszy on aktualną sytuację złej infrastruktury 
(sale do nauki), przepełnione sale charaktertyzują się współczynnikiem około 100 dzieci w 
jednej klasie.

Projekt jest nastawiony głównie na edukację podstawową I ma zapewnić godne i sprzyjające 
warunki  do  nauki  i  uczenia  się.  Projekt  dotyczy  około  180  dzieci  w  ciągu  jednego  roku 
szkolnego.

4.0. LOKALIZACJA PROJEKTU & PROFIL:
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Tatale  znajduje się w północnej części  Ghany I  jest  częścią katolickiej  diecezji  Yendi.  Tatale 
tworzy część z 23 dystryktów w północnej części Ghany. Tatale znajduje się blisko północnej 
granicy z Togo oraz sąsiaduje również z regionem Volta w Ghanie.  Tworzy część dzikiej strefy 
sawanny w Ghanie. Stolicją dystryktu Tatale jest Tatale Sanbuli. Tatali znajduje się około 12 do 
20 mil  od Zabzugu.  Populacja Tatale wynosi  60039 ludzi,  kobiet I  mężczyzn.  Główną grupą 
etniczną są Basai I Kokoba. 

Religia:  występują  następujące  grupy  religijne  Islamska,  Chrześcijanie  I  Tradycjonaliści. 
Muzłumanie i Chrześcijanie są zlokalizowani w centrach miast, natomiast Tradycjonaliści na ich 
obrzeżach.

Ekonomia: głównym zajęciem jest farmerstwo (uprawa zboże oraz zwierzęta) oraz ponad 75% 
społeczeństwa jest związana z farmerstwem/agrokulturą.

Migracja: migracja  w  Tatale  jest  zjawiskiem  codziennym  ze  względu  na  naturalną  granicę 
miasta oraz niska populacja związana jest ze zjawiskiem emigracji.

Edukacja: braki infrastruktury w obszarze publicznej edukacji oraz brak motywacji powodują że 
zawodowi nauczyciele nie chcą tu zostawać. Odsetek dzieci (uczniów) którzy opuszczają szkołę 
bądź nie udaje im się zdać egzaminów są bardzo wysokie. Również ze względu na trudności 
które powoduje odległość między wioskami oraz mała ilość szkół sktuktuje tym że większość 
uczniów ma problem robić postęp w nauce a ci którym się uda zdać egzaminy końcowe są w 
mniejszości. Proszę zobaczyć zdjęcia poniżej ukazujące przykładowe budynki przeznaczone do 
nauki.

 
Przykładowe budynki do nauki

Sieć dróg: bardzo zła sieć dróg która łączy różne społeczności. Sytuacja jest jeszcze gorsza w 
okresie deszczowym. Tatale składa się z 19 obszarów wyborczych, 9024 członków społeczności 
(?),  24  członków  rady  (?),  19  wybranych,  5  mianowanych  i  169  społeczności.  Dyrektor 
generalny dystryktu jest również przywódcą politycznym w regionie który ma na celu rozwój  i 
pokój w regionie zgodnie z polityką rządu centralnego.

Page 4 of 7



W Tatale jest tradycyjna instytucja kierowana przez szefa tradycyjnej administracji (?), który 
współzarządza z innymi vice-szefami różne społeczności które przysięgają wierność głównemu 
szefowi w zamian za utrzymanie i  ochronę tradycji  i  norm oraz w celu utrzymania pokoju i  
porządku w regionie.

5.0. OPIS PROJEKTU: 

Ten projekt ma na celu zbudowanie bloku szkolnego dla edukacji podstawowej który poprawi 
obecną  sytuację  niedostatecznej  infrastruktury  edukacji  publicznej  oraz  umożliwi  również 
naukę  w  wiosce  Nankando  i  w  bardzo  ubogich  oraz  słabo  rozwiniętych  wioskach  i 
społecznościach w pobliżu Tatindo-Sanguli i w ich okolicach.

Projekt ma zostać zrealizowany w ciągu 5 miesięcy i ma objąć około 180 uczniów w ciągu roku.

6.0. CEL:

Ogólny cel projektu ma za zadanie polepszyc standardy edukacji publicznej w wiosce Nankando 
oraz  powiększyć  wioski  i  społeczności  dookoła  Tatinado-Sanguli.  Celem  jest  również 
umożliwienie dostępu do edukacji w południowej części dystryktu Tatale.
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7.0. GRUPA DOCELOWA:

Ogólnie projekt ma objąć około 1150 dzieci w okresie szkolnym (w ciągu roku 180 dzieci będzie 
miało  dostęp  do  edukacji  publicznej)  bez  względu  od  wyznawanej  religii,  przynależności 
plemiennej  czy  etnicznej  w około 20 wioskach otaczających Tatale.  Oczekuje się  że  wraz  z 
poprawą infrastruktury i podniesieniem świadomości znaczenia edukacji więcej rodziców oraz 
rodzin zacznie zapisywać swoje dzieci do szkół zapewniając trwały wzrost i rozwój w wioskach.
 
  

8.0. SPODZIEWANE REZULTATY:

8.1. Dostęp dla każdego dziecka w okresie szkolnym do podstawowej edukacji

8.2. Zwiększenie ilości dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

8.3. Przyjazne środowisko do nauczania oraz nauki

8.4. Wzrost liczby dzieci  kończących szkołę podstawową która umożliwi  im dalszą 

naukę

8.5. Zapewnienie  wykwalifikowanej  kadry  nauczycielskiej  w  celu  poprawy 

obniżającego się poziomu edukacji

8.6. Dzieci będą miały dostęp do edukacji która przygotuje je lepiej do życia

9.0. PODEJŚCIE I METODOLOGIA:

Salezjanie  Don  Bosco  –  Biuro  Projektowo-Rozwojowe  (PDO)  razem  z  Salezjanami  ze 
społeczności Tatale będzie odpowiedzialne za wdrożenie I nadzór nad projektem. PDO będzie 
odpowiedzialne za  proces  wyboru oraz  kontraktowania  wiarygodnej  firmy wykonawczej  do 
projektu.  PDO  będzie  okresowo  wizytować  project  i  dostarczać  okresowo  raporty  dla 
wszystkich udziałowców oraz partnerów.

Salezjanie Don Bosco którzy uczestniczą w projekcie wnieśli do niego pięć działek o powierzchni 
450m2 w 2016r w celu budowy bloku edukacyjnego. Przewidziano 5 miesięcy na realizację 
projektu.
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Pięć działek o powierzchni 450m2 pozyskanych w celu realizacji projektu.

10.0. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ:  

Salezjanie  będą  prowadzić  dialog  z  władzami  lokalnymi  oraz  rządem  w  celu  pomyślnego 
funkcjonowania obiektu. Również przystępna opłata za szkołę zostanie uzgodniona z władzami 
lokalnymi dla  rodziców/opiekunów w celu pokrycia części  kosztów utrzymania obiektu.  Raz 
jeszcze, nauczyciele razem z przywódcami społeczności,  księdzem parafialnym i  Salezjanami 
zbudują  struktury  które  umożliwią  regularne  utrzymanie  i  ogólny  zwyczaj  czystości  aby 
wydłużyć zywotność obiektu.
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11.0. PODSUMOWANIE BUDŻETU:

Nazwa Szacunek (GHS) Szacunek (Euro)
Fundamenty 47,795.00      9,559.00 
Konstrukcja nośna 103,495.00    20,699.00 
Dach 71,617.00    14,323.40 
Drzwi I okna 29,426.00      5,885.20 
Wykończenie ścian I podłóg 15,430.00      3,086.00 
Farba 14,582.00      2,916.40 
Całkowity koszt materiałów

282,345.00    56,469.00 
Testy labolatoryjne (grunt?) 60,369.00    12,073.80 
Obiekty na budowie 3,000.00          600.00 
Kwota częściowa 345,714.00    69,142.80 

10% na nie przewidziane 
rzeczy 34,571.40      6,914.28 
8% na monitoring PDO 
(Salezjanów) 27,657.12      5,531.42 

Grand Total 407,942.52    81,588.50 
Kurs €1.00 @ GH¢5.00

12.0. PLAN FINANSOWY: 

No. Item Amount in Ghana Cedis 
(GH¢)

Amount in Euro 
(€)

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 407,942.52 € 81,588.50

1.0. Bank Details:

Name of Account Holder Salesian - Projects
Name and Address of Bank Raiffeisenlandesbank Noe-Wien

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
1020 Vienna Austria

Account number 400622977
IBAN, BIC, SWIFT BIC (Swiftcode) RLNW AT WW

AT 92 3200 0004 00622977 

Page 8 of 7


	407,942.52
	€ 81,588.50

