Warszawa, 25.02.2011r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010
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, naukowotechniczna, 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
Malwina Bakalarska – V-ce Prezes Zarządu Fundacji
Katarzyna Mill – V-ce Prezes Zarządu Fundacji
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Marta Jurczak – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Barbara Kwiatek – członek Komisji Rewizyjnej
Joanna Kubiakowska – członek Komisji Rewizyjnej
18 sierpnia 2010 roku zmieniono skład Komisji Rewizyjnej (Katarzynę Mill zastąpiła Marta Jurczak)
oraz Zarządu Fundacji (Martę Jurczak zastąpiła Katarzyna Mill, oraz z zarządu odeszła Marta
Krzyżanowska).
Współpracownicy/wolontariusze Fundacji:
Kinga Brudzińska, Aleksandra Dąbrowska, Anna Haris, Agata Hummel, Alicja Kaczorek, Justyna
Kłaczany, Magdalena Lejman, Jakub Marszalenko, Aleksandra Michalska, Marta Michalska, Anna
Pająk, Agnieszka Podzielińska, Aneta Waszkiewicz, Klara Wojciechowska
Fundacja „Kultury Świata”, ul. Starej Gruszy 6 A lok. 4 03-289 Warszawa
Numer KRS: 0000321416; Numer NIP: 524-26-69-790; REGON: 141730278.

1. Opis działań podejmowanych w 2010 roku:

I.

POPULARYZACJA NAUKI – KAWIARNIE NAUKOWE
1. WARSZAWA

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 odbyło się 7 spotkań. Do kwietnia włącznie na wykładach pojawiało się
średnio 8-9 osób, liczba ta znacząco wzrosła od maja, kiedy FKŚ wzmocniło promocję. Szacuje się, że
w wykładach udział wzięło łącznie ok. 80 osób.
W 2010 roku przeprowadzone zostały następujące wykłady:

Agata

Hummel

Pejzaże społeczne Ciudad Monstruo

27 stycznia

Katarzyna

Mill

O co walczy Armia Śiwy, czyli o
fundamentalizmie hinduskim

25 lutego

Gosia

Przepiórka

Prostytucja w kraju rozwijającym się
na przykładzie Madagaskaru

24 marca

Magdalena

Lejman

Rosyjski Projekt, czyli tożsamość
zbiorowa w nieoczywistym wydaniu

27 kwietnia

Aleksandra

Gutowska

O krwawych diamentach Afryki

31 maja

Kinga

Brudzińska

Kartele Narkotykowe w Meksyku

25 października

Błażej

Popławski

Powstawanie slumsów w Afryce;
casus Kibery

29 listopada

2. KATOWICE
Również w 2010 roku członkowie FKŚ działający w Katowicach rozpoczęli organizację podobnych
spotkań. W kawiarni „Przedświt” odbyło się w sumie 6 spotkań prowadzonych przez pasjonatów
podróżników oraz wolontariuszy. Głównym celem spotkań jest podniesienie świadomości edukacji
globalnej i rozwojowej, propagowanie idei wolontariatu, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń
dotyczących projektów rozwojowych. Podczas każdego ze spotkań obecnych było ok. 20 - 30 osób.
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W 2010 roku przeprowadzone zostały następujące wykłady:

Aleksandra

Gutowska

Spotkanie z Afryką

10 stycznia

Anna
Monika
Anna

Poduszyńska
Nowicka
Pająk

Wolontariat w Afryce

28 lutego

Justyna

Kłaczany

Społeczność międzynarodowa wobec
konfliktu w Darfurze
Etiopia i Uganda – kilka słów o
podróżowaniu

28 marca

Paulina

Jaskierska

Paweł

Strycharczyk

Indie – relacja podróżnicza

26 maja

Agnieszka

Podzielińska

Ameryka Południowa – relacja
podróżnicza

18 czerwca

Konul

Jafarova

Spotkanie z Azerbejdżanem

19 grudnia

Fundacja „Kultury Świata”, ul. Starej Gruszy 6 A lok. 4 03-289 Warszawa
Numer KRS: 0000321416; Numer NIP: 524-26-69-790; REGON: 141730278.

II.

UDZIAŁ W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE ORGANIZACJE /
INSTYTUCJE W RAMACH PROGRAMU WARSZTATÓW MIĘDZYKULTUROWYCH

FKŚ brała udział w różnorodnych wydarzeniach artystycznych i edukacyjnych na zaproszenie innych
organizacji. W tym przede wszystkim:
- Dzień Afrykański w przedszkolu La Fontaine w Warszawie (13 marca 2010):
Przedstawiciele FKS udekorowali sale przedszkola kolorowymi materiałami, a także
poprowadzili kącik plastyczny dla dzieci.
- Warsztaty w ramach wydarzenia: Aktorzy czytają Dzieciom (16 maja 2010 roku):
Przedstawicielki FKS poprowadziły warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym. No temat
życia (codziennego?) dzieci w różnych krajach Afryki.
-Festiwal „Cooltura” organizowany przez AIESEC (21 maja 2010 roku):
Magdalena Lejman i Aneta Waszkiewicz poprowadziły „Pokaz slajdów z wypraw do Rosji i
Kaukazu i kilka słów o kulturze regionu” oraz Katarzyna Mill przygotowała „Warsztaty pisma
bengalskiego i kilka słów o sytuacji językowej w Indiach”.
- Święto ulicy Ząbkowskiej (5 września 2010):
Na zaproszenie Fundacji Rozwoju Sztuki Filmowej FKS zorganizowała indyjski kącik dla dzieci
oraz występ indyjskiego tańca klasycznego Bharatanatyam.
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III.

PROJEKT MIĘDZYKULTUROWI WOLONTARIUSZE

Od momentu swojego powstania Fundacja podjęła
współpracę z Fundacją Spełnionych Marzeń, która działa przy
oddziałach onkologicznych dwóch warszawskich szpitali przy
ul. Litewskiej i przy ul. Kasprzaka. W marcu 2010 roku FKŚ
otrzymała dotację z British Council na realizację projektu
Międzykulturowi Wolontariusze (więcej o projekcie:
http://kulturyswiata.blogspot.com/). Jego działania zakładały,
organizację serii spotkań międzykulturowych dla dzieci
hospitalizowanych w Instytucie Matki i Dziecka, przygotowanie filmu prezentującego aktywność
cudzoziemców mieszkających w stolicy w ramach projektu, oraz wizytę studyjną przedstawicielki
jednej z organizacji z Wielkiej Brytanii.
Spotkania dotyczy następujących tematów:
- Kubańskie rytmy (27 kwietnia 2010 roku); David Saucedo Valle oraz Honorata Kożuchowska
opowiedzieli o muzyce na Kubie, a także wraz z dziećmi i młodzieżą przygrywającymi na różnych
instrumentach zagrali kilka utworów muzycznych;
- Smaki Wietnamu (18 maja 2010 roku); Thu Ha Mai Thi, Wietnamka od kilku lat mieszkająca w Polsce
opowiedziała o kraju swojego pochodzenia, a także nauczyła przyrządzać sajgonki – jedną z
najbardziej klasycznych potraw regionu Azji Południowo-Wschodniej. Spotkanie uatrakcyjnił pokaz
azjatyckich sztuk walki, wykonany przez Artura i Martę Wąsowskich
- Moc piłki nożnej w RPA (27 maja 2010 roku); Przedstawiciele Ambasady RPA opowiedzieli o
mistrzostwach Świata w piłce nożnej organizowanych w tym roku. Nie zabrakło dźwięków vuvuzeli
oraz Shosholozy. Dzięki uprzejmości pracowników ambasady Angoli w Polsce, uczestnicy spotkania
otrzymali wiele drobnych upominków związanych z tegorocznym pucharem Afryki, który odbywał się
w 2010 roku w Angoli.
- Tanecznym krokiem przez Indie (8 czerwca 2010 roku); Spotkanie rozpoczął przedstawiciel
ambasady Indii w Polsce, Pan Rajeh Vainshaw krótkim wprowadzeniem o Indiach. Następnie tancerki
z zespołu Nataraja miały krótki występ, po którym przywitała się ze wszystkimi Asma Abdallah,
przedstawicielka brytyjskiej organizacji AMINA.
W ostatnim ze spotkań uczestniczyła Pani Asma Abdallah
przedstawicielka brytyjskiej organizacji „AMINA – Muslim
Women’s Resource Centre (MWRC)”, z siedzibą w Glasgow.
Więcej informacji: http://www.mwrc.org.uk/. Asma Abdallah
wzięła również udział w warsztatach z zakresu edukacji
rozwojowej organizowanych przez Polską Akcję Humanitarną
wraz z Polskim Instytutem Antropologii.
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IV.

PROJEKTY WOLONTARIATU ZAGRANICZNEGO

Od lipca do grudnia 2010 roku FKŚ realizowała projekt
„Metody, techniki, materiały dydaktyczne – jak uczyć
przedszkolaki języka angielskiego (Kamerun)”, który był
współfinansowany w ramach programu pomocy zagranicznej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 roku. Projekt
składał się z dwóch części. Pierwsza polegała na
czteromiesięcznym
stażu
wolontariuszki,
Agnieszki
Podzielińskiej, absolwentki glottodydaktyki i nauczania
zintegrowanego w przedszkolu w Bertoua w Kamerunie.
Drugą była inicjatywa edukacyjna skierowana do dzieci i nauczycieli wychowania przedszkolnego w
Polsce przybliżająca elementy kultur krajów Afryki. Partnerem w projekcie było Zgromadzenie Sióstr
Św. Dominika, działające w Kamerunie, administrator przedszkola w Bertuoa.
W ramach projektu w Kamerunie:
- zakupiono sprzętu (drukarka, skaner, magnetofon, laminarka) oraz materiały dydaktyczne do
nauczania języka angielskiego;
- przygotowano i poprowadzono konwersatoria w języku angielskim z nauczycielkami przedszkola w
Bertoua, których celem było podniesienie umiejętności komunikacji w tym języku;
- przygotowano i poprowadzono warsztaty gier i zabaw służących do nauczania dzieci języka
angielskiego dla nauczycielek przedszkola;
- przygotowano innowacyjne materiałów edukacyjne wraz z nauczycielkami (śpiewnik, zbiór gier i
zabaw, min. 10 plansz edukacyjnych);
- przygotowano i poprowadzono (później hospitacja) zajęcia dla dzieci – wychowanków przedszkola;
- współprowadzono dwa spotkania dla rodziców dzieci zorganizowanych w trakcie realizacji projektu;
W ramach inicjatywy edukacyjnej, przeprowadzonej w Polsce, zrealizowano:
- serię spotkań o Afryce dla przedszkolaków w
przedszkolach Bluebell
w
Kościerzynie
oraz
Przedszkolaki w Warszawie (wraz z Akcją: Pokaż mi
swój świat w fotografii);
- wystawę zdjęć z projektu w kilku miejscach:
Przedszkole Bluebell, Centrum Kultury Kaszubskiej w
Kościerzynie;
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- cztery scenariusze zajęć o Afryce (wraz z wersjami dostosowanymi do nauczania języka
angielskiego) wraz z planszami edukacyjnymi;
- ogólnopolski konkurs plastyczny: Narysuj kartkę dla kolegi z Afryki; W konkursie wzięły udział 23
przedszkola, około 160 dzieci (i ich nauczycieli i rodziców). Zostali wyłonieni laureaci w czterech
kategoriach (kartka świąteczna; ukazanie polskiej tradycji; najciekawsza forma plastyczna; nawiązanie
do tematyki afrykańskiej)
- wolontariuszka projektu poprowadziła spotkania w kilku placówkach edukacyjnych (np. w Akademii
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz w przedszkolu „Dzieci Świata” w Warszawie)
Projekt był realizowany pod patronatem medialnym radia Tok FM, miesięcznika Bliżej Przedszkola
oraz Dziennika Bałtyckiego.
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V.

INNE

- FKŚ została partnerem w programu Plus Partner Benefit, realizowanym przez konsorcjum linii
lotniczych SN Brussels, Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines. Udział w programie umożliwia zakup
biletów na preferencyjnych warunkach, oraz bardziej atrakcyjną ofertę na loty do krajów Afryki
Subsaharyjskiej i Azji Południowo-Wschodniej.
- W ramach planowanego projektu wydawniczego, została nawiązana współpraca z przedstawicielem
IBBY w New Delhi, organizacją AWIC (Association of Writers and Illustrators for Children), która
przesłała fundacji 10 pozycji indyjskiej literatury dziecięcej.

2. Pozostałe informacje
1.

Opis działalności gospodarczej:
Nie była prowadzona.

3. Teksty uchwał Zarządu Fundacji:
W załączeniu
4. Teksty uchwał Komisji Rewizyjnej:
W załączeniu.
5.

Sprawozdanie zostanie udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Fundacji www.kulturyswiata.org

6. W 2010 roku nie zostały przeprowadzane w Fundacji żadne kontrole.

Sprawozdanie przyjął Zarząd Fundacji „Kultury Świata” w składzie:

Aleksandra Gutowska
Prezes Zarządu Fundacji

Katarzyna Mill
V-ce Prezes Zarządu Fundacji
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