2018-04-30

Orzechy nerkowca ważnym elementem gospodarki Tanzanii
Drzewo nerkowca pochodzi z Brazylii skąd zostało przywiezione do Afryki przez Portugalczyków.
Roślina jest wiecznie zielona i może osiągnąć wysokość nawet do 15 metrów. Zaczyna być
produktywna po ok. 3-5 latach od posadzenia a... czytaj więcej...
2018-02-19

Wolontariat w Tanzanii 2018
Fundacja “Kultury Świata” (www.kulturyswiata.org) jest organizacją pozarządową realizującą
projekty w róznych krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, a także w Polsce. Fundacja poszukuje
wolontariuszki lub wolontariusza... czytaj więcej...
2017-11-26

Zobacz filmy o innowatorach społecznych i zagraj w grę edukacyjną!
Projekt "Innowatorzy społeczni a problemy globalne" stanowi nową odsłonę ubiegłorocznego
projektu prowadzonego przez Fundację Kultury Świata. Edukacyjna seria filmów przedstawia
aktywistów z Polski i Ugandy, którzy... czytaj więcej...
2017-11-26

Kilka słów o kulisach powstawania filmów do drugiej edycji projektu pt.
Innowatorzy społeczni a problemy globalne
Jaki jest kontekst powstania filmów? Tomek: Przez ostatnie kilka zarówno Weronika, jak i ja
mieszkaliśmy w różnych egzotycznych dla nas miejscach, wykorzystując ten czas by filmować ludzi.
Weronika plemienne społeczności,... czytaj więcej...
2017-11-22

Gra edukacyjna
Gra powstała w ramach projektu "Innowatorzy społecznie a problemy globalne - Edycja II".
Specjalnie dla Was przygotowaliśmy grę edukacyjną w wersji do druku domowego. Wystarczy
pobrać poniższy plik, a następnie wydrukować... czytaj więcej...
2017-09-20

Zmieniać świat na nieswojej ziemi
Kryzys migracyjny, który rozpoczął się w 2015 roku, ze względu na skalę napływu nowych przybyszy
na kontynent europejski, rozpoczął bezprecedensową debatę wśród opinii publicznej na temat
zjawiska migracji i tożsamości na styku... czytaj więcej...

2017-08-19

Zapiski z procesu filmowania w Ugandzie
Jedziemy taksówką – tak nazywa się tutaj nabite ludźmi mikrobusy, w których unosi się pył, a
pasażerowie siedzą sobie na kolanach. Raynard rozgląda się na boki i nieśmiało naciska przycisk
nagrywania na mojej lustrzance... czytaj więcej...
2016-11-26

Broszura edukacyjna dla nauczycieli
W ramach projektu „Innowatorzy społecznie a problemy globalne” Fundacja Kultury Świata
stworzyła broszurę edukacyjną skierowaną do nauczycieli i pedagogów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, którzy w ramach dydaktyki korzystają z... czytaj więcej...
2016-11-12

„Turn Trash to Treasure” - poznaj historię Tosin!
Przemoc wobec kobiet jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych naruszeń praw człowieka na
świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia ok. 35% kobiet na świecie ma za sobą
doświadczenie przemocy seksualnej bądź fizycznej, której... czytaj więcej...
2016-11-08

Lawrence Afere i jego droga do sukcesu!
Lawrence pochodzi z Akure, stolicy stanu Ondo w Nigerii. Jego ojciec zajmował się uprawą i handlem
kakao. Niespełna 10-cio letni Lawrence został wysłany przez rodziców do szkoły z internatem. Od
najmłodszych lat pisał książki, poradniki... czytaj więcej...
2016-10-18

Pomoc dzieciom ulicy w powrocie do normalnego życia w Senegalu
W Senegalu, o ośrodku Tremplin (pod Dakarem) trwają szkolenia zawodowe dla ponad 100 chłopców,
w wieku 13 – 20 lat, którzy przez lata byli dziećmi ulicy. Dodatkowa grupa 25 chłopców odbywa
staże zawodowe w firmach budowlanych... czytaj więcej...
2016-10-09

Pozdrowienia z Lagos!
Tomek Kozakiewicz jest absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. Kilka lat temu wyjechał
z Polski, by podążać za swoim marzeniem, by uczyć się od mieszkańców Globalnego Południa jak
zostać społecznym przedsiębiorcą. Nigdy... czytaj więcej...
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