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Gender

Informacje dla dziecka
Nazywam się Akello Helishia, jestem strażniczką w banku. Pracuję od 7:00 do 17:00. Lubię moją pracę, lubię pilnować banku i lubię
zarabiać w tej pracy dobre pieniądze. W przyszłości chciałabym otworzyć własny biznes.

Informacje dla osoby prowadzącej
Zdjęcie zostało wykonane w Igandze. Widok kobiet pracujących w resortach siłowych jest w Ugandzie powszechny. Uganda jest
zobowiązana przez międzynarodowe organizacje jak ONZ czy Bank Światowy do wprowadzanie programów na rzecz równouprawnienia. Według indeksu CPIA stworzonego przez Bank Światowy, który mierzy czy kraj stworzył instytucje i programy aby
wzmocnić prawo i politykę na rzecz równego dostępu do edukacji, służby zdrowia, rynku pracy i ochrony prawnej, Uganda uzyskała
wyniki 3,5 gdzie 6 jest najwyższym wynikiem.

Informacje o kraju dla dziecka
Uganda znajduje się we wschodniej Afryce. Jest niezwykle zielonym krajem. Rośnie tam na przykład kapusta, fasola, groch, cebula,
pomidory, a z roślin, które nie rosną w Polsce kawa, herbata, wiele rodzajów bananów i innych owoców. Jest tam dużo jezior i rzek,
a w nich wiele ryb. Zaczyna się tu najdłuższa rzeka świata Nil. Uganda jest mniejsza niż Polska, ale ma prawie tyle samo mieszkańców,
a w przyszłości Ugandyjczyków może być więcej niż Polaków. Tak jak w Polsce dzieci w Ugandzie chodzą do szkoły, lubią się bawić i
marzą o podobnych rzeczach.

Autor zdjęcia: Krzysztof Wiatr, uczestnik programu GLEN w Ugandzie w 2013 roku.

UGANDA
Stolica: Kampala
Powierzchnia w km²:
241 550
Liczba mieszkańców w mln:
34, 509
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
19 271$
Oczekiwana długość życia (lata):
54
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
73
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
91
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
48
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
13
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI):
161 miejsce
Wzrost gospodarczy 2012 r. :
3.4%

POLSKA
Stolica: Warszawa
Powierzchnia w km²:
311 888
Liczba mieszkańców w mln:
38, 299
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
514 115$
Oczekiwana długość życia (lata):
76
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
100
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
96
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
128
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
65
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI):
39 miejsce
Wzrost gospodarczy w 2012 r. :
1,8%
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Gender
Informacje dla dziecka
Nazywam się Tengani Sofia Nagadja, jestem policjantką, mam 23 lata. Do moich obowiązków należy są pilnowanie jako strażniczka,
eskortowanie i kontrolowanie. Pracuję 12 godzin dziennie. Lubię pływać, czytać gazety, spotykać ludzi, zarabiać pieniądze.
W przyszłości chciałabym zostać główną inspektorką policji w Ugandzie. Jestem pierwszą policjantką w rodzinie, zostałam nią, żeby
utrzymywać porządek w moim kraju.

Informacje dla osoby prowadzącej
Zdjęcie zostało wykonane w Kampali. Widok kobiet pracujących w resortach siłowych jest w Ugandzie powszechny. Uganda jest
zobowiązana przez międzynarodowe organizacje jak ONZ czy Bank Światowy do wprowadzanie programów na rzecz równouprawnienia. Według indeksu CPIA stworzonego przez Bank Światowy, który mierzy czy kraj stworzył instytucje i programy aby
wzmocnić prawo i politykę na rzecz równego dostępu do edukacji, służby zdrowia, rynku pracy i ochrony prawnej, Uganda uzyskała
wyniki 3,5 gdzie 6 jest najwyższym wynikiem.

Informacje o kraju dla dziecka
Uganda znajduje się we wschodniej Afryce. Jest niezwykle zielonym krajem. Rośnie tam na przykład kapusta, fasola, groch, cebula,
pomidory, a z roślin, które nie rosną w Polsce kawa, herbata, wiele rodzajów bananów i innych owoców. Jest tam dużo jezior i rzek,
a w nich wiele ryb. Zaczyna się tu najdłuższa rzeka świata Nil. Uganda jest mniejsza niż Polska, ale ma prawie tyle samo mieszkańców,
a w przyszłości Ugandyjczyków może być więcej niż Polaków. Tak jak w Polsce dzieci w Ugandzie chodzą do szkoły, lubią się bawić i
marzą o podobnych rzeczach.

Autor zdjęcia: Krzysztof Wiatr, uczestnik programu GLEN w Ugandzie w 2013 roku.

UGANDA
Stolica: Kampala
Powierzchnia w km²:
241 550
Liczba mieszkańców w mln:
34, 509
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
19 271$
Oczekiwana długość życia (lata):
54
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
73
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
91
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
48
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
13
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI):
161 miejsce
Wzrost gospodarczy 2012 r. :
3.4%

POLSKA
Stolica: Warszawa
Powierzchnia w km²:
311 888
Liczba mieszkańców w mln:
38, 299
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
514 115$
Oczekiwana długość życia (lata):
76
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
100
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
96
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
128
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
65
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI):
39 miejsce
Wzrost gospodarczy w 2012 r. :
1,8%
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Gender
Informacje dla dziecka
Nazywam się George pracuję jako pielęgniarz, pomagam zwalczać malarię poprzez badania i opiekę medyczną w razie pozytywnego testu na
malarię. Jestem pielęgniarzem wolontaryjnie od 10 lat. Kiedy przyjechałem do Masuku, widziałem, że ludzie, nasi krewni , umierali bez
pomocy medycznej, więc zdecydowałem, że zostanę wolontariuszem aby przeciwdziałać tej sytuacji. Po tym jak rozpocząłem pracę,
stwierdziłem, że moja wiedza jest niewystarczająca. Wróciłem więc do szkoły i w wieku 34 lat, skończyłem 12 klasę, to było w 2008 roku.
Dzięki temu mogę lepiej zrozumieć pracę medyczną lepiej i pomagać bardziej efektywnie.

Informacje dla osoby prowadzącej
Zdjęcie zostało wykonane w wiosce Masuku w Zambii. George ma 39 lat jest ojcem dwójki dzieci. Jego dom znajduje się około dwóch
kilometrów od wsi. Jest zatrudniony w szkole misyjnej jako pracownik pomocniczy. Jego miesięczny dochód wynosi 150 Kwacha (ok. 100 zł ).
George uprawia różnego rodzaju warzywa przez cały rok i zna większość rodzimych roślin i zwierząt wokół. W społeczności jest uznawany za
bardzo mądrego i jest bardzo szanowany. Malaria jest powszechną chorobą w obszarze Afryki znajdującym się pomiędzy zwrotnikami. Dzięki
różnego rodzajom projektom i dostępności niedrogich leków udaje się zmniejszyć śmiertelność tej choroby, która wg statystyk WHO wynosi
obecnie ok. 0,3%.

Informacje o kraju dla dziecka
Zambia jest krajem w Południowo Wschodniej Afryce. Jest dwa razy większa niż Polska, ale ma 3 razy mniej mieszkańców. Zambia ma bogate
złoża minerału nazywanego miedzią, który jest potrzebny do działania naszych telewizorów czy telefonów. W Zambii znajdują się słynne
wodospady Wiktorii o których mówi się, że są tak piękne, że musiały zostać wyrzeźbione przez anioły. W przeciwieństwie do Polski, Zambia
nie ma dostępu do morza.

Autorka zdjęcia: Jan Svanyga, uczestnik programu GLEN w Zambii w 2013 roku

ZAMBIA
Stolica: Lusaka
Powierzchnia w km²:
752 612
Liczba mieszkańców w mln:
13, 475
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
19 219$
Oczekiwana długość życia (lata):
49
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
71
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
93
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
61
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
12
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI):
163 miejsce
Wzrost gospodarczy 2012 r. :
7,3%

POLSKA
Stolica: Warszawa
Powierzchnia w km²:
311 888
Liczba mieszkańców w mln:
38, 299
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
514 115$
Oczekiwana długość życia (lata):
76
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
100
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
96
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
128
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
65
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI):
39 miejsce
Wzrost gospodarczy w 2012 r. :
1,8%

