Warszawa, 11.04.2019r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2018
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
Agata Hummel – Wiceprezes Zarządu Fundacji
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Karolina Łągiewka – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Malwina Wochowska – członek Komisji Rewizyjnej
Magda Kołba-Górna – członek Komisji Rewizyjnej
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Współpracownicy/wolontariusze Fundacji:
Anna Michael, Aleksandra Kraszkiewicz, Monika Sobieraj/Różańska, Patrycja Kozieł,
Katarzyna Salejko, Katarzyna Szajda, Piotr Dobrosz, Maria Piotrowska, Anna Górska, Sarian
Jarosz, Piotr Chmielewski, Tomasz Woźniak, Iwona Pieronek-Tokarz, Justyna Kuzar, Michał
Kłopocki, Bernadetta Czerkawska, Agnieszka Marzec, Tomasz Kozakiewicz.

1. Opis działań podejmowanych w 2018 roku:
A. Projekty
1. Projekt: „Build Solid Ground”
Grantodawca: Fundacja Habitat for Humanity Poland
Okres realizacji: luty – grudzień 2018
Wartość projektu: 24810zł
Koordynator projektu: Patrycja Kozieł
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
„BUILD Solid Ground” – międzynarodowy projekt edukacyjny, realizowany w Polsce przez Habitat for
Humanity Polska we współpracy z Fundacją „Kultury Świata”, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz
Fundacją Inna Przestrzeń w ramach projektu europejskiego DEAR (Development Education
Awareness Raising) miał na celu podniesienie świadomości i wiedzy Polaków na temat wyzwań
globalnego mieszkalnictwa, a także - poprzez ukazanie współzależności pomiędzy rozwojem lokalnym
a rozwojem krajów Globalnego Południa - zachęcenie ich do osobistego zaangażowania w realizację
Celów Zrównoważonego Rozwoju. W ramach projektu zrealizowany został szereg różnorodnych
działań z zakresu edukacji formalnej i nieformalnej zarówno w szkołach podstawowych, średnich,
uczelniach wyższych, jak i działań otwartych. Wśród nich znalazły się: cykl warsztatów w szkołach na
temat globalnych wyzwań mieszkalnictwa, ze szczególnym naciskiem na 3 kraje – Senegal, Kenię i
Nigerię; przygotowanie scenariuszy zajęć do wykorzystania np. na lekcjach historii, geografii, WOSu i
plastyki oraz zajęciach z edukacji globalnej; publikacja gry edukacyjnej „tabu” na temat
mieszkalnictwa na świecie oraz zeszytu ćwiczeń "Przygody Zoli w Kiberze" do celów edukacyjnych na
etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym; zaprojektowanie i dystrybucja infografik dotyczących
zrównoważonego rozwoju miast w kontekście rozwoju wybranych krajów kontynentu afrykańskiego
- Nigerii, Senegalu i Kenii; internetowy test dla młodzieży od 14 r.ż. testu na temat miast afrykańskich
– Dakaru (Senegal), Lagos (Nigeria), Nairobi (Kenia). Ponadto, zorganizowano spotkania dla
studentów podejmujące problematykę globalnego mieszkalnictwa, w tym: „Poprawa dostępu do
ziemi jako krok do godnego miejsca do życia” z wideokonferencją Skype z członkami Social Innovation
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Academy z Ugandy na Politechnice Gdańskiej i Politechnice Wrocławskiej, „Masajowie – współcześni
wojownicy (o ziemię)”, „Warunki życia uchodźców: przypadek Polski i Ugandy” oraz „Ubóstwo
energetyczne na świecie” na Uniwersytecie Warszawskim. Zrealizowano również konkurs
fotograficzny „Oblicza (Innego) Świata” mający na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat krajów
pozaeuropejskich, uwzględniając perspektywę ich mieszkańców.

2. Projekt: „Rozwój sektora przetwórstwa nerkowców w dystrykcie Mkuranga”
Grantodawca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP – Departament Współpracy Rozwojowej
(program: Polska Pomoc Rozwojowa 2018)
Okres realizacji: kwiecień – grudzień 2018
Wartość projektu: 601100zł (wartość dotacji: 491330zł)
Koordynator projektu: Aleksandra Gutowska
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
Działanie nr 1 - Wybudowanie hali magazynowo-produkcyjno-biurowej;
Opis działania: Budowa hali magazynowo – produkcyjno - biurowej przebiegała trzyetapowo w
okresie od połowy maja do połowy września 2018 roku. Pierwszym było wzniesienie fundamentów,
drugim zadaszenie hali, a trzecim prace wykończeniowe budynku. Oprócz głównego budynku
została dobudowana stróżówka, jak i wydrążona studnia głębionowa, a na koniec projektu dzięki
powstałym oszczędnościom skonstruowano wiatę na sprzęt – suszarkę i kotły parowe.
Działanie nr 2 - Zakup maszyn do przetwórstwa nerkowców;
Opis działania: w ramach tego działania zakupiono trzy rodzaje sprzętu. Pierwszym były duże
maszyny, których nie produkuje się w Tanzanii, drugim mniejsze kotły parowe wytwarzane na
miejscu, a trzecim wyposażenie i sprzęt biurowy. Po zakończeniu działań infrastrukturalnych
zakupiono wyposażenie i sprzęt biurowy czyli:
Działanie nr 3 - Kampania informacyjna mająca na celu promowanie zatrudnienia w
przetwórstwie nerkowców w dystrykcie;
Opis działania: Kampania została zrealizowana zgodnie z harmonogramem projektu pomiędzy
początkiem września a końcem grudnia 2018. Odbyła się ona przy pomocy różnych narzędzi – w
miesiącach wrzesień i październik zostały zorganizowane spotkania dla rolniczek i rolników z
dystryktu Mkuranga, a w listopadzie i w grudniu była ona prowadzona przy użyciu mediów (prasa i
telewizja). Było to związane z faktem, iż po pierwsze zakup motorów nie umożliwił dotarcia do
wszystkich lokalizacji dystryktu i spotkania mogły zostać zorganizowane tylko w bezpośrednim

Fundacja „Kultury Świata”, ul. Dąbrowszczaków 12/129, 03-484 Warszawa
Numer KRS: 0000321416; Numer NIP: 524-26-69-790; REGON: 141730278.

sąsiedztwie Kisiju Pwani i wzdłuż arterii komunikacyjnych dystryktu. Po drugie zaś, na listopad i
grudzień przypada wzmożona aktywność rolników przy zbiorach orzechów, przez co nie mogą oni
poświęcić czasu na dodatkowe spotkania, natomiast biorą udział w spotkaniach czy inicjatywach
organizowanych w siedzibie dystryktu. Celem spotkań było z jednej strony dotarcie do tych grup,
które mogą dzięki bliskości lub relatywnie łatwemu połączeniu drogowemu dotrzeć do miejsca, w
którym powstała hala magazynowo- produkcyjna, z drugiej zaś miała ona objąć również te
lokalizacje w dystrykcie, które ze względu na już istniejące grupy producenckie mogłyby być
zainteresowane replikacją modelu pracy. Spotkania miały zawsze charakter otwarty, a mobilizacja
uczestników spotkań przebiegała z wykorzystaniem kanałów komunikacji oficjalnej i nieoficjalnej.
Celem działań informacyjnych prowadzonych w mediach było dotarcie do wszystkich mieszkańców
dystryktu bez względu na lokalizację, a także promowanie przetwórstwa jako filaru rozwoju
gospodarczego dystryktu. Chodziło o to by przekonać rolników o opłacalności zaangażowania w to
przedsięwzięcie jak i potencjalnym wsparciu ze strony władz dystryktu Mkuranga wszelkich
inicjatyw mających na celu rozwój tego sektora (także oddolnych, będących inicjatywą rolników).
Działanie nr 4 - Szkolenie z zakresu prawodawstwa Unii Europejskiej dla kluczowych
przedstawicieli sektora nerkowców w dystrykcie Mkuranga;
Opis działania: Szkolenie zostało przeprowadzone na przełomie października i listopada 2018 roku
(I grupa – 30 i 31 października, II grupa – 5 i 6 listopada), w sumie dla 28 osób (członków
stowarzyszeń, pracowników dystryktu Mukranga, a także innych podmiotów zajmujących się
produkcją, przetwórstwem i sprzedażą nerkowców). Program szkolenia został stworzony na
podstawie dokumentów przygotowanych przez Centre for the Promotion of Imports from
developing countries (strona internetowa: www.cbi.eu), które działa przy Ministerstwie spraw
zagranicznych Królestwa Holandii oraz wytycznych United Nations Economic Commission for Europe
dotyczących sprzedaży i kontroli jakości orzechów nerkowca (dokument: UNECE Standard DDP-17
concerning the marketing and commercial quality control of cashew kernels – 2013).
Działanie nr 5 - Przygotowanie biznes planu;
Opis działania: Głównymi punktami planu wyartykułowanymi na lata 2019-20 są: szczegółowe
przedstawienie potrzeb inwestycyjnych zidentyfikowanych w celu domknięcia procesu obróbki (pre i
end processing) oraz budowa marki oparta o ideę zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem
zasad fair trade. Biznesplan bierze pod uwagę w sposób kompleksowy realia lokalne, rynek lokalny,
rynek międzynarodowy (w tym aktualne trendy nim rządzące) oraz bieżącą sytuację polityczną, a
także zmieniające się warunki zewnętrzne które będą wymagać jego rewizji.
Działanie nr 6 – Wizyta studyjna w Tanzanii;
Opis działania: Zaproszenie do wzięcia udziału w wizycie studyjnej zostało wystosowane do firm
zajmujących się importem bakalii, a pozytywnie odpowiedziała na nie firma Makar Bakalie
polecając dwie osoby do wzięcia udziału w wizycie – Panią Lidię Bąk i Pana Sławomira
Wiśniewskiego. Przebywali oni w Tanzanii od 3 do 13 grudnia 2018 roku. Podczas swojej wizyty
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odwiedzili Kisiju, jak i kilka innych wiosek by poznać specyfikę funkcjonowania lokalnych grup
producenckich. Mieli spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa, w Tanzania Investment Centre,
odwiedzili także kilka organizacji pozarządowych, m.in. Agriculture Council of Tanzania oraz
Tanzania Organic Agricultural Movement
Działanie nr 7 - Promocja współpracy handlowej pomiędzy tanzańskimi i polskimi podmiotami;
Opis działania: specjalistka ds. przygotowania materiałów reklamowych odbyła od 10 do 22
października wizytę w Tanzanii w celu przygotowania materiałów mających zachęcić polskich
przedsiębiorców z rynku spożywczego do zainteresowania się orzechami nerkowca pochodzącymi z
Tanzanii. W ramach takich materiałów zostały przygotowane: kilkuminutowy filmik promocyjny
(link: https://youtu.be/0vKKnz0DnRU); folder tekstowo-graficzny z informacjami o sektorze
produkcji i przetwórstwa orzeszków nerkowca i danymi kontaktowymi do podmiotów, które mogą
pomóc/pośredniczyć w wejściu na tanzański rynek; ulotki eksponujące korzyści zaangażowania
polskich firm; inne materiały promocyjne – teczki na materiały i niewielkie paczuszki nerkowców.
materiały zostały rozesłane do 20 firm oraz 4 instytucji: Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Krajowa
Izba Gospodarcza, Rada Inwestorów w Afryce, Ambasada RP w Dar es Salaam. Materiały zostały
także przesłane i opublikowane na portalu spożywczym.

B. Działalność statutowa odpłatna
Od maja 2017 roku w ramach działalności statutowej odpłatnej fundacja prowadzi sklep
internetowy pod adresem: http://kul-store.kulturyswiata.org/.

INNE INFORMACJE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
1. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:
Dotacje: 516140zł; Przychody z 1%: 3298,90zł; Odsetki z rachunku bankowego: 0zł;
Przychody z działalności odpłatnej: 0zł; Darowizny: 1820zł; Zysk z lat ubiegłych przeznaczony
na przychody roku 2018: 6189,54zł; Pozostałe przychody: 13066,42zł;
2. Informacje o poniesionych kosztach:
Koszty statutowe: 1056,30zł; Koszty finansowe (zwroty dotacji): 1237,41zł; Koszty
działalności odpłatnej: 0zł; Koszty projektów: 532775,25zł;
3. Liczba osób zatrudnionych w fundacji: 0 na umowę o pracę na umowy cywilnoprawne 7
osób.
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4. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia (z
tytułu umowy o pracę), nagrody, premie i inne świadczenia: 0zł
5. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą: 0zł
6. Informacja o udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych: nie udzielono pożyczek
pieniężnych
7. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku (stan na 31 grudnia 2018
roku):
Alior bank 50 2490 0005 0000 4600 6753 0732: kwota: 4543,85zł
Alior bank 55 2490 0005 0000 4500 8478 4954: kwota: 612,41zł
Alior bank: 36 2490 0005 0000 4600 7068 9013: kwota: 0zł
Alior bank: 66 2490 0005 0000 4600 3937 0665: kwota: 0zł
Alior bank: 88 2490 0005 0000 4600 7448 6015: kwota: 407,07zł
Alior bank: 55 2490 0005 0000 4600 7434 4698: kwota: 0 euro
Alior bank: 04 2490 0005 0000 4600 4976 2130: kwota: 0 USD
VWBank: 59 2130 0004 2001 0526 4080 0001: kwota: 0,01zł
8. Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego: nie dotyczy
9. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe: nie dotyczy
10. informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych – Fundacja
„Kultury Świata” składała za 2018 rok deklaracje roczne PIT 4R, PIT- 11, CIT 8, CIT O, a zobowiązania
podatkowe są regulowane na bieżąco.

11. Opis działalności gospodarczej: Nie była prowadzona.
12. Sprawozdanie zostanie udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Fundacji www.kulturyswiata.org
13. W 2018 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zakończyło w Fundacji „Kultury
Świata” kontrolę dokumentów finansowych projektu nr: 163/PPR2016/NGO.
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INNE
1. Fundacja „Kultury Świata” stała się obiektem działań cyberprzestępców, którzy
naruszali integralność funkcjonowania organizacji od początku stycznia do końca
kwietnia 2018 roku.
2. Wiceprezeska zarządu fundacji – Pani Agata Hummel dopuściła się rażącego łamania
prawa na podstawie 266 artykułu kodeksu karnego.
Sprawozdanie przyjął Zarząd Fundacji „Kultury Świata” w składzie:

Aleksandra Gutowska
Prezes Zarządu Fundacji
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