2018-11-20

Warunki życia uchodźców: przypadek Polski i Ugandy
Fundacja "Kultury Świata" zaprasza 29 listopada 2018 roku na spotkanie pn. "Warunki życia
uchodźców: przypadek Polski i Ugandy", które odbędzie się w Centrum Wielokulturowym w
Warszawie (ul. Jagiellońska 54)... czytaj więcej...
2018-11-20

Ubóstwo energetyczne na świecie
Fundacja "Kultury Świata" wraz z Kołem Naukowym Orientuj się serdecznie zapraszają na spotkanie
"Ubóstwo energetyczne na świecie" prowadzone przez Filipa Kuśmierskiego. Poznamy definicję
ubóstwa energetycznego,... czytaj więcej...
2018-11-15

Konkurs fotograficzny - Oblicza (Innego) świata
Lubisz podróżować i robić zdjęcia? Weź udział w naszym konkursie! Celem konkursu jest
rozpowszechnienie wiedzy na temat krajów pozaeuropejskich uwzględniając perspektywę ich
mieszkańców Zdjęcia należy przesłać... czytaj więcej...
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...
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