


Informacje dla dziecka
Na tym zdjęciu widać rodzinę z Ugandy. Znajduje się na nim Michael i Christin oraz ich 
dzieci Rebecca oraz Trevor. Michael pracuje w organizacji pozarządowej, Christin studiuje 
psychologię i doradztwo oraz zajmuje się dziećmi. Rebecca chodzi już do przedszkola a 
jej brat, który ma 3 lata jeszcze zostaje w domu. Kiedy Christin chodzi na uczelnię dziećmi 
zajmuje się opiekunka domowa.

Informacje dla osoby prowadzącej
Zdjęcie zostało wykonane w Igandze. Rodzina Christin i Michaela nie jest typowa w tym 
sensie, że chcą mieć tylko dwójkę dzieci a maksymalnie trójkę żeby odpowiednio je 
wykształcić. W Ugandzie statycznie rodziny mają szóstkę dzieci. TTak jak w Polsce dzieci 
w Ugandzie chodzą do szkoły, lubią się bawić i marzą o podobnych rzeczach.

Informacje o kraju dla dziecka

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

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. Życie dzieci w Ugandzie jest podobne do życia dzieci w Polsce: 
chodzą do szkoły, lubią się bawić i marzą o podobnych rzeczach.

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%          

 

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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Rodziny
13





Informacje dla dziecka
Na tym zdjęciu możemy zobaczyć Stephena'a, Helen oraz ich córkę Anna, którzy 
mieszkają w Ugandzie. Stephen Dhairawa jest pastorem w kościele Metodystów. Helen 
pracuje w domu oraz zajmuje się 3 letnią córką, która spędza czas głównie na zabawie
z rówieśnikami z okolicy.

Informacje dla osoby prowadzącej
Zdjęcie zostało wykonane w Igandze. Stephen i Helen chcą mieć w przyszłości sześcioro 
lub siedmioro dzieci co jest średnią liczbą dzieci, które posiada rodzina w Ugandzie. 
Większościowy model rodziny wygląda w ten sposób, że mężczyzna utrzymuje rodzinę a 
kobieta pracuje zajmując się domem oraz dziećmi i społecznie jest dobrze widziane jeśli 
jest ich więcej niż dwoje.

Informacje o kraju dla dziecka

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

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.
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Informacje dla dziecka
Na tym zdjęciu znajduje się Audrey Akampa wraz z dziećmi: Kabagambe Irene Nissi, która 
ma dwa lata oraz Kabagambe Lemuel Junior, który ma rok. Mieszkają w Ugandzie. Po 
zrobieniu zdjęcia Audrey powiedziała: „Rodzina jest tam gdzie jest miłość i opieka dla 
wszystkich, którzy z Tobą są. Kocham moje dzieci i są one dla mnie inspiracją. Moją radą 
dla rodziców jest aby wychowywali swoje dzieci aby zachowywały się słusznie, wtedy 
kiedy dorosną nie odejdą od tego. Dzieciom chcę powiedzieć żeby kochały rodziców i 
szanowały nauczycieli”

Informacje dla osoby prowadzącej
Zdjęcie zostało wykonane w Kampali, stolicy kraju. Audrey wychowuje dzieci sama, bez 
ojca dzieci więc nie jest to rodzina typowa. Większościowy model rodziny wygląda w ten 
sposób, że mężczyzna utrzymuje rodzinę a kobieta pracuje zajmując się domem oraz 
dziećmi i społecznie jest dobrze widziane jeśli jest ich więcej niż dwoje. 

Informacje o kraju dla dziecka

Autor zdjęcia: Silvija Pupola, uczestniczka programu GLEN w Ugandzie w 2013 roku

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.

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%          
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Liczba mieszkańców w mln:
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Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
514 115$
Oczekiwana długość życia (lata):
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100
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Informacje dla dziecka
Na tym zdjęciu znajduje się rodzina w wiosce Bulangi. Mama ma na imię Kawa Mpago
i ma 30 lat. Jej dzieci to Ben (14 lat) Ali (12 lat) Ashref (10 lat) Magiel (8 lat) Mohamad
(4 lata) Salim (2 lata). Z tyłu siedzi Naigaa Joanna która ma 17 lat i dwójkę swoich dzieci.

Informacje dla osoby prowadzącej
Średnia liczba dzieci, które rodzi kobieta w Ugandzie to 7 więc ta rodzina w tym sensie 
jest typowa. Większościowy model rodziny wygląda w ten sposób, że mężczyzna utrzy-
muje rodzinę a kobieta pracuje zajmując się domem oraz dziećmi i społecznie jest dobrze 
widziane jeśli jest ich więcej niż dwoje.

Informacje o kraju dla dziecka

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

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.
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