Innowatorzy społeczni a problemy globalne
Czas realizacji: wrzesien - listopad 2016 Miejsce realizacji: Nigeria, Polska (woj. pomorskie oraz
kujawsko-pomorskie) Opis projektu: Projekt “Innowatorzy społeczni a problemy globalne” zakłada
ukazanie wpływu globalnych procesów... czytaj więcej...

Wsparcie oddolnych inicjatyw społeczno-ekonomicznych w Kiberze
Projekt: Wsparcie oddolnych inicjatyw społeczno-ekonomicznych w Kiberze (slumsie Nairobi) jest
skierowany do dwóch organizacji pozarządowych tworzonych przez osoby mieszkające w Kiberze w
celu ich wzmocnienia i podniesienia konkurencyjności... czytaj więcej...

Wsparcie funkcjonowania lokalnych inicjatyw społecznych w największym
slumsie Kampali
Czas realizacji: lipiec - grudzień 2015 Partner projektu: Action for Fundamental Change and
Development (AFFCAD) Miejsce realizacji: Kampala (Uganda), Oświęcim, Kudowa Zdrój, Płock (i
inne polskie miast poniżej 100 tysięcy mieszkańców)... czytaj więcej...

Szkolenia zawodowe i ograniczenie bezrobocia pośród dzieci ulicy Dakaru i
okolic
Projekt "Szkolenia zawodowe i ograniczenie bezrobocia pośród dzieci ulicy Dakaru i okolic"
skierowany jest do grupy młodzieży - dzieci ulicy, która dzięki staraniom lokalnego, senegalskiego
partnera zdobywa wykształcenie... czytaj więcej...

Przygotowanie przesiedlenia uchodźców syryjskich z Libanu do Polski
Wraz z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej (www.pcpm.org.pl) oraz Fundacją Papaya
otrzymaliśmy z Fundacji Batorego dotację na realizację projektu, którego celem jest pomoc w
przygotowaniu polskiego społeczeństwa na proces przyjmowania... czytaj więcej...

Świat oczami naszych birmańskich rówieśników. Siedem opowieści ze Złotej
Krainy
Czas realizacji: czerwiec - listopad 2015 Miejsce realizacji: cała Polska a w szczególność Gdańsk i
Trójmiasto Partner projektu: Dreamland Art Studio (Mandalaj, Birma), Muzeum Narodowe w
Gdańsku - Oddział Etnografii Projekt... czytaj więcej...

Razem dla Birmy: Mjanma w działaniu (2015)
Czas realizacji: marzec 2015 - listopad 2015 Partnerzy projektu: Myanmar Journalists Union (Birma),
Dreamland Art Studio (Birma), Human Dignity Film Institute (Birma) oraz Stowarzyszeniem Młodych
Dziennikarzy POLIS (Polska) Miejsce realizacji: Rangun,... czytaj więcej...

Razem dla Birmy: Mjanma w działaniu! (2014)
W 2015 r. odbędą się w Mjanmie pierwsze od kilku dekad powszechne, wolne wybory do parlamentu.
Następnie posłowie wybiorą prezydenta kraju. Będzie to wydarzenie przełomowe, kluczowe dla
kierunku w jakim pójdzie proces demokratyzacji i... czytaj więcej...

Poprawa w dostępie do opieki zdrowotnej w mieście i dystrykcie Mwanga
Czas realizacji: luty 2014 - grudzień 2015 Partner projektu: Grail Sisters w Mwandze Miejsce
realizacji: Mwanga (północna Tanzania), Warszawa Opis projektu: Projekt: Poprawa w dostępie do
opieki zdrowotnej w... czytaj więcej...

Teatr dla Edukacji II
Projekt Teatr dla Edukacji II jest kontynuacją projektu Teatr dla Edukacji realizowanego w 2013
roku (http://www.teatrzyk.kulturyswiata.org/) Czas realizacji: sierpień - listopad 2014 Miejsce
realizacji: wybrane miejscowości powiatu Warszawskiego... czytaj więcej...

Szansa dla młodych w Bwaise. Wsparcie działań aktorów lokalnych na rzecz
poprawy szans zawodowych wśród młodych w największym slumsie Kampali
Czas realizacji: czerwiec - grudzień 2014 Parter projektu: Action For Funametal Change and
Development (AFFCAD) Miejsce reaizacj: Kampala (Uganda) Skrócony opis projektu: Celem

projektu jest poprawa szans na rynku pracy... czytaj więcej...

Zaproszenie na kurs metodologii rozpowszechniania treści postwzrostowych w
Berlinie 20-23 luty 2014
Nasz postwzrostowy międzynarodowy project “GROWL – Lerning more GROWing Less” nabiera
formy (ogólny opis projektu poniżej) Mamy już ustalony wstępny program kursów w ośmiu różnych
krajach europejskich... czytaj więcej...
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