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Jak to się zaczęło…

Pomysł na powstanie fundacji zrodził się z naszych

częstych podróży do Gruzji. O gruzińskiej sympatii

do Polaków mógł się przekonać każdy, kto tam był.

Dzięki pomocy wielu nasza fundacja stała się

narzędziem wsparcia dla ubogich dzieci, samotnych

i niepełnosprawnych. Naszymi ambasadorami

w Gruzji są księża misjonarze i siostry zakonne

pracujący na Kaukazie oraz wielu odważnych

wolontariuszy, którzy co roku tam wyjeżdżają, bo jak

twierdzą, bez Gruzji niemogą żyć. Nasza nazwa PRO

SPE oznacza: „ku nadziei”, zatem zapraszamy, by

nieść tę nadzieję i dzielić się tym co mamy. Zobacz,

co udało nam się wspólnie zrobić przez ostatnie

5 lat. Zapraszamy w piękny misyjny świat niosąc

nadzieję, tam gdzie jej brak.



Misja Fundacji
Nasza misja to wspieranie misjonarzy w Gruzji; 

służba dzieciom, ubogim, chorym i niepełnosprawnym.
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To czas radości i spotkań z polskimi 
wolontariuszami. Dzieci z ubogich rodzin 

podczas wakacji mogą zapomnieć 
o swojej trudnej sytuacji. Na koloniach 

oprócz zabawy otrzymują pełne 
wyżywienie i edukację. 
Do tej pory odbyło się 

9 turnusów kolonii,
które zgromadziły ponad 

250 dzieci 
w miejscowościach takich jak  

Khizbavra, Suchumi, Arali, Orpiri, Kutaisi

Kolonie Uśmiechu



Domek Babci

Do świetlicy o nazwie „Domek Babci" 
w wiosce uchodźców oraz do przedszkola 
w Khizabavrze uczęszcza łącznie 85 dzieci, 

które zdobywały wiedzę podczas 

4056 
godzin nauki.



Dla ponad 125 dzieci z Domku Babci 
i przedszkoli w Khizabavrze i Tbilisi

zostało sfinansowanych i przygotowanych

109 240
ciepłych posiłków.



Podczas 7980 godzin 
rehabilitacji od 2016 r. 

w Ośrodku Ojców Kamilianów
wzięło udział niemal 1000 dzieci.



84 000 km
W styczniu 2020 roku pomogliśmy 

w zakupie specjalnego samochodu dla 
osób niepełnosprawnych, który od 

tego czasu przejechał 84 tys. km 
dowożąc dzieci i dorosłych na 

rehabilitację do Ośrodka Ojców 
Kamilianów z Tbilisi i okolicznych 

miejscowości.



Zaproś innych do wsparcia fundacji ☺
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Wysłaliśmy 

5 tirów 
ze sprzętem 

rehabilitacyjnym 
podarowanym z Niemiec, 
Holandii, Francji i z Polski  
(wózki inwalidzkie, łóżka 

szpitalne, chodziki, 
podpórki, laski, aparaty 

tlenowe i inne). To 
ogromna pomoc dla osób 

niepełnosprawnych

Łączna wartość 
to ponad 800 000 zł. 



14 040
dwudaniowych posiłków

zostało wydanych w ramach akcji 
"Kuchnia dla ubogich" w Abchazji. 

Inicjatywa kuchni dla ubogich 
powstała w 2018 r. w parafii 

katolickiej w Suchumi 
u ks. Jerzego Pilusia



wolontariuszy na miejscu 
pomaga w naszym biurze, 

przy projektach, kampaniach 
i spotkaniach. 

Zadzwoń do naszego biura i zostań 
wolontariuszem już dziś! 



180 wolontariuszy
wyjechało na wolontariat, gdzie opiekowali się dziećmi, niepełnosprawnymi, oraz 

pomagali przy remontach. Był to także czas na poznanie kuchni oraz kultury Gruzji. 
Nie jest ważna umiejętność mówienia w danym języku, ale chęć pomocy. 

Wystarczy, że jesteś pełnoletni. 
Dołącz do naszego zespołu! Wyjedź z nami na wolontariat!



Pomagamy nie tylko w Gruzji,
ale również w innych zakątkach
na świecie.

• Pomogliśmy uchodźcom podczas
trwającego konfliktu zbrojnego w Armenii. 

• Zawieźliśmy sprzęt rehabilitacyjny
dla niepełnosprawnych na Ukrainie.

• Szpitalowi w Łańcucie podarowaliśmy
sprzęt rehabilitacyjny do powstającego
oddziału, a podczas pandemii wsparliśmy
finansowo zakup środków ochrony
osobistej. 

• Nasi wolontariusze pomagali misjonarzowi
z Polski w codziennej pracy w Kazachstanie.

• Wsparliśmy Republikę Środkowej Afryki
poprzez zbiórkę i wysyłkę materiałów
medycznych. 

• Przekazaliśmy środki czystości dla
Polaków na Litwie. 

• Podarowaliśmy strzykawki dla chorych
dzieci z Fundacji Iskierka i Fundacji
Podkarpackie Hospicjum dla dzieci. 



To nie wszystko…

Nasza pomoc dociera również do: 
• osób starszych w hospicjum 

oraz opieki w domach osób 
niepełnosprawnych

• bezdomnych korzystających 
z ciepłej zupy na dworcu w Tbilisi

• wspólnot lokalnych z parafii 
Wale, Arali, Suchumi (remonty)

• przedszkola w Khizabavrze
(malowanie i remont)
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