Warszawa, 22.02.2012r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011
FUNDACJA „KULTURY ŚWIATA”

Cele statutowe Fundacji „Kultury Świata”(FKŚ):
1. Propagowanie wiedzy o rzeczywistości i kulturach innych krajów,
2. Uwrażliwianie społeczeństwa polskiego na problemy krajów rozwijających się oraz
zależności wynikające z postępujących procesów globalizacji,
3. Zmniejszanie różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów najsłabiej rozwiniętych
(zwłaszcza w następujących dziedzinach życia: edukacja, ochrona zdrowia, ochrona
środowiska),
4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na tolerancję i otwartość wobec
przedstawicieli innych kultur,
5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa,
naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, ochrona zdrowia, ochrona środowiska w innych
krajach, w tym głównie najsłabiej rozwiniętych,
6. Budowanie płaszczyzny współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora pozarządowego,
rządowego oraz przedsiębiorcami z Polski i innych krajów,
7. Propagowanie wiedzy o problematyce migracji w Polsce i w Unii Europejskiej,
8. Promowanie idei wolontariatu.
Liczba członków/pracowników/wolontariuszy:
Członkowie Zarządu:
Aleksandra Gutowska – Prezes Zarządu Fundacji
Katarzyna Mill – Wiceprezes Zarządu Fundacji
Agata Hummel – Wiceprezes Zarządu Fundacji
Wiesław Ptach – Wiceprezes Zarządu Fundacji
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Błażej Popławski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marta Jackowska – członek Komisji Rewizyjnej
Justyna Kłaczany – członek Komisji Rewizyjnej

Fundacja „Kultury Świata”, ul. Chłodna 15/607 00-891 Warszawa
Numer KRS: 0000321416; Numer NIP: 524-26-69-790; REGON: 141730278.

Dwukrotnie zmieniono skład organów fundacji:
28 lutego 2011 roku nastąpiła zmiana w składzie osobowym Zarządu fundacji. Malwina
Bakalarska zrezygnowała z dalszego sprawowania fundacji wiceprezesa zarządu. Wybrano
dwóch nowych członków zarządu, Wiesława Ptacha i Agatę Hummel.
15 lipca 2011 roku nastąpiła zmiana w Komisji Rewizyjnej: Martę Jurczak i Barbarę Kwiatek
zastąpili odpowiednio Błażej Popławski i Marta Jackowska
Na mocy uchwały z 13 lipca 2011 roku zmieniono statut.
Przeniesiono także siedzibę fundacji z ul. Starej Gruszy 6A/4 na ul. Chłodną 15/607 w
Warszawie.
Od 11 października 2011 roku Fundacja „Kultury Świata” posiada status Organizacji Pożytku
Publicznego.
Współpracownicy/wolontariusze Fundacji:
Anna Haris, Agnieszka Podzielińska, Marta Tymoszuk, Marta Piegat-Kaczmarczyk, Anna
Wądołowska, Barbara Baranowska, Joanna Bunikowska, Ewa Prokop, Mateusz Cofta,
Aleksandra Minkiewicz, Monika Kuśmierczyk, Maciej Antosik, Anna Konieczna, Małgorzata
Andrzejczak, Zuzanna Cieślukowska, Alicja Minda.

1. Opis działań podejmowanych w 2011 roku:
I. POPULARYZACJA NAUKI – KAWIARNIE NAUKOWE
W ramach promocji wiedzy o Kulturach Świata, w roku 2010 FKŚ rozpoczęła serię wykładów
popularyzatorskich w kawiarni „Kępa Cafe” prowadzonych przez młodych polskich
naukowców i praktyków. W bieżącym roku odbyły się 4 spotkania. Do maja włącznie na
wykładach pojawiało się średnio 8-9 osób.
W 2011 roku przeprowadzone zostały następujące wykłady:
Data
31.01.2011
28.02.2011

Tytuł
„Jak PRL nienawidził Ameryki”
„Jaka Łatgalia? Jakie Inflanty?
Opowieść o mieszkańcach regionu, o
którym uczyliśmy się na historii”

Prowadząca/y
Magdalena Nowaczek
Anna Czyżewska

Fundacja „Kultury Świata”, ul. Chłodna 15/607 00-891 Warszawa
Numer KRS: 0000321416; Numer NIP: 524-26-69-790; REGON: 141730278.

28.03.2011
16.05.2011

„Wojna a konflikt Izraelsko Arabski”
„Biurokracja w Indiach”

Bartosz Rękawek
Leon Ciechanowski, Luiza
Działowska

Ze względu na trudności organizacyjne (w tym m.in. remont kawiarni) i finansowe z końcem
maja FKŚ zawiesiła serię spotkań.
II. WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA
SENEGAL – w okresie maj – grudzień 2011 roku, we współpracy ze Stowarzyszeniem
Prevenir, w Senegalu i w Polsce był realizowany projekt: Działania na rzecz zapobiegania
zachorowaniu na raka szyjki macicy i leczenia zmian przedrakowych u kobiet
mieszkających na przedmieściach Dakaru.
Działania projektu w Senegalu:
Zakup sprzętu i przygotowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych (w językach
francuskim i wolof) i szkoleniowych
W ramach projektu zakupiliśmy sprzęt specjalistyczny do prowadzenia badań VIL i VIA oraz
do wykonywania krioterapii (kolposkop, aparat do krioterapii z wyposażeniem), drobny
sprzęt i materiały opatrunkowe jednorazowego użytku, środki odkarzające (wzierniki,
kriojod, tampony itd.) oraz sprzęt biurowy do prowadzenia dokumentacji (komputer,
drukarka, skaner itp.).
Na początku projektu zostały opracowane materiały informacyjne dla różnych grup
docelowych projektu. Na ulotce znajduje się postać kobiety z dorastającą córką. Jest to
Mama Soda Fall, senegalska diwa, pieśniarka ciesząca się ogromnym autorytetem, która
angażuje się w akcje społeczne.
Szkolenia dla personelu
przedstawicieli mediów

medycznego

(głównie

pielęgniarek,

położnych)

oraz

W ramach projektu zrealizowano 4 szkolenia. Dwa pierwsze odbyły się w Szkole Pielęgniarek/rzy i
Położnych (ENDSS – Ecole Nationale de Developpment Sanitaire et Sociale) w drugiej połowie maja.
Wzięło w nich udział w sumie około 160 osób. Wyniki ewaluacji pokazały, iż osoby biorące udział w
szkoleniach zdobyły wiedzę na temat tego problemu (przeprowadzono testy przed zajęciami, i chwilę
przed ich zakończeniem). Ponadto dyrektor szkoły ENDSS wyraził chęć włączenia problematyki raka
szyjki macicy do programu nauczania.
Szkolenie dla dziennikarzy zostało połączone z konferencją prasową. Odbyło się 16 lipca i wzięło w
nim udział 16 dziennikarzy. W konferencji prasowej wzięło w udział 24 dziennikarzy. Zarówno
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szkolenie jak i konferencja prasowa zainspirowały dziennikarzy do zgłębiania tematu (poziom wiedzy
podniósł się, o czym świadczą wyniki testów przeprowadzone na początku i na koniec szkolenia) i
publikacji artykułów/emisji materiałów.
Ostatnie szkolenie miało miejsce 5 listopada, wzięło w nim udział 25 osób, i było skierowane do
dziennikarzy oraz wolontariuszy projektu biorących udział w akcji informacyjnej i uświadamiającej.
Zostało zorganizowane później by zaprezentować uczestnikom rezultaty prowadzonych od lipca
badań. Wyniki ewaluacji pokazały, że uczestnicy zdobyli nową wiedzę, lecz dla niektórych
terminologia medyczna uniemożliwiała zrozumienie.

Konferencja prasowa, akcja informacyjna w mediach – okres realizacji: czerwiec – grudzień
2011
Konferencja prasowa odbyła się 16 lipca 2011 roku w Dakarze. W konferencji wzięło udział 24
dziennikarzy. Stacja telewizyjna Canal info transmitowała ją na żywo, natomiast skróty/relacje z
konferencji pojawiły się na innych kanałach: RTS (senegalska telewizja publiczna) RDV oraz 2STV. Po
konferencji ukazały się artykuły w dziennikach: Le Pop, Thiey, Walfadjri oraz w Internecie na stronach
Senegalskiej Agencji Prasowej, portalu Seneweb oraz dziennika Le Messager.
Akcja informacyjna była prowadzona w mediach, a także przy wykorzystaniu metod tradycyjnych (w
biednych dzielnicach nie wszyscy mają dostęp do mediów). W wyniku akcji informacyjnej w
październiku i w listopadzie ukazało się kilka artykułów prasowych (m.in. dzienniki Le Quotidien oraz
La Tribune). Zaczęliśmy współpracę z tzw. Relais, grupą młodych mieszkańców dzielnicy, którzy
realizują tzw. VAD (visite a domicile). Chodzili od domu do domu, na place publiczne, i w duże
skupiska ludzi (rynek, targ) obwieszczają” i zapraszają do wzięcia w akcji/badaniach. Osobami, które
bardzo nam pomogły były także Badzien Ngoh, tak popularnie nazywa sie kobiety cieszące sie
szacunkiem sąsiadów, zajmujące sie głównie informowaniem o sposobach opieki nad niemowlętami i
kobietami w ciąży. Podczas VAD wszystkie Badzien Ngoh zostały poinformowane o akcji i zaproszone
do wzięcia udziału w akcjach przesiewowych i informowaniu innych kobiet.

Akcje uświadamiające i prewencyjne, leczenie – okres realizacji: lipiec - grudzień 2011
W ramach projektu przeprowadzono jedną akcję uświadamiającą, w której wzięło udział około 120
kobiet. Relacja z akcji była transmitowana przez senegalską telewizję RTS – telewizja o zasięgu
ogólnokrajowym. Akcja informacyjna była tak skuteczna, że zrezygnowaliśmy z organizacji drugiej
akcji uświadamiającej. W sumie od lipca do grudnia podczas 24 sesji przebadano 1581 kobiet, u 387
przeprowadzono zabieg krioterapii a u 14 wstępnie zdiagnozowano raka.
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Działania projektu w Polsce:
Komponent edukacji rozwojowej był realizowany od września do grudnia w Warszawie i w
Toruniu. Zorganizowaliśmy dwa seminaria: „Aspekty zdrowia reprodukcyjnego kobiet w
różnych kontekstach kulturowych” oraz cztery warsztaty poruszające bardziej dogłębniej
wątki omawiane podczas pierwszego seminarium.
Seminarium: „Aspekty zdrowia reprodukcyjnego kobiet w różnych kontekstach kulturowych”
(10.10.2011, Warszawa: Pracownia „Duży Pokój”);
Joanna Bunikowska: Fistula w Sudanie Południowym – problem medyczny i piętno społeczne;
Anna Haris: Rak szyjki macicy w Senegalu;
Anna Wądołowska: Umieralność matek na przykładzie ludności tubylczej Meksyku;
Barbara Baranowska: Jak się rodzi w Polsce;
Warsztaty: „Rak szyjki macicy w Senegalu” (22.10.2011, Warszawa, Centrum szkoleniowe Legal
Business), prowadząca: Anna Haris;
Warsztaty: „Polskie Położnictwo - Identyfikacja problemów, geneza trudności, szukanie

rozwiązań (Podtytuł: Jak się rodzi w Polsce)" (29.10.2011, Warszawa, Centrum szkoleniowe
Legal Business), prowadząca: Barbara Baranowska;
Warsztaty: „Meksyk – największe zagrożenia zdrowia kobiet indiańskich” (04.11.2011,
Warszawa, Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW), prowadząca: Anna Wądołowska;
Warsztaty: „Jak się rodzi (fistula) w Sudanie Południowym” (15.11.2011, Toruń: Dom Muz),
prowadząca: Joanna Bunikowska;
Seminarium: „Aspekty zdrowia reprodukcyjnego kobiet w różnych kontekstach kulturowych”
oraz otwarcie wystawy: „Położna w świecie kobiet Sukuma” (16.12.2011, Warszawa,
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Uniwersytet Medyczny) – seminarium współorganizowane ze Stowarzyszeniem Misji
Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Solidarni;
Telekonferencja z Moniką Nowicką;
Mateusz Cofta: Klinika Matki i Dziecka Kiabakari w Tanzanii;
Ewa Prokop: Plan Marshalla dla matek w krajach rozwijających się;
Barbara Baranowska: Szkoła rodzenia po polsku – o cudzoziemkach rodzących w Polsce.

TANZANIA – w okresie kwiecień – październik 2011 roku, prezes zarządu, Aleksandra
Gutowska doradzała organizacji partnerskiej: Teachers’ Resource Center w Moshi (Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Moshi) w implementacji projektu Małego Grantu: Renowacja
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Moshi.
GRUZJA – na przełomie sierpnia i września prezes zarządu, Aleksandra Gutowska, odbyła
wizytę studyjną do Gruzji. W rezultacie nawiązała współpracę z dwoma organizacjami:
Eurasia Partnership Foundation oraz The Union of Therapy of Socially Disabled People of the
Sighnagi Region.
III. WOLONTARIAT ZAGRANICZNY
Edukacja językowa i odpowiedzialna turystyka na rzecz zrównoważonego rozwoju
Kambodży - to projekt, który był realizowany od lipca do grudnia 2011 roku we współpracy z
Cambodia Children's Orphanage for Learning and Training oraz firmą Cambodia B2B (Travel,
MICE, Tours) w Kambodży i w Polsce. Koordynatorką projektu była Aleksandra Gutowska,
wolontariuszką zaś Agnieszka Podzielińska.
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Działania projektu:
Działania w Kambodży:
1. Lekcje języka angielskiego dla starszych wychowanków, nauczycieli i opiekunów
CCOLT;
2. Zakup sprzętu / materiałów dydaktycznych - W ramach projektu zostanie zakupiony
sprzęt – drukarka, dwa komputery, tablica sucho ścieralna;
3. Zajęcia metodyczne oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych
4. Zajęcia pozalekcyjne poszerzające wiedzę z zakresu geografii i historii Kambodży i
Polski - Wolontariuszka przygotuje 6 spotkań warsztatowych, każde z zajęć będzie
trwało około dwóch godzin. Podczas zajęć została przygotowana wystawa zdjęć
będąca częścią inicjatywy edukacyjnej, a ich kulminacją wycieczka krajoznawcza do
Parku Narodowego Chambok.
5. Szkolenia i przygotowanie dla pracowników B2B Cambodia (Travel/Tours/MICE) Wolontariuszka przeprowadzi cykl zajęć (cztery czterogodzinne warsztaty) na temat
specyfiki pracy z polskim turystą. Rezultatem szkoleń będą wspólnie opracowane
oferty dla różnych grup odbiorców. Oferty zostały rozesłane do min. 15 biur podróży
/ agencji turystycznych.
Działania w Polsce - Inicjatywa edukacyjna:
1. Przygotowanie 3 scenariuszy nt Kambodży i odpowiedzialnej turystyki;
2. Wystawa zdjęć o Kambodży w Klubie Podróżnik w Warszawie oraz w Zespole Szkół
hotelarsko-turystycznych w Kościerzynie;
3. W ramach inicjatywy edukacyjnej powstanie strona internetowa o odpowiedzialnej
turystyce: www.odpowiedzialna-turystyka.pl.
Zdjęcia z projektu:
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IV. SPOTKANIA / WARSZTATY / LEKCJE MIĘDZYKULTUROWE
● Spotkanie o wolontariacie w Kamerunie w styczniu: Zespół Szkół Publicznych w
Kaliskach. Podczas dwugodzinnego spotkania Agnieszka Podzielińska opowiedziała
doświadczeniu wolontariatu w Kamerunie. Uczniowie oprócz ogromnej ilości wiadomości o
Kamerunie i o Afryce Zachodniej, mogli przymierzyć afrykańskie stroje i spróbować gry w
„Awale”
● Spotkanie o wolontariacie w Kamerunie w styczniu: Powiatowy Zespół Szkół nr 2. Zajęcia
prowadzone przez Agnieszkę Podzielińską dotyczyły wolontariatu i Kamerunu. Uczniowie
klas hotelarskich wykazywali duże zainteresowanie możliwościami odbycia wolontariatu
zagranicznego, natomiast uczniowie klas budowlanych pytali o to w jaki sposób buduje się
domy w Kamerunie. Oprócz części wykładowej młodzież wzięła udział w konkursie wiedzy o
Afryce
● Zajęcia międzykulturowe w przedszkolach Blubell w Kościerzynie, „Dzieci Świata” i
„Przedszkolaki” w Warszawie oraz klubie dla dzieci „Malinowo” w styczniu. Zajęcia
prowadziła Agnieszka Podzielińska. Dzieci poznawały życie swoich rówieśników w
Kamerunie.
● Wykłady dla studentów pedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w
styczniu. Zajęcia, prowadzone przez Agnieszkę Podzielińską, dotyczyły metodyki nauczania
dzieci o innej kulturze.
● Udział w święcie Ulicy Ząbkowskiej „CoolMixtura” we wrześniu 2011 roku. Katarzyna Mill
przygotowała stoisko o Indiach. Prowadziła gry i zabawy dla najmłodszych dzieci.

V. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
W 2011 Fundacja „Kultury Świata” kontynuowała działalność naukową.
Fundacja była reprezentowana przez Katarzynę Mill podczas konferencji naukowej „Nowe
opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań”
organizowanej przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach.
FKŚ nawiązała współpracę z Archiwum Rady Pamięci Walk i Męczeństwa Narodu Polskiego w
zakresie prowadzenia badań dotyczących Polaków w Indiach.
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VI. WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI
Forum Odpowiedzialnego Biznesu – zorganizowaliśmy wspólnie konferencje poświęconą
Odpowiedzialnej Turystyce, która odbyła się 28 czerwca 2011 roku w Klubie Traffic w
Warszawie. Od lipca współprowadzimy stronę na portalu społecznościowym Facebook
poświęconą odpowiedzialnej turystyce.
Inni partnerzy wydarzenia: Fundacja „Partners” Polska, Instytut Odpowiedzialnego Biznesu
Fundacja „Redemptoris Missio” – zorganizowaliśmy wspólnie spotkanie poświęcone rakowi
szyjki macicy w Senegalu, które odbyło się 20 października 2011 roku na Uniwersytecie
Medycznym w Poznaniu.
Inni partnerzy wydarzenia: Studenckie Koło Naukowe na Uniwersytecie Medycznym im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu działające przy Katedrze i Klinice Chorób Tropikalnych i
Pasożytniczych.
INNE
1. Opis działalności gospodarczej: Nie była prowadzona.
2. Sprawozdanie zostanie udostępnione do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Fundacji www.kulturyswiata.org
3. W 2011 roku nie zostały przeprowadzane w Fundacji żadne kontrole.
4.
Sprawozdanie przyjął Zarząd Fundacji „Kultury Świata” w składzie:

Aleksandra Gutowska
Prezes Zarządu Fundacji

Katarzyna Mill
Katarzyna Mill
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Wiceprezes Zarządu Fundacji

Agata Hummel
Wiceprezes Zarządu Fundacji

Wiesław Ptach
Wiceprezes Zarządu Fundacji

Fundacja „Kultury Świata”, ul. Chłodna 15/607 00-891 Warszawa
Numer KRS: 0000321416; Numer NIP: 524-26-69-790; REGON: 141730278.

