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Woda

Informacje dla dziecka
Studnia na wyspie Sagetu, na jeziorze Wiktorii. Przy studni rano zebrali się Angela, Kae,
Grace, Kriaja żeby zebrać wodę. Studnia na wyspie dostarcza bezpieczną wodę pitną.
W Ugandzie ludzie raczej korzystają z wody w studniach a rzadziej z kranu.

Informacje dla osoby prowadzącej
Zdjęcie zostało wykonane w na wyspie Sagetu. Jest to jedna z wielu wysp na jeziorze
Wiktorii. Rzeczywistość życia na wsypach na jeziorze Wiktorii jest inna niż na lądzie. Jest
tu mniejszy dostęp do infrastruktury sanitarnej oraz pomocy medycznej W Ugandzie 72%
ludzi według statystyk ONZ ma dostęp do wody pitnej. Dostęp do wody pitnej według
ONZ jest definiowany jako odpowiednia ilość wody znajdująca się w wygodnej odległości
od domu. Specyficznie każdy kraj definiuje ją trochę inaczej.

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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Woda

Informacje dla dziecka
Kisambira Siragi dostarcza wodę dla mieszkańców Igangi. Jednorazowo na rowerze
przewozi nawet 10 kontenerów wody. Osoby, które chcą mieć odpowiednią ilość wody
w domu a nie chcą poświęcać czasu żeby chodzić osobiście płacą za każdy kontener
dostarczonej wody.
UGANDA
Stolica: Kampala

Informacje dla osoby prowadzącej
Zdjęcie zostało wykonane w Gandzie. Kisambira dostaje 300 szylingów ugandyjskich za
każde 20 litrów dostarczonej wody. Według kursu z września 2013 roku jest to ok 36 groszy. Warto zauważyć, że 20 litrów wody z kranu wg średniej ceny wody Polsce w 2013
roku (nie uwzględniając ścieków) kosztuje ok. 8 groszy. Z jednej strony pokazuje to różne
strategie radzenia sobie z dostępem do wody i wielokrotnie wyższą cenę, która mieszkańcy i mieszkanki Ugandy płacą za dostarczenie wody, z drugiej przedsiębiorczość osób,
które zarabiają na życie przez jej dostarczanie.

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.
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Woda
Informacje dla dziecka
Faith Lyuma niesie wodę w drodze ze szkoły. Faith musi przynosić sobie wodę codziennie, tak samo jak inni uczniowie i uczennice
szkoły. Istnieje kilka studni w obrębie miejscowości, niektóre z nich są zasilane przez baterie słoneczne lub generator benzynowy
a jeszcze inne siłą rąk. Do najbliższej jest około 200 metrów Pranie też jest robione ręcznie. Faith, pytana o to odpowiada: "To nie jest
dobre, ponieważ uczniowie muszą znaleźć czas na przynoszenie wody do prania i kąpieli jak również do innych potrzeb. Z tego
powodu nie mamy wystarczająco dużo czasu na uczenie się. To również powoduje spóźnianie się na zajęcia”.

Informacje dla osoby prowadzącej
Zdjęcie zostało wykonane w wiosce Masuku. Faith jest uczennicą 12 klasy, spędziła pięć lat ucząc się w tutejszej szkole średniej
z internatem. Mimo wysiłków podjętych przez Zjednoczony Kościół Zambijski, organizację chrześcijańską, która prowadzi także szkołę
i szpital, nie ma jeszcze wystarczającego zapasu wody i elektryczności dla prawie 400 uczniów. Z tego powodu osoby uczące się
w szkole codziennie przynoszą sobie wodę. Na drugim planie widać zbiornik, który służy do magazynowania wody. Znajduje się
wysoko, żeby dostarczać wodę do kranów w domach z przyłączem do sieci wodnej.

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%
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Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
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Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
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Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
65
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI):
39 miejsce
Wzrost gospodarczy w 2012 r. :
1,8%

