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Broszura została wydana w ramach projektu „Uczmy niewidome dzieci”. Projekt był
współfi nansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu polskiej 
współpracy rozwojowej w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autorki i nie może być 
utożsamiana z ofi cjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

RWANDA
    - serce Afryki



Rwanda to państwo w Afryce Środkowo-
Wschodniej, o niewielkiej powierzchni 
26 tys. km², porównywalnej do obszaru 
województwa lubelskiego. Jej sąsiadami
są Demokratyczna Republika Konga
na zachodzie, Uganda na północy, Tan-
zania na wschodzie oraz Burundi
na południu. Klimat Rwandy ma cechy 
podrównikowe, co znaczy, że są tam dwie 
pory suche i dwie deszczowe w ciągu roku.

Czarną kartą w historii tego pięknego
kraju jest wojna domowa w latach 
1990-1993 oraz ludobójstwo trwające 
od kwietnia do lipca 1994 roku. Liczbę 
ofi ar szacuje się na nawet milion osób 
z grupy etnicznej Tutsi i umiarkowanych 
Hutu. Tragedia ta wciąż ma wpływ na 
społeczeństwo i politykę tego małego 
państwa, gdzie przynależność etniczna 
warunkuje pozycję społeczną i sytuację 
polityczną poszczególnych grup. Obecna
struktura etniczna Rwandy to 84% 
Hutu, 15% Tutsi i 1% Pigmejów Batwa.

RWANDA.
„KRAJ TYSIĄCA WZGÓRZ I MILIONA UŚMIECHÓW”
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Rwanda ma bardzo złożoną historię: była 
kolonią niemiecką, a potem, do uzyskania 
niepodległości 1 lipca 1962 roku stanowi-
ła kolonię belgijską. Posiada prezydencki 
system rządów, językami urzędowymi
są kinyarwanda, francuski i angielski.
Rwanda należy do ONZ. W 2007 roku 
przystąpiła do Wspólnoty Wschodnioafry-
kańskiej, a w 2009 – również do Bry-
tyjskiej Wspólnoty Narodów. Stolicą 
Rwandy jest Kigali, które zamiesz-
kuje obecnie około miliona ludzi.

Często spotykane określanie 
Rwandy „krajem tysiąca wzgórz” 
wiąże się z ukształtowaniem
terenu, ponieważ góry i pagórki
dominują w krajobrazie całej
zachodniej części kraju. Na 
wschodzie występuje sawanna, 
a na południu – liczne jeziora.
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42,7% Rwandyjczyków ma mniej niż 
15 lat, a 10% jest niepełnospraw-
nych. Rwanda to jeden z najgę-
ściej zaludnionych krajów w Afryce. 
Wartość gęstości zaludnienia odpo-
wiada wskaźnikom Belgii i Izraela.

Według UNDP (United Nati ons Deve-
lopment Programme – Program Na-
rodów Zjednoczonych ds. Rozwoju) 
Rwanda jest zaliczana do krajów słabo 
rozwiniętych, ale od 2000 roku można 
zaobserwować ciągły wzrost wskaźników 
rozwojowych. Obecnie, mimo swych ro-
zmiarów, ma bardzo silną pozycję 
wśród krajów Wspólnoty Wschodnio-
afrykańskiej, a jej rozwój jest widoczny, 
zwłaszcza kiedy wybierzemy się w pod-
róż do pozostałych członków Wspólnoty.

Rwandyjczycy w 83% zamieszkują ob-
szary wiejskie, a sektor rolnictwa stano-
wi niemal 40% dochodu narodowego. 
Sytuacja pojedynczych gospodarstw 
jest jednak bardzo ciężka, ponieważ 
ponad 60% z nich dysponuje mniej 
niż 0,7 ha ziemi, a jedna czwarta po-
siada tylko 0,2 ha na własny użytek.

Rwanda jest bardzo mała, a jej popula-
cja – bardzo młoda: średni wiek to 18,4 
lat. Wysoki przyrost naturalny – 2,82‰ 
– spowodowały: wyż po wojnie do-
mowej, powrót uchodźców z państw 
ościennych i mniejsze tempo rozwoju 
na obszarach wiejskich. W efekcie licz-
ba ludności Rwandy przekracza 11 mln.

Wskaźnik

Liczba ludności (2010)

Urbanizacja

Gęstość zaludnienia

PKB na osobę

11,3 mln

17% obszaru państwa

408 os./km²

(123,5 os./km² – Polska)

$1 100 ($13 799 – Polska)

Wartość

O ROZWOJU 
SŁÓW KILKA
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Mimo stopniowego wzrostu ekono-
micznego sytuacja życiowa miesz-
kańców Rwandy jest trudna – niemal 
57% Rwandyjczyków żyje poniżej 
granicy ubóstwa. Pod względem 
poziomu rozwoju Rwanda zajmu-
je 152. miejsce na świecie (2009).

©
 N

in
a 

M
oc

io
r



Podobnie jak większość krajów Afryki, także 
Rwanda nie prezentuje się dobrze, jeśli cho-
dzi o wskaźniki dotyczące zdrowia i opieki 
zdrowotnej. Na jednego lekarza przypada 
ponad 20 tys. pacjentów, a dodać należy, 
że dopiero od kilku lat wszyscy Rwandyj-
czycy mają prawo bezpłatnej opieki zdro-
wotnej. Dostęp do lekarza jest utrudnio-
ny. W przypadku poważnych chorób dzieci 
tylko 23% z nich jest hospitalizowanych, 
a dostęp do antybiotyków ma tylko 13%.

POROZMAWIAJMY
O ZDROWIU

Kolejnym niepokojącym faktem jest to, ze 
wciąż niewiele kobiet otrzymuje opiekę gi-
nekologiczną w trakcie ciąży oraz wsparcie 
położnych podczas porodu – tylko 45% ko-
biet rodzi w szpitalu, dlatego też 750 na 100 
tys. umiera w trakcie lub tuż po porodzie.
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Ten region Afryki cechuje 
bardzo duży współczynnik 
umieralności dzieci, co w przy-
padku Rwandy oznacza 111 
zgonów na tys. dzieci poniżej 
piątego roku życia (11,1%). 
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Poziom edukacji w Rwandzie jest wciąż bardzo niski, ale 
należy zwrócić uwagę na pozytywne tendencje, które 
prowadzą do rozwoju społeczeństwa. A dla kraju małe-
go, który nie ma bogactw naturalnych i dostępu do mo-
rza, to właśnie kapitał ludzki jest bogactwem narodowym. 

Aby uzyskać pełny obraz całego systemu edukacji w Rwan-
dzie, najlepiej jest porównać statystyki rwandyjskie z polski-
mi; szczególnie mając na uwadze to, że liczba ludności Rwan-
dy jest czterokrotnie niższa niż Polski. Przedstawia to tabela:

EDUKACJA.
WYZWANIE DLA ROZWOJU

Wskaźnik

liczba uczniów
      w wieku szkolnym*
liczba nauczycieli
uczniowie/1 nauczyciel
liczba szkół (publ. i pryw.)
uczniowie/1 szkoła

Rwanda

2 190  000
1 613

30 018
71

2 432
900

szkoły podstawowe
Polska

2 219 000
     2 219 000

178 400
12,3

13 191
167

Źródło: Rebuilding Rwanda: From Genoside to Prosperity Through Educati on, Urząd 
Statystyczny Republiki Rwandy, Kigali 2010; Oświata i wychowanie w roku szkolnym 
2009/2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010. Dokumenty dostępne on-line.

*Uczniowie w wieku szkolnym to ci, którzy zaczęli naukę zgodnie z obowiązkiem szkol-
nym. W Rwandzie wiele dzieci idzie do pierwszej klasy, gdy ma 12-13 lat. Również istnieje 
obowiązek szkolny, ale z powodu biedy nie jest realizowany.6



Największym problemem systemu eduka-
cyjnego w Rwandzie jest brak wykwalifi -
kowanych nauczycieli i faktycznego, równego 
dostępu do edukacji mimo ustawowych za-
pewnień. Rząd rwandyjski zapewnia bezpłatną 
edukację na poziomie podstawowym. Mimo to 
najbiedniejsze rodziny nadal nie mogą sobie po-
zwolić na zakup ubrania szkolnego (uczniowie 
noszą mundurki) czy wyprawki i z powodu biedy 
wstydzą się wysyłać dzieci do szkół. Wiele z nich 
idzie do szkoły tylko z pojemnikiem na wodę, 
książki są dla nich niedostępne, nie mówiąc o 
materiałach do pisania i zeszytach. Uczniowie 
spędzają w szkole od 7 do 8 godzin dziennie.
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Celem projektów realizowanych przez nas w Rwandzie 
jest poprawa dostępu do edukacji dzieci niepełnospraw-
nych. Uświadamianie rodzicom i społeczności lokalnej, że 
każde dziecko ma prawo chodzić do szkoły, było jednym z
największych wyzwań, z którymi mierzyliśmy się w trak-
cie realizacji działań projektowych. Jest to bardzo trudne 
w obliczu tradycyjnych przekonań i wciąż uznawanej ma-
gii. Rwandyjczycy postrzegają dzieci niepełnosprawne jako 
zły znak dla całej rodziny i wsi; bywa, że je zabiją; uważa-
ją, że nie są one w żadnym stopniu pożyteczne dla spo-
łeczności i oczywiście nie mają prawa uczyć się i rozwijać.

CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUŻBA
CHARYTATYWNA DLA RWANDY
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W ubiegłym roku zrealizowaliśmy w Rwandzie projekt Tu-
bakire (‘przyjmijmy ich’), współfi nansowany przez Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) w ramach progra-
mu polskiej pomocy zagranicznej w 2010 roku. W jego 
ramach zbudowaliśmy 240 podjazdów dla wózków in-
walidzkich przy 64 szkołach podstawowych w Prowincji 
Wschodniej w Rwandzie. Wówczas przebywali w tym kra-
ju również Anna i Paweł Romaniukowie, nasi wolontariu-
sze, którzy wspierali działania projektowe oraz mieli oka-
zję poznać tamtejszy system edukacyjny i jego problemy.
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Wąskie drzwi i brak podjazdów powodują, że 
uczniowie na wózkach inwalidzkich nie są w sta-
nie korzystać z toalet, przez co rezygnują ze szkoły. 
Konsekwencje marginalizacji tych dzieci widać na 
przykład po tym, że w ciągu roku od wybudowania 
przez nas podjazdów dla wózków inwalidzkich w 
ramach projektu Tubakire liczba uczniów niepełno-
sprawnych w jednej ze szkół wzrosła czterokrotnie.
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Wykorzystując nasze doświadczenie pracy w Rwan-
dzie, zdecydowaliśmy podjąć się kolejnego pro-
jektu. W ramach EVS (European Voluntary Service
– Wolontariat Europejski) wysłaliśmy do tego kra-
ju dwoje wolontariuszy, Ninę Mocior i Krzysztofa 
Suchowierskiego na pięć miesięcy, aby przeszkolili 
nauczycieli z podstaw pierwszej pomocy, w szkołach 
w Prowincji Wschodniej i innych instytucjach współ-
pracowali na rzecz równości w dostępie do edukacji, 
opiekowali się dziećmi z mniejszymi szansami oraz 
zaszczepiali ideę solidarności. W maju tego roku z 
kolei rozpoczęliśmy realizację kolejnych projektów  
w Rwandzie, współfi nansowanych przez MSZ w ra-
mach programu polskiej współpracy rozwojowej w 
2011 roku. Pierwszy z nich – „Zdrowie dla wszyst-
kich” – współrealizowaliśmy z Fundacją ADRA Pol-
ska i ADRA Rwanda. Polegał on na budowie toalet 
szkolnych (w tym co najmniej jednej toalety dosto-
sowanej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych 
w każdej z placówek objętych projektem) i prowa-
dzeniu szkoleń dla nauczycieli z zakresu higieny.



Dzięki oszczędnościom i oddolnemu zaangażo-
waniu komitetów rodzicielskich zamiast plano-
wanych 30 toalet udało się nam wybudować 
ich łącznie 36, w tym sześć przystosowanych 
do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. W szko-
łach powstały kluby zdrowia, a przeszkolonych 
15 nauczycieli stało się ambasadorami zmian 
w kwesti i higieny. Ponadto w pobliżu toalet 
zostały zainstalowane zbiorniki na wodę i kra-
ny, co w dalszej perspektywie zmieni nawy-
ki higieniczne całych społeczności szkolnych.

11
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Drugi projekt – „Uczmy niewidome dzieci” – prze-
prowadziliśmy we współpracy z Krakowskim Instytu-
tem Rozwoju Edukacji (KIRE). W jego ramach dwie 
specjalistki KIRE, Anna Fajt i Ewa Sumera, przeszko-
liły 46 nauczycieli dzieci niewidomych i niedowidzą-
cych, którzy stali się następnie trenerami dla kolejnych 
273 nauczycieli z 27 szkół podstawowych w Prowincji 
Wschodniej w Rwandzie. W efekcie program ten po-
zwoli objąć pomocą 5 tysięcy uczniów niewidomych 
i niedowidzących oraz zmienić nastawienie do nich. 
Tematyka szkolenia objęła bowiem zagadnienia pe-
dagogiki specjalnej, ale szczególny nacisk położono na 
integrację dzieci z lokalną społecznością oraz rozwija-
nie ich umiejętności samodzielnego życia i poruszania.
Ponadto 27 szkół podstawowych zostało wyposażo-
nych w materiały dotykowe i do nauki języka Brail-
le’a, ułatwiające pracę z uczniami z wadami wzroku.
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Najważniejszym elementem tego projektu, i jednocześnie jego 
największym sukcesem, były szkolenia dla członków rodzin 
dzieci niewidomych i niedowidzących. Prowadzili je właśnie 
wspomniani już przeszkoleni nauczyciele. Rodzice mogli usły-
szeć o tej akcji w lokalnym radiu i bardzo licznie przychodzili do 
szkół, aby otrzymać pomoc dla swoich dzieci z wadami wzroku. 
Dowiedzieli się też o naszych projektach i o tym, że szkoły są już 
przystosowane do przyjęcia niewidomych dzieci oraz ich na-
uczania. Dzięki takim działaniom lokalnym jesteśmy pewni, że 
w kolejnych latach do szkół będzie chodzić coraz więcej dzieci 
z wadami wzroku, a ich sytuacja w społeczeństwie się poprawi.
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Uroczyste zakończenie obu projektów odbyło się w szko-
le w Janjagiro. Wzięli w nim udział przedstawiciele i koor-
dynator projektów ze strony ADRA Rwanda, reprezentanci 
lokalnych władz i innych szkół rwandyjskich oraz Piotr No-
wacki, dyrektor ChSCh. Licznie przybyli rodzice, którzy zaan-
gażowali się w budowę toalet, zaproszeni goście oraz sami 
zainteresowani, czyli najmłodsi. Uroczystość rozpoczęła się 
niezwykle widowiskowym akcentem, którego w Rwandzie 
nie mogłoby zabraknąć – grupa dzieci ubranych w koszulki 
projektu i przystrojona w regionalne ozdoby zaprezentowa-
ła powitalny taniec, który swoje pochodzenie wywodzi z tra-
dycyjnego tańca wojowników. Wdzięczność dzieci, śpiewa-
jąc, wyraziła dziewczynka na wózku inwalidzkim. Po licznych 
przemowach i podziękowaniach dokonano przecięcia wstęgi i 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Cała uroczystość była filmo-
wana przez TV Rwanda – jedyny kanał telewizyjny w tym kraju.

14

©
 C

in
th

ia
 V

al
le

jo
s



Razem dla Rwandy!

Kigali
Prowincja

Wschodnia

Prowincja
Południowa

Prowincja
Północna

Prowincja
Zachodnia

Jezioro
Kiwu



Chrześcijańska Służba Charytatywna  www.chsch.pl
ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa  |  konto: 26 1240 1994 1111 0010 3045 8599
T  22 34 99 935 |  F 22 34 99 776  |  E biuro@chsch.pl
NIP: 525-19-29-411  |  REGON: 012734394  |  KRS: 0000220518

O ChSCh
Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) jest ogólnopolską organizacją pożytku pu-
blicznego zrzeszającą ludzi dobrej woli bez względu na posiadane wyznanie, światopogląd, 
narodowość, płeć, wiek czy rasę; ludzi oddanych idei dobroczynności oraz poszanowania 
praw i godności każdego człowieka. Organizacja działa na rzecz osób ubogich, bezrobot-
nych, w podeszłym wieku, chorych, niepełnosprawnych, ofi ar klęsk żywiołowych oraz dzieci 
i młodzieży z trudnych czy ubogich środowisk. Jej celem jest dać osobom potrzebującym 
wsparcie, aby mogły podźwignąć się, rozwijać, żyć godnie i szczęśliwie.

Status OPP
Jako organizacja pożytku publicznego (OPP) ChSCh może otrzymywać od osób fi zycznych 
1% podatku. Dzięki posiadanemu przez ChSCh statusowi OPP istnieje możliwość:
– dla osób fi zycznych odliczenia od dochodu stanowiącego podstawę obliczenia podatku 
darowizny na rzecz ChSCh o łącznej wartości nieprzekraczającej 6% dochodu;
– dla osób prawnych odliczenia od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania daro-
wizny na rzecz ChSCh o łącznej wartości nieprzekraczającej 10% dochodu.

Działalność ChSCh
Znaczna część działalności ChSCh opiera się na pracy wolontariuszy w fi liach zlokalizowa-
nych na terenie całego kraju, którzy realizują projekty w zakresie: 
• pomocy osobom ubogim
• pomocy zdrowotnej
• pomocy dzieciom i młodzieży
• pomocy osobom z niepełnosprawnością
• pomocy seniorom
• pomocy rodzinie.
Realizując projekty, organizacja współpracuje z samorządami, ośrodkami pomocy społecz-
nej, bankami żywności, Kościołami w Polsce, szkołami, innymi organizacjami pozarządowy-
mi, a także Ministerstwem Spraw Wewnętrznych (MSW), Ministerstwem Spraw Zagranicz-
nych (MSZ) oraz Unią Europejską (UE). Jej praca wspierana jest także przez ofi arność ludzi 
wielkiego serca.

Chrześcijańska Służba Charytatywna 
ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa  |  konto: 26 1240 1994 1111 0010 3045 8599
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