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W spółczesny świat jest dostępny na wyciągnięcie ręki. 
Dziś ani odległość, ani różnice kulturowe nie stanowią 
bariery nie do pokonania. Dlatego łatwiej i szybciej 

dostrzegamy problemy różnych społeczności. Nie powinniśmy 
być na nie obojętni. 

Zestawienie wyzwań człowieka żyjącego w świecie dostatku 
z  wyzwaniami człowieka walczącego o przetrwanie pokazuje, 
jak bardzo wyolbrzymiamy własne lęki. 

Niezależnie od  tego, jakie będziemy formułować diagnozy poli-
tyczne czy społeczne, najwyższą wartością pozostaje człowiek.

DominiKa KulczyK

Prezes zarządu  
Kulczyk Foundation

Świat należy do tych niepokornych,
którzy mają odwagę skakać w nieznane,  
a po drodze budować skrzydła. 

Jan Kulczyk
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MIsjA 
Powstaliśmy po to, by skutecznie rozwiązywać problemy 

społeczne, podnosząc jakość życia człowieka.

WIZjA 
Pomaganie powinno stać się działaniem w pełni 

profesjonalnym, maksymalnie efektywnym i skutecznym,  
jednak przy zachowaniu wszystkich  

jednoczących ludzi wartości.

sTRATegIA 
Pomagamy pomagać, zapewniając transfer  

najlepszych praktyk z biznesu  
do świata filantropii.
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sTRUKTURA
Kulczyk Foundation

ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa 

NIP: 7010414847
RegON: 147124722
KRs: 0000471002

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń: 24-07-2013
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców: 23-06-2015

Zespół Fundacji:
Dominika Kulczyk – Prezes Zarządu

Marta Schmude-Olczak – Prokurent Samoistny
Karolina Dusio – Koordynator Biura

Katarzyna Jankowiak – Specjalista ds. Relacji Międzynarodowych
Beata Kopyt – Koordynator Projektów Społecznych 

Paweł Orzeszko – Koordynator Projektów Międzynarodowych
Mateusz Roszak – Koordynator Marketingu i PR

Anna Samsel – Koordynator Projektów Edukacyjnych
Wioleta Szafryna – Koordynator Programu Żółty Talerz

Dorota Szkodzińska – Specjalista ds. Projektów Edukacyjnych
Marta Tomaszewska – Koordynator Projektów Edukacyjnych

Rada Fundacji:
Sebastian Kulczyk – Przewodniczący Rady

Waldemar Dąbrowski
Janusz Reiter

Grzegorz Stanisławski

Fundatorzy:

Jan Kulczyk

Grażyna Kulczyk
Dominika Kulczyk

Strona internetowa: www.kulczykfoundation.org.pl
Adres e-mail: office@kulczykfoundation.org.pl
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1950

600 000

uczestników Forum Eksperckiego 
„Wiem. czuję... Pomagam!” 

w tym ponad 

1500
online

beneficjentów wszystkich 
projektów pomocowych 

Kulczyk Foundation  
do końca 2017 roku

KulcZyK FounDATion W licZBAcH

45 000 

scenariuszy multimedialnych 
„Wiem. czuję... Pomagam!”, 
które trafiły do nauczycieli, 

wychowawców i edukatorów  

50 000 
książeczek z audiobookiem 

„mądre bajki z całego świata”, 
które trafiły do dzieci
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wydanych na żywienie dzieci  
w Polsce 

4 000 000 zł

205 
punktów

w których działał program  
Żółty Talerz w 2017 roku

367 000
osób

które stały się beneficjentami 
projektów pomocowych związanych 

z czwartą serią „Efektu Domina”

420 000 zł

4 000 000 zł 
które przeznaczyliśmy na wsparcie 

projektów pomocowych związanych 
z czwartą serią „Efektu Domina”

32 

wyprodukowane odcinki 

„Efektu Domina” 
oraz 

27 krajów 
odwiedzonych przez Dominikę Kulczyk  

w pierwszych czterech seriach

pozyskanych na uruchomienie i działanie Telefonu zaufania dla Dzieci i młodzieży 
116 111 od 20 do 2 w nocy dzięki zyskom z projektu mądre bajki z całego świata oraz 
środkom własnym Kulczyk Foundation, Fundacji ludzki Gest Jakub Błaszczykowski 

oraz przy wsparciu spółek autostrada Eksploatacja i autostrada Wielkopolska
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PRoJEKTy SPoŁEcZnE
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Kulczyk Foundation stawia na inwestycje o charakterze społecznym, a więc 
takie, które przynoszą społeczny zysk. Kluczowa jest tu efektywność. chodzi 
o to, aby określony wkład dał jak największy efekt. Filantropia w tym ujęciu nie 
jest jedynie odruchem serca, lecz przemyślaną i dobrze zaplanowaną inwesty-

cją, która wiąże się z poczuciem odpowiedzialności za losy tych, którzy otrzymują 
wsparcie. To dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do tego, by nie tylko starać się 
pomagać, ale przede wszystkim skutecznie i efektywnie pomóc. najlepiej jak można. 

Drugim kluczowym aspektem strategii Kulczyk Foundation jest takie podejście 
do przedsięwzięć społecznych, aby nasze wsparcie przyniosło trwałe i długofalowe 
zmiany. Staramy się działać systemowo, inwestując z jednej strony w infrastrukturę  
a z drugiej – w liderów zmian. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zwiększyć praw-
dopodobieństwo uruchomienia „Efektu Domina”, dzięki któremu mechanizmy spo-
łeczne zaczynają funkcjonować same, prowadząc do pozytywnych zmian. 

Warunkiem powodzenia naszych projektów jest również planowanie ich w  taki 
sposób, aby wspierając organizacje pomocowe na całym świecie, aktywizować do-
celowych beneficjentów wsparcia, czyli członków społeczności lokalnych. Jeśli na 
przykład pomagamy budować most w trudno dostępnych rejonach jakiegoś kraju, to 
w ramach akcji zachęcamy do działania również tych, którym ten most otworzy drogę 
do lepszego życia. W ten sposób chcemy sprawić, aby tak ważna inwestycja lokalna 
stała się ich własną inwestycją. Dzięki naszemu wsparciu zostają bowiem co najmniej 
dwie korzyści: most ułatwiający komunikację ze  światem oraz społeczność, która 
utożsamia się z wprowadzoną zmianą i świadomie tę zmianę wzmacnia.

na kolejnych stronach naszego raportu prezentujemy wybrane projekty społeczne  
Kulczyk Foundation realizowane w 2017 roku.

Kulczyk Foundation kieruje się zasadami 
społecznie odpowiedzialnego inwestowania. 

Wspiera liderów zmian społecznych oraz 
przedsięwzięcia, które zmieniają otoczenie,  

angażując lokalne społeczności.

PROjeKTY 
SPoŁEcZnE
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K ulczyk Foundation poszukuje na całym świecie najbardziej 
godnych zaufania partnerów społecznych. Takich, których 
cechuje transparentność, skuteczność oraz innowacyj-
ność działania. Jedną z konsekwencji tych poszukiwań 

jest mający charakter działalności społecznej i  edukacyjnej pro-
gram dokumentalny „Efekt Domina”. Pokazujemy, jak ważna jest 
pomoc na świecie i jak wiele można zmienić. liderzy społecznych 
zmian oraz ich organizacje, by stać się naszymi partnerami w pro-
jektach społecznych, muszą spełniać trzy podstawowe kryteria.

Pierwsze to transparentność finansowa organizacji. My sami, 
jako organizacja przeznaczamy 100% deklarowanych środków na 
wsparcie wybranych inicjatyw. Szczególnie ważne jest dla nas, aby 
na kolejnych etapach realizacji dbać o maksymalizację efektywno-
ści każdego z projektów. Jako fundacja dążymy również do tego, 
aby dysponować wiedzą na temat jak największej liczby godnych 
zaufania organizacji na świecie.

Drugim kryterium jest skuteczność działania organizacji. naj-
większą wagę przywiązujemy do stopy społecznego zwrotu z in-
westycji, dlatego kluczowe znaczenie nie tylko w projektach, lecz 
także w edukacji związanej z prowadzeniem projektów mają moż-
liwości ewaluacji. Efekt działania musi być mierzalny.

Trzecim kryterium jest innowacyjność organizacji, które znajdu-
ją się w obszarze naszego zainteresowania. Tam, gdzie celem jest 
od dawna oczekiwana zmiana społeczna, innowacyjność społecz-
na jest niezbędna, bo pożądane zmiany wymagają często praw-
dziwie nowatorskich rozwiązań.

na kolejnych stronach przedstawiamy projekty społeczne, któ-
re zrealizowaliśmy i przedstawiliśmy w czwartej serii programu 
dokumentalnego „Efekt Domina”.

Każdego roku prowadzimy na świecie projekty 
o charakterze pomocowym. To one są treścią 

programu dokumentalnego „Efekt Domina”.
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PRoJEKTy SPoŁEcZnE » eFeKT DOMINA
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PRoJEKTy SPoŁEcZnE » eFeKT DOMINA » BEnin
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BEnin
Piętno, jakim jest oskarżenie o czary,  
to najczęściej wyrok śmierci dla tych,  

którzy są za mali i za słabi,  
by się w jakikolwiek sposób bronić.

W lutym 2016 roku świat obiegło  
zdjęcie zagłodzonego nigeryj-
skiego chłopca oskarżonego 
o czary, a potem wygnanego 

przez rodzinę i społeczność. Dwulatek  
był skrajnie wycieńczony. na ulicy przeżył  
8 miesięcy, żywiąc się rzucanymi mu  
przez przechodniów odpadkami. Dominika 
Kulczyk wraz ze swą fundacją dotarła do 
afrykańskiego Beninu, by nieść pomoc 
takim właśnie dzieciom.

Również w wielu innych afrykańskich kra-
jach tysiące dzieci uznawane są za cza-
rowników i porzucane, torturowane czy 
nawet mordowane. W wyjątkowo okrutny 
sposób obchodzi się z nimi zamieszkują-
ca północną część Beninu grupa etnicz-
na Bariba. Według tradycji Bariba dzieci- 
-czarownicy, to przede wszystkim tzw. 
dzieci źle urodzone, czyli np. urodzone 
pośladkowo, przedwcześnie czy z zaląż-
kami zębów. Bariba nie wierzą, że takie 
dziecko da się „uleczyć” – nakaz tradycji 
jest bezlitosny: musi spotkać je śmierć.

Jednym z takich dzieci była dorosła dziś 
Djamila uratowana przez ciocię i katolic-
kiego księdza. Dominika Kulczyk podczas 
realizacji projektu spotkała się z nimi oraz 
odwiedziła SoS Wioskę Dziecięcą, gdzie 
wychowała się Djamila i inne dzieci, którym 
udało się uniknąć egzekucji. Kulczyk Foun-
dation wsparła żywienie dzieci w Beninie.
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PRoJEKTy SPoŁEcZnE » eFeKT DOMINA » BRAZyliA
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Rio de Janeiro to miasto podzielo-
ne na biedę i bogactwo. Boryka 
się z problemem wielkich nie-
równości społecznych. co  pią-

ty mieszkaniec tej metropolii mieszka 
w  ubogich dzielnicach zwanych fawe-
lami. W ostatnich latach część z nich 
została spacyfikowana przez policję 
bądź wojsko, ale reszta w dalszym cią-
gu znajduje się pod kontrolą gangów. 
Przemoc jest tu wszechobecna, jest 
codziennością. Jedną z najniebezpiecz-
niejszych faweli jest Maré, znajdująca 
się w północnej części miasta. To w niej 
od 1998 roku yvonne Bezerra de Mello 
prowadzi swoją szkołę Projeto uerê. Ta 
fawela to prawdziwy symbol wyklucze-
nia społecznego – właśnie tam Domi-
nika Kulczyk zdecydowała się wesprzeć 
działającą w tak trudnych warunkach 
szkołę Projeto uerê. 

Szkołę yvonne wyróżnia szczególna me-
toda nauczania, uerê-Mello, stworzona 
dla dzieci oraz nastolatków z blokadami 

poznawczymi i emocjonalnymi wynika-
jącymi ze stałego kontaktu z przemocą. 
uczniowie Projeto uerê w swoim życiu 
codziennym doświadczali i doświad-
czają traumy. ich rzeczywistość to woj-
ny czerwonego Dowództwa i Trzeciego 
Dowództwa – dwóch rywalizujących ze 
sobą gangów. Strzelaniny są w Maré na 
porządku dziennym, a szefowie gangów 
mają kontrolę nad wszystkimi sferami 
życia mieszkańców.

– Cieszę się, że dzieciaki  przez następny 
rok dostaną 125 tysięcy posiłków, żeby 
codzienność była trochę mniej straszna – 
podkreśla Dominika Kulczyk, która tak 
jak yvonne głęboko wierzy w potencjał 
edukowania dzieci. Kulczyk Foundation  
chcąc wzmocnić działania yvonne, wspie-
ra dożywianie wszystkich podopiecznych 
Projeto uerê. 

BRAZyliA
Dzieci, które uczą się,  
jak nie dać się zabić  

w ulicznej strzelaninie. 
Wspaniali ludzie, którzy 
pokazują im, że nawet 

w biednej faweli jest miejsce 
na marzenia i nadzieję, 
że bieda to nie wyrok.
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Ciężarne 13-latki czy 26-letnie 
babcie nikogo w kolumbijskich 
slumsach nie dziwią. W najbied-
niejszych warstwach społeczeń-

stwa przemoc wobec kobiet przybiera 
szczególnie jaskrawe formy: gwałty, 
wykorzystywanie seksualne czy handel 
usługami seksualnymi nieletnich to co-
dzienność. Dominika Kulczyk wraz ze 
swą Fundacją pomogła młodym kobie-
tom w Kolumbii, wspierając tamtejszą 
organizację Juanfe.

Kolumbia to kraj doświadczony przez 
trwającą ponad 50 lat brutalną wojnę 
domową bezwzględnych karteli narkoty-
kowych. Wieloletnia eskalacja przemocy 

doprowadziła miliony Kolumbijczyków 
na skraj ubóstwa. Sytuacja w Kolumbii 
zmusiła ponad 7 mln ludzi do opuszcze-
nia swoich domów. Większość mieszka 
teraz w slumsach. W najgorszej sytu-
acji są kolumbijskie kobiety, które stają 
się ofiarami przemocy domowej oraz 
dyskryminacji wynikającej z charaktery-
stycznej dla Ameryki Łacińskiej kultury 
machismo. Dominika Kulczyk, prezes Kul-
czyk Foundation, wraz z cataliną Esco-
bar docierają do najbardziej potrzebują-
cych mieszkanek slumsów, stwarzają im  
szansę na całkowitą odmianę losu.

catalina to mądra, silna i piękna kobie-
ta, która w wyniku osobistej tragedii 
porzuciła doskonale rozwijającą się ka-
rierę w biznesie, by walczyć o wyrwanie 
nastoletnich matek z piekła przemocy 
i ubóstwa. od ponad 10 lat prowadzona 
przez nią fundacja Juanfe każdego roku 
pomaga 350 nastoletnim matkom. 

Kulczyk Foundation wsparła Juanfe kwo-
tą 100 tysięcy dolarów przeznaczoną na 
szkolenia dla młodych matek, na jedze-
nie dla nich i na opiekę nad ich dziećmi.

– Catalina jest rewelacyjną kobietą: jest 
mądra, jest silna, jest ciepła. I robi super-
robotę, rozwiązuje straszne problemy. Dla-
tego pomagamy jej fundacji – podkreśla 
Dominika Kulczyk.

KoluMBiA
Świat, w którym kobieta nie ma żadnych praw,  

nie jest światem, który powinien trwać.  
Można go zmienić, jeśli ma się w sobie  

determinację i odwagę.
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MALAWI
Gdy człowiek nie ma co jeść, umiera jego życie, 

jego otoczenie, jego kraj. nie wolno pozwolić na to,  
by miliony ludzi na świecie codziennie 

zastanawiały się, czy dożyją jutra.  
czy jutra dożyją ich dzieci. 

Dominika Kulczyk z akcją pomo-
cową dotarła do Malawi, jednego 
z najbiedniejszych krajów świata, 
w ostatnich latach nawiedzane-

go na przemian przez susze i powodzie, 
które niszczą plony. W 2017 roku ponad 
6,5 miliona Malawijczyków potrzebowa-
ło pomocy żywnościowej. W połączeniu 
z jednym z najniższych na świecie wskaź-
ników dostępu do opieki medycznej ozna-
cza to, że życie wielu z nich, zwłaszcza 
dzieci, jest zagrożone. 

Dominika Kulczyk nieprzypadkowo od-
wiedzila dystrykt neno. To właśnie tam 
działa szpital prowadzony przez jedną 
z najlepszych organizacji pozarządowych 
na świecie – Partners in Health. od 2007 
roku organizuje tam system opieki zdro-
wotnej dla ponad 150 tysięcy mieszkań-
ców, którego częścią jest pomoc żywno-
ściowa i socjalna.

Kulczyk Foundation wsparła Partners in 
Health w Malawi w programie leczenia 
ciężkiego niedożywienia, programach po-
mocy społecznej, socjalnej oraz dofinan-
sowuje program Village Health Workers, 
dzięki któremu ponad 1000 lokalnych 
pracowników organizacji może dotrzeć 
z pomocą do wszystkich mieszkańców 
dystryktu.
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Głodne dziecko nie ma szans, 
by dotrzymać kroku swoim ko-
legom. W sporcie, w nauce,  
w życiu. Każde dziecko powinno 

mieć prawo do pełnowartościowych po-
siłków. codziennie, przez cały rok. Dla-
tego pięć polskich organizacji pozarzą-
dowych zjednoczyło siły, aby pod egidą 
Kulczyk Foundation utworzyć program 
Żółty Talerz. W tej odsłonie „Efektu Do-
mina” poznajemy wspaniałych ludzi, któ-
rzy go tworzą, poznajemy także rodziny, 
które mogą dzięki Żółtemu Talerzowi po-
czuć się bezpieczniej.

Dominika Kulczyk odwiedziła m.in. Dział-
dowskie centrum caritas oraz szkołę 
podstawową w Księżym Dworze. Dział-
dowskie centrum caritas jest jedną 
z ponad 200 placówek uczestniczących 
w 2017 roku w ogólnopolskim programie 
Żółty Talerz Kulczyk Foundation, który 
jest sojuszem najlepszych organizacji 
pomocowych, żeby lepiej żywić dzieci. 
Dzięki niemu wszystkie dzieci biorące 
udział w tutejszych zajęciach mogą do-
stać pełnowartościowe jedzenie. oglą-
damy również działania Banku Żywności 
w olsztynie, który zajmuje się zdobywa-
niem żywności dla potrzebujących.  

Żółty Talerz to unikalny sojusz, do które-
go Kulczyk Foundation zaprosiła najwięk-

sze polskie organizacje pozarządowe:  
caritas, Polski czerwony Krzyż, SoS 
Wioski Dziecięce w Polsce, Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci oraz Banki Żywności. 
Więcej informacji o programie można 
znaleźć na: http://zoltytalerz.pl. 

POLsKA
Dowiedliśmy, że można zjednoczyć działania,  
by wspólnie stworzyć przemyślany standard 

pomocy niedożywionym dzieciom.
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TANZANIA
Gdy nasz dom dotknięty 
został piętnem śmierci, 

szukamy schronienia, miejsca, 
w którym mamy szansę choć 

przez chwilę być sobą. 
Bo dom to stan ducha 

i poczucie, że najbliższym 
nam ludziom nic nie grozi. 

Nyarugusu to jeden z najwięk-
szych obozów dla uchodźców 
na świecie. utworzony został 
w  1996 roku przez tanzański 

rząd, by dać schronienie uciekającym 
przed krwawą wojną domową Kongijczy-
kom. część z nich do dziś boi się wrócić 
do domu. To właśnie do nyarugusu ze 
wsparciem dotarła Dominika Kulczyk. 
Prowadzona przez nią Kulczyk Founda-
tion pomogła tam w dostępie do czystej 
wody, która w takich warunkach jest na 
wagę złota.  

W 2015 roku, w związku z niestabilną sy-
tuacją w Burundi, obóz znów zaczął się 
w  szybkim tempie zapełniać. W  ciągu 
półtora roku populacja nyarugusu po-
dwoiła się. obóz zaczął pękać w szwach. 
Dziś mieszka w nim ponad 130 tysięcy 
osób. W dokumentalnym serialu pomo-
cowym „Efekt Domina” poznajemy rodzi-
nę Adelli i Zebrona z Burundi, których ży-
cie odzwierciedla współczesną historię 

Burundi. W walkach stracili wielu bliskich 
i już po raz trzeci w swoim życiu musieli 
ratować się ucieczką ze swojego kraju.

Adella i Zebron są dla widza przewodni-
kami po nyarugusu i jego codziennym 
życiu. opowiadają o tym, jak ze wszyst-
kich sił próbują normalnie żyć. Pomi-
mo obozowych warunków i tragicznych 
przeżyć, których nigdy nie zapomną. 
Poznajemy też pracowników tanzań-
skiej organizacji pozarządowej TWESA, 
którzy zarządzają obozem nyarugusu. 
– Dwadzieścia organizacji pozarządowych 
i kilkuset wolontariuszy robi wszystko, żeby 
ludzie mogli tutaj godnie żyć. Największym 
zagrożeniem jest problem chorób i związa-
ny z nim problem głodu. Żeby do tego nie 
doszło, trzeba zapewnić ludziom dostęp 
do czystej wody. Dlatego moja fundacja 
wsparła wodny projekt realizowany w  tym 
obozie, z którego skorzysta 130 tysięcy lu-
dzi! – podkreśla Dominika Kulczyk. 
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Timor Wschodni jest jednym 
z  najmłodszych państw świata. 
Po wielu latach obcej okupacji 
pozostały tu jątrzące się rany 

społeczne. Jedną z nich jest przemoc 
domowa wobec kobiet i wobec dzieci. 
Dominika Kulczyk wraz ze swą fundacją 
wsparła Bellę Galhos, bohaterską ko-
bietę, która kiedyś walczyła o  niepodle-
głość, a teraz zabiega o to, by bieda nie 
upodlała ludzi. 

Timor Wschodni był kiedyś portugalską 
kolonią. W 1975 roku, 9 dni po uzyskaniu 
niezależności od Portugalii, został zaata-
kowany przez indonezję. Brutalna, trwa-
jąca 24 lata okupacja kompletnie znisz-
czyła kraj, co czwarty Timorczyk stracił 
życie. Świat odwracał wzrok, gdy Timor-
czycy byli brutalnie mordowani, umierali 
z głodu, ukrywając się przed okupantem 
w górach, a timorskie kobiety poddawa-
no przymusowej sterylizacji. Kiedy indo-
nezja wycofała swoje wojska, w Timorze 
Wschodnim zniszczone było wszystko  
– szkoły, szpitale, infrastruktura. 

niełatwo jest zbudować kraj wolnych lu-
dzi, gdy bieda zagląda prosto w oczy tak 
wielu z nich. Timor Wschodni zmaga się 
z ogromnym problemem przemocy. nie-
stety istnieje tu społeczne przyzwolenie 
na akty agresji wobec kobiet i choć prze-
moc domowa od 2009 roku jest karalna, 
to nadal większość mieszkańców tego 
kraju woli o niej nie mówić, a domowe akty 
agresji uznaje się za sprawę prywatną.

W ramach programu „Efekt Domina” 
Dominika Kulczyk odwiedzila ze swą 
ekipą Bellę Galhos – dzielną Timorkę, 
która walczyła o niepodległość Timoru 
Wschodniego w  kraju i na uchodźstwie 

w Kanadzie. Dziś walczy o to, by w jej oj-
czyźnie żyło się lepiej, szczególnie tym 
najmniej uprzywilejowanym, czyli kobie-
tom i dzieciom. Bella odważyła się gło-
śno mówić o przemocy w swojej rodzi-
nie. czerpiąc z własnego doświadczenia,  
pomaga timorskim kobietom zrozumieć,  
że  nie muszą poddawać się agresji 
w  swych domach. W rodzinnym mia-
steczku swojej matki, Maubisse, pro-
wadzi przedsięwzięcie społeczne, w  ra-
mach którego działa libulora Green 
School. uczy lokalną ludność ekologicz-
nego rolnictwa, przez co daje szansę na 
wyjście z ubóstwa.

TIMOR 
WScHoDni  

Tragiczna historia własnego 
kraju nie pomaga odzyskać 

spokoju wewnętrznego. 
Trauma kształtuje relacje 

rodzinne, które wymykają się 
spod kontroli. Doświadczenie 

agresji rodzi agresję.
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Wietnam to jeden z najszybciej 
rozwijających się krajów Azji 
Południowo-Wschodniej, ale 
nie wszyscy tak samo ko-

rzystają na tym rozwoju. co roku tysiące 
rodzin z biednych wietnamskich wsi mi-
gruje do miast w nadziei na lepszą przy-
szłość. Większość z nich trafia do slum-
sów, zasilając szeregi miejskiej biedoty. 
Właśnie w Wietnamie Dominika Kulczyk 
wsparła tych, którzy stanowią dla bied-
nych ludzi ostatnią deskę ratunku. Dla 
tych, którzy nie mają dostępu do lekarza, 
edukacji i innych świadczeń socjalnych. 

Sytuacja osób przybywających do miast 
jakże często bywa naprawdę tragiczna. 
niejednokrotnie całymi latami mieszkają 
na ulicy i godzą się na to, aby ich kilkulet-
nie dzieci, by mieć co jeść, wykorzysty-
wane były nocami w dzielnicach rozrywki 
przez turystów z zachodu. W  poświęco-
nym temu odcinku „Efektu Domina” nhan 
i jego wnuczek są dla widza przewodni-
kami po ulicach Sajgonu. 64-letni nhan 
w czasie wojny wietnamskiej stracił nogę 
i oko. całymi dniami przemierza parne 
i pełne zgiełku ulice Sajgonu, sprzedając 
za grosze losy loteryjne. W codziennej 
tułaczce po ruchliwym i niebezpiecznym 
mieście towarzyszy mu czteroletni wnu-
czek, którym nie ma kto się zaopiekować. 

To właśnie w Sajgonie na początku lat 90. 
rozpoczęła działalność Fundacja chri-
stiny noble. Mama Tina, jak nazywają ją 
wszyscy, to niezwykła kobieta z  irlandii, 
która poświęciła życie ratowaniu dzieci 
ulicy. Doświadczyła głodu, gwałtu, zosta-
ła siłą rozłączona ze swym rodzeństwem, 
trafiła do sierocińca. Sama była dziec-
kiem ulicy, ale do tej pory pomogła już 
tysiącom dzieci ulicy. W odcinku poznaje-
my zarówno christinę noble, jak i jej córkę 
Helenitę, która od kilku lat kieruje praca-
mi fundacji. Dominika Kulczyk wsparła 
wspaniałe projekty Fundacji christiny 
noble finansując dożywianie dzieci oraz 
dostęp do opieki zdrowotnej. 

– Christina jest niezwykłą kobietą, która jest 
dla mnie inspiracją. W jej życiu wydarzyło 
się tyle zła, a ona mimo wszystko razem ze 
swoją córką Helenitą robi dla ludzi naprawdę 
wiele. Jestem szczęśliwa, że dzięki pomocy 
mojej fundacji 9 tysięcy podopiecznych fun-
dacji Christiny Noble będzie miało pomoc  
– podkreśla Dominika Kulczyk.

WIeTNAM
Dzieci ulicy nie mogą być 

pozostawione same sobie, 
bo czyha na nie tysiące 

niebezpieczeństw. Dlatego tak 
ważne jest, by zawsze miały 

takie miejsce, do którego 
mogą przyjść i gdzie będą 

czuły się bezpieczne.
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PRoJEKTy SPoŁEcZnE

realizowanych 
ponad 

40 
projektów

WAlKA Z GŁoDEM 
nA ŚWiEciE

Wyeliminowanie ubóstwa oraz gło-
du i osiągnięcie bezpieczeństwa 
żywnościowego to dwa podsta-
wowe cele Zrównoważonego 

Rozwoju przyjęte przez wszystkie państwa 
członkowskie onZ. To najważniejsze proble-
my globalne, a ich rozwiązanie będzie możliwe 
jedynie przy wspólnych działaniach całej ludz-
kości. Kulczyk Foundation realizuje projekty 
z  obszaru walki z głodem i niedożywieniem 
od początku działania organizacji. Dominika 
Kulczyk, biorąc pod uwagę złożony i wielowy-
miarowy charakter problemu, podjęła decyzję 
o przeznaczeniu 1 mln uSD na realizację ze-
stawu projektów, pozwalających zebrać nam 
doświadczenia z wdrażania konkretnych dzia-
łań pomocowych, które będą wykorzystywane 
w projektach Kulczyk Foundation w kolejnych 
latach. Do końca 2017 roku podpisano umowy 
z już 23 organizacjami pomocowymi, z który-
mi wspólnie zrealizujemy ponad 40 projektów.  
Poniżej przedstawiamy pierwsze wnioski.

Zrozumienie złożoności zarówno samego 
problemu głodu i niedożywienia, jak i możli-
wych rozwiązań, to podstawa mądrego i do-
brego pomagania w tym obszarze. Dlatego 
wśród wspieranych przez Kulczyk Foundation 
projektów są nie tylko projekty dożywiania 
czy pomocy żywnościowej, ale także projekty 
wodne (WASH), zdrowotne, edukacyjne, a tak-
że wspieranie przedsiębiorczości. W każdym 
z przypadków decyzję o wsparciu konkret-
nego projektu podejmowaliśmy po konsulta-
cjach z działającą lokalnie organizacją, która 
pomagała nam zidentyfikować rozwiązanie 
optymalne w konkretnych okolicznościach.

Helenita Pistolas w rozmowie z Dominiką 
Kulczyk znakomicie ujęła złożoność proble-
mu głodu i niedożywienia: Bieda to nie tylko 
brak pieniędzy. Bieda to marginalizacja, utrata 
godności. Bieda jest wtedy, kiedy jako rodzic 
musisz liczyć na to, że twoje dzieci cię wykar-
mią, bo ty nie jesteś w stanie wykarmić ich.  
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1 mln
USD

przeznaczony  
na realizację projektów

podpisano umowy z 

23
organizacjami pomocowymi

na poziomie diagnozy problemu to bieda wywo-
łuje głód i niedożywienie. na poziomie poszuki-
wania rozwiązania dla zidentyfikowanego proble-
mu sytuacja staje się jeszcze bardziej złożona.
Gdy  wspólnie z cncF zastanawialiśmy się nad 
tym, jak może wyglądać projekt walki z niedoży-
wieniem dotykającym dzieci ulicy w Ho chi Minh 
(dawniej Sajgon), specjaliści organizacji zapro-
ponowali nam kompleksowy program, w którym 
obok programu dożywiania dzieci znalazł się pro-
gram opieki zdrowotnej (głód i niedożywienie to 
choroba) oraz programy edukacyjne (edukacja po-
zwala wyjść z kręgu biedy i wykluczenia). 

Dominika Kulczyk postanowiła zebrać doświad-
czenia z realizacji projektów pomocowych tam, 
gdzie problem głodu i niedożywienia jest najpo-
ważniejszy, więc – wybierając kraje, w których 
miały być realizowane projekty – kierowaliśmy 
się przede wszystkim indeksem Głodu na Świe-
cie (Global Hunger index), opracowanym przez 
organizacje pomocowe z irlandii i niemiec (con-
cern Worldwide, Welthungerhilfe), we współpracy 
z Międzynarodowym instytutem Badań nad Poli-
tyką Żywnościową (iFPRi). Dodatkowe projekty 
przeprowadziliśmy w krajach, w których były reali-
zowane bądź rozważane odcinki czwartego sezo-
nu „Efektu Domina”. 



32  |  KULCZYK FOUNDATION  |  RAPORT ROCZNY 2017 

PRoJEKTy SPoŁEcZnE » ŻóŁTy TAlERZ

W sierpniu 2017 roku zakończyli-
śmy, z sukcesem, pierwszą edy-
cję Programu Żółty Talerz. Dzięki 
sojuszowi Kulczyk Foundation 

z najbardziej skutecznymi polskimi organiza-
cjami pomocowymi:
-  caritas 
-  Towarzystwem Przyjaciół Dzieci
-  Polskim czerwonym Krzyżem
-  Bankami Żywności 
-  SoS Wioskami Dziecięcymi w Polsce
wydaliśmy ponad milion posiłków. Program 
działał w ponad 200 placówkach. W i edycji 
Programu Kulczyk Foundation przeznaczyła 
na jego realizację 4 mln zł. Żółty Talerz okazał 
się bardzo dużym wsparciem dla ogólnopol-
skiego systemu żywienia, więc podjęto decy-
zję o jego kontynuacji.

Kulczyk Foundation we wrześniu 2017 roku 
rozpoczęła drugą edycję Programu Żółty  
Talerz. Mimo że strategiczne cele programu 
pozostały niezmienione:

1. więcej dzieci jedzących w stołówce
2. lepsze jakościowo i zdrowsze jedzenie 
3. mobilizacja dorosłych 
4. łatwiejszy dostęp do wiedzy o żywieniu

program wkroczył w nowy etap. 

Żółty Talerz zyskał nowego, potężnego, part-
nera merytorycznego – Wydział nauk o Ży-
wieniu człowieka i  Konsumpcji SGGW. Eks-
perci tej uczelni przygotowali listę Produktów 
Żółtego Talerza dla osób przygotowujących 
posiłki w Programie. W ii edycji kładziemy duży 
nacisk na zdrowe odżywianie. Zależy nam, 
aby dzieci jadły smacznie i bardzo zdrowo.
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1404 789 
posiłków

8180
dzieci

otrzymały do 
końca 2017 
roku dzieci 
uczestniczące  
w programie 
Żółty Talerz. 

jest objętych opieką Żółtego 
Talerza. W każdym z miejsc, 
w których działamy, dostosowu-
jemy naszą pomoc do realnych 
potrzeb. chodzi o to, aby wspólny 
wysiłek zaowocował regularnym 
wspaniałym posiłkiem!

205
placówek

zostało zgłoszonych do 
programu Żółty Talerz. 

To stołówki szkolne, świetlice, 
ale też rodziny zastępcze. 

Działamy bowiem tam, 
gdzie dziecko siada do posiłku.  
najważniejsze jest dla nas to,  

co dzieje się tam, 
gdzie faktycznie odbywa się 

żywienie najmłodszych.
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W 2017 roku rozpoczęliśmy pracę nad 
stworzeniem Kuchni Żółtego Talerza, miej-
sca, gdzie będziemy zapraszać koordyna-
torów poszczególnych placówek na warsz-
taty o zdrowym odżywianiu, aby zdobytą 
wiedzę stosowali w codziennej pracy. 

W ii edycji Żółtego Talerza Kulczyk Foun-
dation do wspólnego pomagania zapro-
siła: caritas Diecezji Kieleckiej, caritas 
Diecezji Radomskiej, caritas Archidiecezji 
Katowickiej, caritas Diecezji Toruńskiej, 
caritas Archidiecezji Gdańskiej, caritas Ar-
chidiecezji Szczecińsko-Kamińskiej, Polski 
czerwony Krzyż, Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci, SoS Wioski Dziecięce w Polsce oraz 
lokalne Banki Żywności: Śląski, z Wrocła-
wia i Gorzowa Wielkopolskiego. 

Ponownie Patronat Honorowy nad pro-
gramem objął Rzecznik Praw Dziecka. 

Gdy startowaliśmy z ii edycją progra-
mu, zakładaliśmy, że dla osiągniecia 
strategicznych celów programu Kulczyk  
Foundation przeznaczy na kolejną edycję 
4 mln zł. Swoją opieką objęliśmy 8180 
dzieci w 205 placówkach w całym kraju. 
natomiast w grudniu 2017 roku Dominika 
Kulczyk podjęła decyzję, że w 2018 r. na 
żywienie dzieci w ramach Programu Żół-
ty Talerz przeznaczy 10 mln zł. W związ-
ku z tym już w grudniu zaprosiliśmy do 
Programu kolejne organizacje: caritas Ar-
chidiecezji Krakowskiej, caritas Diecezji 
Drohiczyńskiej, caritas Diecezji Koszaliń-
sko-Kołobrzeskiej i caritas Diecezji War-
szawsko-Praskiej.

Rok 2017 zakończyliśmy z 9054 dziećmi 
w Programie i pracą nad zapraszaniem 
kolejnych placówek do naszej żółtotale-
rzowej społeczności, a co za tym idzie 
zwiększaniem liczby zdrowo odżywia-
nych dzieci. 

SoJuSZ, KTóRy
DZiAŁA W cAŁEJ

POLsCe

Polski czerwony Krzyż
SoS Wioski Dziecięce w Polsce
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Banki Żywności
caritas archidiecezji Katowickiej
caritas archidiecezji Gdańskiej

caritas archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
caritas Diecezji Kieleckiej

caritas Diecezji Radomskiej
caritas Diecezji Toruńskiej
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W Konkursie Grantowym Kulczyk Foundation od początku, od 2015 roku, promujemy  
projekty infrastrukturalne. nasi laureaci budują, urządzają, remontują, konstruują, insta-
lują czy odnawiają tak, żeby został ślad ich pracy. Ślad, który przynosi efekty społeczne. 

PRoJEKTy SPoŁEcZnE » KONKURs gRANTOWY

KONKURs
gRANTOWY

W każdym roku odbywają się dwie edycje, każda to 100 000 Pln. na pojedynczy projekt można  
uzyskać do 25 000 Pln. W 2016 roku ogłosiliśmy zwycięzców Edycji 2016/2 i 2017/1. 

W EDycJi 2016/2  
WSpARciE OTRzyMAli: 

Fundacja NAGLE SAMI z Warszawy 
(20 000 Pln) na zagospodarowanie biura 
na salkę do pracy terapeutycznej z dzieć-
mi, które straciły bliskie osoby.

Fundacja dla zwierząt ARGOS z Warsza-
wy (10 000 Pln) na remont i modernizację 
ośrodka dla Kotów Miejskich „Koteria”.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce  
z  Warszawy (25  000 Pln) na remont 
kuchni w trzech domach Wiosek Dziecię-
cych w Biłgoraju.

Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. 
Bogdana Jańskiego z nowego Klin-
cza (20 000 Pln) na food truck dla niepeł-
nosprawnych członków Wspólnoty, którzy 
stracili oparcie ze strony swoich rodzin, 
aktywizację zawodową tych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym osób.

Stowarzyszenie na rzecz hipoterapii, ko-
rekcji wad postawy i ekologii LAJKONIK  
z Poznania (25  000 Pln) na remont 
i modernizację pomieszczeń stajennych. 
Beneficjentami projektu będą dzieci, mło-
dzież i  seniorzy niepełnosprawni intelek-
tualnie, zagrożeni wykluczeniem finanso-
wym, rodzinnym i stanem sprawności. 

W EDycJi 2017/1  
lAuREATAMi zOSTAli:

Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełno-
sprawnych RES SACRA MISER z Gościeradowa  
(20 000 Pln) na organizację i prawidłowe wyposa-
żenie miejsc pracy dla pięciu podopiecznych sto-
warzyszenia.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów 
MAŁY KSIĄŻĘ z Kędzierzyna Koźla (25 000 Pln) 
na stworzenie miejsca rehabilitacji i rekreacji dla 
autystów, w którym znajdą miejsce do samore-
alizacji oraz nauki prawidłowych zachowań w ra-
mach treningów umiejętności społecznych.

Fundacja DR CLOWN z Warszawy (20 000 Pln) 
na stworzenie manufaktury „Doktora clowna”, 
czyli warsztatów krawieckich oraz w pełni wypo-
sażonych pracowni krawieckich, gdzie powstaną 
unikalne, ozdobne poduszki, które rozdawane będą 
chorym dzieciom w szpitalach.

Fundacja MAM SERCE z Warszawy (25 000 Pln) 
na zakup mobilnego inkubatora do karetki, któ-
ry zapewni noworodkom bezpieczną i kompletną 
opiekę medyczną podczas transportu do szpitala.

Stowarzyszenie EKOSKOP z Rzeszowa (10 000 Pln)  
na zakup pomocy naukowych, które poszerzą 
ofertę zajęć Podkarpackiego centrum Edukacji 
Ekologicznej w Rzeszowie, ich wykorzystanie po-
może zwiększyć świadomość ekologiczną mło-
dzieży i dorosłych.
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Problematyka poruszana w telewizyjnym cyklu programów dokumentalnych „Efekt Do-
mina” jest punktem wyjścia dla projektów edukacyjnych Kulczyk Foundation. Materia-
ły edukacyjne przygotowujemy w taki sposób, aby pomagać w procesie wychowania 
dziecka na dobrego, odpowiedzialnego i wrażliwego na potrzeby innych człowieka.

Pomoc ta ma bardzo konkretną strukturę. Punktem wyjścia są akcje pomocowe realizowane 
przez Kulczyk Foundation w różnych częściach świata. Stanowią one cenny materiał źródłowy 
do przekazania uczniom ważnego przesłania: łatwo jest dostrzec różnice – kolor skóry, wiek, 
przejawy zachowań wynikających z kultury, w której się wychowaliśmy, ale kiedy spojrzymy 
na nasze pragnienia, potrzeby i dążenia, to bardzo często dostrzeżemy jeszcze więcej podo-
bieństw, przykładów na to, co nas łączy. Tak samo pragniemy szczęścia, pokoju, wolności, sza-
cunku, tak samo chcemy się rozwijać. To uniwersalne wartości, które łączą wszystkich ludzi na 
świecie. Za sprawą takiego przekazu dziecko uczy się rozumieć kogoś, kto był mu dotychczas 
obcy, i zaczyna rozumieć jego sytuację, a także współodczuwać. 

Materiały edukacyjne przygotowane przez Kulczyk Foundation przeznaczone są zarówno dla 
rodziców, jak i nauczycieli. Do edukacji domowej przygotowaliśmy „Mądre bajki z całego świata” 
– książeczkę edukacyjną z płytą przeznaczoną do rodzinnego wysłuchania. Są w niej przepięk-
nie ilustrowane zadania dla dzieci. 

Dla edukacji szkolnej przeznaczone są „Mądre bajki z całego świata. Materiały dydaktycz-
ne” – przykładowe scenariusze i karty pracy przygotowane dla dzieci w wieku przedszkolnym  
i wczesnoszkolnym oraz „Wiem. czuję… Pomagam!” – inspiracje do zajęć z dziećmi i młodzieżą 
w wieku 9–12 i 13–16 lat. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane przez Kulczyk Founda-
tion honorowym patronatem objął Rzecznik Praw Dziecka.

Działając, stawiamy na efekt domina, ale ten efekt dotyczy 
także ciągu naszych przedsięwzięć edukacyjnych. Kolejne 

wynika z poprzedniego, stawiamy zarówno na edukację 
szkolną, jak i tę o trochę innym charakterze – domową.

PROjeKTY 
eDUKACYjNe
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Kulczyk Foundation każdej wiosny  produkuje cykl programów 
o  pomaganiu. Godzinę i  dzień emisji (niedziela, godz. 11:00)  
serialu dokumentalnego „Efekt Domina” wybrano nieprzypad-
kowo: to moment, kiedy cała rodzina może zasiąść przed te-

lewizorem. Każdy odcinek przedstawia osoby oraz organizacje, które 
znalazły sposób na to, aby efektywnie odmieniać życie beneficjentów 
pomocy. Pokazujemy, jak każdy z nas może im pomóc za pośrednic-
twem skutecznie  działających organizacji pozarządowych.

na podstawie odcinków „Efektu Domina” powstały scenariusze lek-
cji przeznaczone dla nauczycieli „Wiem. czuję... Pomagam!”. Z krajami, 
w  których kręciliśmy serial, związane są również opowieści zawarte 
w „Mądrych bajkach z całego świata”. W ten sposób tworzymy łańcuch 
edukacyjny, którego początek stanowi ogólnodostępny cykl telewizyjny,  
a kolejnym ogniwami są projekty w różny sposób z nim powiązane.

Zarówno w 2017 roku, jak i w planach na przyszłość kierujemy się 
następującą zasadą: najpierw tworzymy kolejny sezon telewizyjnego 
„Efektu Domina”, a zaraz po nim scenariusze zajęć z dziećmi i młodzie-
żą oraz inne projekty edukacyjne. W ten sposób cała działalność edu-
kacyjna Kulczyk Foundation jest płynnie kontynuowana w  kolejnych 
latach, skupiając się w każdym projekcie na wartościach związanych 
z odpowiedzialnością i otwartością na problemy innych.

„Efekt Domina” to innowacyjny cykl programów 
dokumentalnych, który łamie stereotyp wizerunkowy 

współczesnej telewizji, postrzeganej jako medium 
stojące dotąd w kontrze do mądrej edukacji. 

eFeKT 
DOMINA
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Wiem. czuję… Pomagam!” 
to seria materiałów edu-
kacyjnych, które stanowią 
inspirację do zajęć z dzieć-

mi i młodzieżą. Materiały dostosowane 
do różnych grup wiekowych (6–9, 9–12  
i 13–16 lat) powstały, by towarzyszyć 
młodym ludziom w poznawaniu świata 
i aby wspierać ich rozwój emocjonalny. 
Zależy nam, aby za tym poznaniem szło 
zrozumienie, które z kolei pobudza do 
działania. Stąd tytuł serii – Wiem. czuję…  
Pomagam!

Wszystkie scenariusze powstają w  opar-
ciu o historie ludzi z całego świata, przed-
stawione w serialu dokumentalnym „Efekt 
Domina”, który prezentuje akcje pomoco-
we realizowane przez Kulczyk Foundation. 

ich celem jest nie tylko pokazanie świa-
ta, ale również zwrócenie uwagi na uni-
wersalne wartości, które są ważne dla 
ludzi na całym świecie, bez względu na 
miejsce zamieszkania, stan majątkowy, 
religię czy kolor skóry. Wierzymy, że em-
patia, tolerancja i otwartość są punktem 

WiEM. cZuJę... 
PoMAGAM!

WiEM.
Bo warto zrozumieć innych, zrozumieć świat.

cZuJę…
Bo warto poczuć, że ludzie pozornie obcy mogą nam być bardzo bliscy.

PoMAGAM!
Bo warto działać, jeśli ktoś potrzebuje pomocy.
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wyjścia do lepszego zrozumienia, a co za tym 
idzie – lepszego traktowania drugiego czło-
wieka. A właśnie na rozwijaniu u  młodych  
ludzi takiego podejścia do innych nam zależy.    

Do  każdego zeszytu dla danej grupy wieko-
wej dołączona jest płyta z  materiałami mul-
timedialnymi, dobranymi w  ten sposób, aby 
odpowiadały możliwościom percepcyjnym 
dziecka oraz etapowi jego rozwoju emocjonal-
nego i  intelektualnego. Dla młodszych dzieci 
(6–9 lat) są to „Mądre bajki z całego świata”, 
powstałe na podstawie „Efektu Domina”, a dla 
uczniów starszych (9–12 i 13–16 lat) – wybra-
ne fragmenty tego serialu dokumentalnego. 

Każdy zeszyt został wydany w nakładzie 15 000 
egzemplarzy, co daje łączną liczbę 45 000  
egzemplarzy, które trafiły w ręce nauczycieli  
i edukatorów w Polsce i za granicą. Dotarły,  
co nas szczególnie cieszy, do polskich szkół 
i placówek w irlandii, Wielkiej Brytanii oraz na 
litwie i ukrainie. 

Materiały edukacyjne objęte są patronatem 
honorowym Rzecznika Praw Dziecka, powsta-
ją we współpracy z Wydziałem Studiów Eduka-
cyjnych uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu i nauczycielami.
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To przepiękna książka,  
która nie tylko otwiera  

przed czytelnikami świat,  
ale też pokazuje,  

ile nas wszystkich łączy 
pomimo różnych języków 

i kultur.

MąDRE BAJKi
Z cAŁEGo ŚWiATA

PROjeKTY eDUKACYjNe » DLA DOMU
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Mądre bajki z całego świata” to 
edukacyjna książeczka Kulczyk  
Foundation dla dzieci powyżej 
5  lat. W  2017 roku ukazała się 

już 3. edycja tego projektu charytatywnego.  
Do książeczki z zadaniami, kolorowankami, 
naklejkami i mapą dołączone były dwie pły-
ty cD z  16 bajkami inspirowanymi tematami 
poruszanymi przez Dominikę Kulczyk w 3. i 4. 
edycji serialu dokumentalnego „Efekt Domina”. 

Bajki, których akcja toczy się w 14 różnych 
krajach, przeczytali: Ewa Konstancja Bułhak, 
Małgorzata Domagalik, Paweł Domagała, 
Edyta Jungowska, Jacek Kawalec, Dominika 
Kluźniak, Krzysztof Kowalewski, Magdalena 
lamparska, Paweł Małaszyński, Wojciech 
Mecwaldowski, Łukasz nowicki, Dominika 
ostałowska, Magdalena Różczka oraz Wik-
tor Zborowski. Bajki czytają także Dominika 
Kulczyk oraz Jakub Błaszczykowski, bo to ich 
fundacje połączyły siły, aby zebrać środki na 
umożliwienie funkcjonowania w godzinach 
nocnych Telefonu Zaufania dla Dzieci i Mło-
dzieży 116 111 prowadzonego przez Fundację 
Dajemy Dzieciom Siłę. 

Wydawcą książeczki z płytami była Kulczyk 
Foundation, współwydawcą – Agora S.A. 
Partner charytatywny to Fundacja ludzki 
Gest Jakub Błaszczykowski. Patronat hono-
rowy nad przedsięwzięciem objął Rzecznik 

Praw Dziecka Marek Michalak, a patronat 
merytoryczny Wydział Studiów Edukacyjnych 
uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Po-
znaniu. Partnerami byli także: „Viva!”, „Twoje 
Dziecko”, „Mamo to Ja”, MiniMini +, babyonli-
ne.pl oraz Audiorepublica. 

od 1 stycznia 2018 roku dzięki temu wspar-
ciu, a  także dodatkowym środkom od Kul-
czyk Foundation, Fundacji ludzki Gest Jakub 
Błaszczykowski oraz spółek Autostrada Eks-
ploatacja i Autostrada Wielkopolska, Telefon 
Zaufania działa od 20 .00 do 2.00. 

W 2017 roku zysk ze sprzedaży płyty z „Mą-
drymi bajkami z całego świata” w  kwocie 
142  390  zł pozwolił na wsparcie działania  
Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tak-
że w godzinach nocnych. W celu zapewnienia 
pełnej kwoty niezbędnej do sfinansowania 
projektu „116  111 nocą”, czyli działania Tele-
fonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży w godzi-
nach 20.00–02.00, a więc 420 tys. zł, kolejne 
125  tys.  zł ofiarowały po  połowie spółki Au-
tostrada Eksploatacja i  Autostrada Wielko-
polska, które część nakładu płyty przekazały 
w  prezencie dzieciom. Brakujące 152 610 zł 
pochodzi z dodatkowego, solidarnego wspar-
cia po połowie – przez Fundację ludzki Gest 
Jakub Błaszczykowski i Kulczyk Foundation.

od 1 stycznia 2018 r. dzięki temu wsparciu  
Telefon Zaufania działa od 20.00 do 2.00. 
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Forum jest cyklicznym wy-
darzeniem organizowanym 
przez Kulczyk Foundation dla 
nauczycieli i  wychowawców 

z  całej Polski. W  2017 roku gości-
liśmy również nauczycieli ze szkół 
polskich za granicą. Druga edycja 
Forum odbyła się 20 listopada 2017 
roku i zgromadziła w centrum olim-
pijskim w Warszawie blisko 450 
uczestników oraz 1500 osób, które 
śledziło bezpośrednią relację online. 

Wydarzenie związane jest z  ogólno-
polskim programem edukacyjnym 
Kulczyk Foundation, który koncen-

truje się na wartościach podstawo-
wych dla wychowania dziecka. Spo-
tkanie otworzyła Dominika Kulczyk, 
opowiadając o tym, jakiej empatii 
potrzeba, by skutecznie pomagać, 
wspierając ludzi i dodając im sił, 
a  w  ten sposób pomagać im w  od-
nalezieniu tego, co ich uszczęśliwia. 
następnie różne aspekty empatii 
omawiali zaproszeni eksperci. Dzien-
nikarka i prezes Fundacji ludzki Gest 
Jakub Błaszczykowski Małgorzata 
Domagalik mówiła o wadze głębo-
kiej rozmowy o uczuciach z dziec-
kiem. Dr  Kamila Jankowiak-Siuda 
z  uniwersytetu SWPS przedstawiła,  

„WiEM. cZuJę… PoMAGAM! 
SZKoŁA Z EMPATią”.

DRUgIe FORUM 
eKsPeRCKIe

PROjeKTY eDUKACYjNe » DLA NAUCZYCIeLI
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Forum Eksperckie to dla  
nas okazja, by spotkać 
w ramach stworzonej  
przez nas społeczności 
ludzi, którzy bardzo dobrze 
rozumieją, jakie znaczenie 
ma empatia. To był cały dzień 
wymiany doświadczeń.

czym na poziomie mózgu jest współodczuwanie 
i   co może uruchomić gotowość do pomocy. o tym, 
jak skutecznie można motywować zmianę i pomóc 
dzieciom, opowiedziała Joanna Sadzik, dyrektor Szla-
chetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Jacek San-
torski wygłosił wykład „Koniec empatii? o mitach, 
stereotypach i paradoksach empatii, a także o tym,  
co naprawdę działa i czego dziś uczniowie najbardziej 
potrzebują”. Swoją perspektywę tego tematu przed-
stawił Jarosław Szulski wraz z uczniami Gimnazjum 
im.  T.  Rejtana. W wystąpieniu „To nie moja sprawa!  
Dlaczego dzieci nie reagują, gdy ich rówieśnikom dzieje 
się krzywda?” lucyna Kicińska, koordynatorka Telefonu 
Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 prowadzonego 
przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, omówiła per-
spektywę sprawcy, ofiary i świadka przemocy.

Gościem specjalnym była yvonne Bezzera de 
Mello, założycielka Projeto uerê, która opra-
cowała metodę pracy z  dziećmi i  młodzieżą 
w fawelach w Rio de Janeiro, pozwalającą 
skutecznie uczyć się nawet przy dużych za-
burzeniach uwagi. opowiedziała ona o swoich 
doświadczeniach i specyfice pracy z dziećmi 
z doświadczeniami przemocy.

Patronem honorowym Forum Eksperckie-
go był Rzecznik Praw Dziecka. Partnerami   
byli:  uniwersytet im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu, Wydawnictwa Szkolne i Pedago-
giczne, grupa Values oraz portal Edunews.pl.  
Patronat medialny nad Forum objął  mie-
sięcznik „Dyrektor Szkoły”.
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sTYPeNDIA
iM. JAnA KulcZyKA

Już po raz kolejny najlepsi studenci 
i doktoranci uniwersytetu im. Adama  
Mickiewicza w Poznaniu oraz stu-
denci ukraińscy tegoż uniwersytetu  

otrzymali stypendia. W roku 2017 przyjęły 
one wspólną nazwę Stypediów im. Jana 
Kulczyka. nad realizacją programu stypen-
dialnego czuwa Kapituła Stypendiów, do 
której dziekani poszczególnych wydziałów, 
po przeprowadzeniu wstępnej selekcji, prze-
syłają zaopiniowane wnioski kandydatów 
(maksymalnie dwa wnioski studenckie i 
dwa wnioski doktoranckie z wydziału). Sty-
pendia przyznawane są czterem studen-
tom i czterem doktorantom uAM za bardzo 
dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia 
naukowe oraz aktywność na rzecz uniwer-
sytetu. uwzględniana jest również sytuacja 
materialna kandydatów. Fundacja uAM od 
1999 roku z powodzeniem zarządza fundu-
szem stworzonym dzięki darowiźnie Graży-
ny i  Jana Kulczyków w 1998 roku. Już po 
raz drugi stypendyści mieli szansę odbycia 
stażu w Spółkach Kulczyk investments oraz 
naszej fundacji. Po  raz czwarty stypedia zo-
stały przyznane także 50 studentom uAM – 
obywatelom ukrainy.

najważniejsze, by dostrzec 
człowieka oraz jego pasję.  

Równie ważne jest, by 
zrozumieć jego determinację, 
chęć poprawy rzeczywistości. 
nasze stypendia to pierwsza 
kostka, od której zaczyna się 

pozytywny efekt domina! 
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W roku akademickim 
2017/2018 stypendyści 

łącznie otrzymają  254 400 zł
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2017 rok to kontynuacja Programu budowy 
kapitału społecznego firm Grupy Kulczyk 

investments Wspólna Korzyść. 

DZiAŁAniA 
CsR I CCI

oDPoWiEDZiAlnoŚĆ SPoŁEcZnA BiZnESu 
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Program cSR i cci Kulczyk Foundation to 
wyposażenie specjalistów Grupy Kulczyk in- 
vestments z dziedziny komunikacji, cSR, HR 
i  PR w umiejętności dotyczące planowania 

projektów, definicji wyzwań społecznych, ewaluacji 
dokonań oraz komunikacji wartości i zaangażowa-
nia społecznego. To również wsparcie przez Kulczyk 
Foundation w tworzeniu szerokiej mapy potrzeb 
społecznych firm z uwzględnieniem potrzeb we-
wnętrznych. W 2017 roku zorganizowaliśmy szko-
lenia, konsultacje, analizowaliśmy dotychczasowe 
działania spółek oraz współpracowaliśmy ze spół-
kami przy formatowaniu nowych projektów.  

11 spółek z Grupy przystąpiło do Programu Etycz-
nego Global compact Poland.  Tym samym przy-
jęły  kierunek rozwoju w oparciu o przestrzeganie 
zasad etycznych i zrównoważonego rozwoju oraz 
przydatne narzędzie ich implementacji i weryfikacji. 

Podpisanie Standardu przez spółki było pierwszym 
tego typu działaniem wewnątrz Grupy. Stworzony 
przez Global compact network Poland Standard 
Programu Etycznego jest unikalnym narzędziem 
zarządzania na świecie. Po raz pierwszy taką De-
klarację Przyjęcia Standardu Etycznego podpisała 
zagraniczna firma –  ciEcH Soda Romania. 

Kulczyk Foundation jest jednym z najważniejszych        
liderów projektu „Standard Etyki w Polsce”, do pro-
gramu przystąpiła w 2016 roku. od tej pory Fun-
dacja współtworzy Standard, Dominika Kulczyk 
jest członkiem Rady Programowej Global compact 
network Poland oraz ambasadorem obszaru stan-
dardy etyczne i prawa kobiet w biznesie,   aktywnie 
współtworzy i włącza się w działania grupy roboczej 
ds. równości i różnorodności w miejscu pracy.

Kulczyk Foundation 
prowadzi niezależne 
działania zewnętrzne, 
ale ma także strategię 
dotyczącą rozwoju 
odpowiedzialności 
społecznej i zaangażowania 
społecznego w ramach 
Grupy Kulczyk Investments. 



PROjeKTY  
KULCZYK FOUNDATION  

realizowane w 2017 r.  
w Polsce.

Lista aktywności
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LP DATA PARTNeR OPIs

1. luty 2017 Edunews

Wystąpienie „uczmy empatii od małego”  
na konferencji  

„inSPiR@cJE WcZESnoSZKolnE 2017”  
dla 350 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 

zorganizowanej w Bibliotece narodowej w Warszawie.

2. luty 2017
Klasztor oo. Paulinów  

Jasna Góra 
Darowizna na cele kultu religijnego.

3. luty 2017

Kulczyk Foundation,  
Konkurs Grantowy 2016/2

Fundacja – „nAGlE SAMi” 

Wsparcie zwycięskiego projektu grantowego: 
zagospodarowanie biura na salę do pracy 

terapeutycznej z dziećmi po stracie bliskich osób.

4. luty 2017

Kulczyk Foundation,  
Konkurs Grantowy 2016/2

Fundacja dla Zwierząt ARGoS 

Wsparcie zwycięskiego projektu grantowego:  
remont i modernizacja ośrodka 
dla Kotów Miejskich „Koteria”.

5. luty 2017

Kulczyk Foundation,  
Konkurs Grantowy 2016/2

Stowarzyszenie  
SoS Wioski Dziecięce w Polsce 

Wsparcie zwycięskiego projektu grantowego:  
remont kuchni w trzech domach 
Wiosek Dziecięcych w Biłgoraju.

6. luty 2017

Kulczyk Foundation,  
Konkurs Grantowy 2016/2

Fundacja Wspólnoty Burego 
Misia im. Bogdana Jańskiego 

Wsparcie zwycięskiego projektu grantowego: 
food truck dla niepełnosprawnych członków 
Wspólnoty, którzy stracili oparcie ze strony 
swoich rodzin, aktywizacja zawodowa tych 

zagrożonych wykluczeniem społecznym osób.

7. luty 2017

Kulczyk Foundation,  
Konkurs Grantowy 2016/2

Stowarzyszenie na rzecz 
hipoterapii, korekcji wad 

postawy i ekologii „lajkonik”

Wsparcie zwycięskiego projektu grantowego: 
remont i modernizacja pomieszczeń stajennych, 

beneficjentami projektu będą dzieci, młodzież i seniorzy 
niepełnosprawni intelektualnie, zagrożeni wykluczeniem 

finansowym, rodzinnym i stanem sprawności.

8. marzec 2017
Kulczyk Foundation, 

projekt własny

Konkurs Grantowy 2017. ogłoszenie i rozpoczęcie 
Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation, 

w ramach którego zostaną przyznane granty 
na projekty infrastrukturalne lub projekty związane 
z funkcjonowaniem przedsiębiorstw społecznych. 

Wnioski przyjmowane do 30.06.2017 i 31.12.2017 roku. 
Łączna pula środków w obu edycjach to 200 tys. Pln.
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9. marzec 2017
Wojewódzka Biblioteka 
Pedagogiczna im. KEn 

w Warszawie 

Wystąpienie na konferencji metodycznej 
„Świat wartości a różne obszary edukacji uczniów” 

dla 120 nauczycieli pracujących w szkołach 
podstawowych w województwie mazowieckim.

10. marzec 2017
Kulczyk Foundation, 

projekt własny 

Spotkanie z Ambasadorami  
Edukacji Kulczyk Foundation.  

Wypracowanie koncepcji nowych 
projektów edukacyjnych.

11. marzec 2017 librus
udział w konferencji  

„nowoczesny Dyrektor Szkoły”  
dla 550 dyrektorów szkół wszystkich etapów edukacji. 

12. marzec 2017
Kulczyk Foundation, 
Kulczyk investments 

Realizacja spotkania w ramach Programu cci  
„Wspólna Korzyść”.

13. marzec 2017
Gimnazjum  

im. Polskich olimpijczyków 
w Pacynie

udział w debacie młodzieży  
na temat tolerancji w oparciu o serial  

dokumentalny „Efekt Domina”  
i materiały edukacyjne  

„Wiem. czuję… Pomagam!”

14. marzec 2017
Szkoła Postawowa  

w Gostyninie

lekcja pokazowa z wykorzystaniem  
publikacji Kulczyk Foundation  

„Wiem. czuję… Pomagam!  
inspiracje do zajęć z dziećmi i młodzieżą”.

15. marzec 2017 Fundacja Przyjaciółka 

Wsparcie projektu infrastrukturalnego  
Fundacji Przyjaciółka. Przekazanie środków 

ze sprzedaży książki Dominiki Kulczyk  
„Efekt Domina. Moc pomagania.  

opowiadania o dzieciach całego świata”.

16. maj 2017

Kulczyk Foundation,  
projekt własny.

Patroni i partnerzy:  
Fundacja ludzki Gest  

Jakub Błaszczykowski, 
uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, 
Rzecznik Praw Dziecka, 

Audiorepublica, AGoRA S.A. 

Premiera publikacji  
„Mądre bajki z całego świata” edycja 3.  

Książeczka z 2 płytami cD, zawierającymi 
16 bajek oraz zestawy zadań do 

samodzielnego wykonania przez dzieci. 
Materiały przedstawione w publikacji nawiązują 

do akcji pomocowych prezentowanych 
w 3. i 4. sezonie „Efektu Domina”.

Publikacja przeznaczona dla dzieci w wieku 5+
nakład wyniósł 50 000 egzemplarzy.
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17. czerwiec 2017

Kulczyk Foundation,  
caritas Diecezji Kieleckiej,  

caritas Diecezji Radomskiej, 
caritas Archidiecezji Katowickiej,  

caritas Diecezji Toruńskiej, 
caritas Archidiecezji Gdańskiej,  

caritas Archidiecezji  
Szczecińsko-Kamińskiej, 

Federacja Polskich  
Banków Żywności, 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,  
Polski czerwony Krzyż, SoS 
Wioski Dziecięce w Polsce 

Spotkanie podsumowujące  
i edycję Programu Żółty Talerz  

wraz z przedstawieniem najważniejszych 
osiągnięć oraz wyzwań.

18. czerwiec 2017
SoS Wioski Dziecięce  

w Polsce 
Wsparcie SoS Wiosek Dziecięcych  

w Polsce.

19. lipiec 2017
Kulczyk Foundation, 
Kulczyk investments 

Realizacja Staży dla studentów i doktorantów 
w ramach Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka.

20. sierpień 2017

Kulczyk Foundation,  
Konkurs Grantowy 2017/1 

Stowarzyszenie Wspomagania 
osób niepełnosprawnych 

„RES SAcRA MiSER” 

Wsparcie zwycięskiego projektu grantowego: 
organizacja i prawidłowe wyposażenie miejsc 

pracy dla pięciu podopiecznych stowarzyszenia.

21. sierpień 2017

Kulczyk Foundation,  
Konkurs Grantowy 2017/1

Stowarzyszenie Rodzin 
i Przyjaciół Autystów 

„MAŁy KSiąŻę” 

Wsparcie zwycięskiego projektu grantowego: 
stworzenie miejsca rehabilitacji i rekreacji 
dla autystów, w którym znajdą miejsce do 

samorealizacji oraz nauki prawidłowych zachowań 
w ramach treningów umiejętności społecznych.

22. sierpień 2017

Kulczyk Foundation, Konkurs 
Grantowy 2017/1

Fundacja „DR cloWn” 

Wsparcie zwycięskiego projektu grantowego:  
stworzenie manufaktury „Doktora clowna” 

czyli warsztatów krawieckich oraz w pełni wyposażonych 
pracowni krawieckich, w których powstaną unikalne, 

ozdobne poduszki, które „doktorzy clowni” będą 
przekazywać chorym dzieciom w szpitalach.

23. sierpień 2017

Kulczyk Foundation,  
Konkurs Grantowy 2017/1

Fundacja „MAM SERcE” 

Wsparcie zwycięskiego projektu grantowego:  
zakup mobilnego inkubatora do karetki, 

który zapewni noworodkom bezpieczną i kompletną 
opiekę medyczną podczas transportu do szpitala.
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24. sierpień 2017

Kulczyk Foundation,  
Konkurs Grantowy 2017/1

Stowarzyszenie „EKoSKoP”

Wsparcie zwycięskiego projektu grantowego:  
zakup pomocy naukowych, które poszerzą ofertę 

zajęć Podkarpackiego centrum Edukacji Ekologicznej 
w Rzeszowie, ich wykorzystanie pomoże zwiększyć 

świadomość ekologiczną młodzieży i dorosłych.

25. wrzesień 2017 caritas Diecezji Kieleckiej 
Wsparcie systemu żywienia dzieci. 

Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 
organizowanego przez Kulczyk Foundation. 

26. wrzesień 2017 caritas Diecezji Radomskiej 
Wsparcie systemu żywienia dzieci. 

Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 
organizowanego przez Kulczyk Foundation.

27. wrzesień 2017 caritas Archidiecezji Katowickiej 
Wsparcie systemu żywienia dzieci. 

Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 
organizowanego przez Kulczyk Foundation.

28. wrzesień 2017 caritas Diecezji Toruńskiej 
Wsparcie systemu żywienia dzieci. 

Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 
organizowanego przez Kulczyk Foundation.

29. wrzesień 2017 caritas Archidiecezji Gdańskiej 
Wsparcie systemu żywienia dzieci. 

Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 
organizowanego przez Kulczyk Foundation.

30. wrzesień 2017
caritas Archidiecezji 

Szczecińsko-Kamińskiej 

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

31. wrzesień 2017 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Wsparcie systemu żywienia dzieci. 

Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 
organizowanego przez Kulczyk Foundation.

32. wrzesień 2017 Polski czerwony Krzyż 
Wsparcie systemu żywienia dzieci. 

Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 
organizowanego przez Kulczyk Foundation.

33. wrzesień 2017
Społeczna organizacja 

Przyjaciół Dzieci „Przystań”

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation. 

34. wrzesień 2017
Szkoła Podstawowa  
im. św. Franciszka  

w Trzciannem

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.
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35. wrzesień 2017 Stowarzyszenie origo
Wsparcie systemu żywienia dzieci. 

Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 
organizowanego przez Kulczyk Foundation.

36. wrzesień 2017
Zespół Szkolno -Przedszkolny 

w Butrynach

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

37. wrzesień 2017
Szkoła Podstawowa 

w Drogoszach

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

38. wrzesień 2017
Społeczna organizacja 

Przyjaciół Dzieci „Przystań” 
z siedzibą w Augustowie

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

39. wrzesień 2017
Zespół Szkolno-Przedszkolny  

im. Jana Pawła ii  
z siedzibą w Miłakowie

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

40. wrzesień 2017
Szkoła Podstawowa  

im. Straży Granicznej 
w Barcianach

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

41. wrzesień 2017
Stowarzyszenie „nasze Dzieci” 

z siedzibą w Dywitach

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

42. wrzesień 2017
Szkoła Podstawowa  

im. lotników Polskich  
w Płocicznie-Tartak

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

43. wrzesień 2017

Fundacja Sokólski 
Fundusz lokalny

(Świetlica Środowiskowa 
„Stokrotka”)

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

44. wrzesień 2017

Fundacja Sokólski  
Fundusz lokalny

(Świetlica Środowiskowa 
„Koniczynka”)

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.
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45. wrzesień 2017
Fundacja dla Dzieci 

i Młodzieży Kółko Graniaste

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation. 

46. wrzesień 2017
Warmińsko-Mazurskie 

Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinie „Sukurs”

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

47. wrzesień 2017
Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom i Rodzinie ARKA

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

48. wrzesień 2017 Fundacja Radosne Dzieci
Wsparcie systemu żywienia dzieci. 

Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 
organizowanego przez Kulczyk Foundation.

49. wrzesień 2017

ElEoS Prawosławny  
ośrodek Miłosierdzia Diecezji 

Białostocko-Gdańskiej

(Specjalistyczna Placówka 
Wsparcia Dziennego ElEoS 

przy ul. Pietkiewicza)

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

50. wrzesień 2017

ElEoS Prawosławny  
ośrodek Miłosierdzia Diecezji 

Białostocko-Gdańskiej

(Specjalistyczna Placówka 
Wsparcia Dziennego ElEoS 

przy ul. Dojnowskiej)

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

51. wrzesień 2017

ElEoS Prawosławny  
ośrodek Miłosierdzia Diecezji 

Białostocko-Gdańskiej

(Specjalistyczna Placówka 
Wsparcia Dziennego ElEoS 

przy ul. św. Mikołaja)

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

52. wrzesień 2017

ElEoS Prawosławny  
ośrodek Miłosierdzia Diecezji 

Białostocko-Gdańskiej

(Specjalistyczna Placówka 
Wsparcia Dziennego ElEoS 

przy ul. św. Pr. Eliasza)

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation. 
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53. wrzesień 2017

ElEoS Prawosławny  
ośrodek Miłosierdzia Diecezji 

Białostocko-Gdańskiej

(Specjalistyczna Placówka 
Wsparcia Dziennego ElEoS 

przy ul. Klasztornej)

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

54. wrzesień 2017

ElEoS Prawosławny  
ośrodek Miłosierdzia Diecezji 

Białostocko-Gdańskiej

(Specjalistyczna Placówka 
Wsparcia Dziennego ElEoS 

przy ul. Warszawskiej)

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

55. wrzesień 2017
niepubliczne Przedszkole 

„Warmińska Bajka” 

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

56. wrzesień 2017
Stowarzyszenie na Rzecz 
Edukacji Dzieci i Rozwoju 

obszarów Wiejskich WRoTA

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

57. wrzesień 2017
Specjalistyczna Placówka 

Wsparcia Dziennego nasz Dom

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

58. wrzesień 2017

Stowarzyszenie Rozwój 
Gminy Grajewo  

(świetlica wiejska w Szymanach, 
Wojewodzinie, Wierzbowie)

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

59. wrzesień 2017

Stowarzyszenie Rozwój  
Gminy Grajewo  

(świetlica wiejska  
w Sojczynie Borowym, Rudzie)

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

60. wrzesień 2017
Szkoła Podstawowa  

w Biesalu

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

61. wrzesień 2017
Szkoła Podstawowa  

im. Jana iii Sobieskiego 
w Płonce Kościelne

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation. 
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62. wrzesień 2017

Stowarzyszenie Rozwój  
Gminy Grajewo  

(świetlica wiejska 
w ciemnoszyjach, 

Białaszewie, Grozimach)

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

63. wrzesień 2017

Stowarzyszenie Rozwój 
Gminy Grajewo (świetlica 
wiejska w Białogrądach, 
Kapicach, Przechodach)

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

64. wrzesień 2017

Stowarzyszenie Rozwój  
Gminy Grajewo  

(świetlica wiejska w Kurejewce, 
Boczki-Świdrowo, Popowie)

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

65. wrzesień 2017
Szkoła Podstawowa 

w Szczęsnem

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

66. wrzesień 2017
Szkoła Podstawowa  

im. ks. Michała Sopoćki 
w Księżynie

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

67. wrzesień 2017

Rzecznik Praw Dziecka, 
Międzynarodowe Stowarzyszenie 

im. Janusza Korczaka, 
Akademia Pedagogiki Specjalnej 

w Warszawie,  
Muzeum Historii Żydów 

Polskich Polin

udział w Międzynarodowym Kongresie  
Praw Dziecka – Korczak 2017,  

który został zorganizowany dla upamiętnienia 
działalności na rzecz dzieci  

oraz 75-lecia ostatniej drogi Janusza Korczaka,  
Stefy Wilczyńskiej oraz dzieci z Domu Sierot.  

Kongres był platformą prezentacji światowych 
doświadczeń naukowych i praktycznych związanych 

z prawami dziecka oraz idei korczakowskich, 
uczestniczyło w nim ponad 600 osób.

68. wrzesień 2017
Klasztor oo. Paulinów  

Jasna Góra 
Darowizna na cele kultu religijnego.

69. wrzesień 2017
Pomorski ośrodek  

Doskonalenia nauczycieli 
w Gdańsku 

udział w konferencji edukacyjnej  
„Szkoła empatii, dialogu i inspiracji” 

dla ponad 300 nauczycieli różnych etapów 
edukacji z województwa pomorskiego.

70. październik 2017
Szkoła Podstawowa  

w Windzie

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.
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71. październik 2017
Szkoła Podstawowa  

im. Jana Pawła ii  
w Mielnie

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

72. październik 2017
Stowarzyszenie  

SoS Wioski Dziecięce  
w Polsce 

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

73. październik 2017

Gmina Miasto  
ostrów Wielkopolski 

Szkoła Podstawowa nr 4 
im. Królowej Jadwigi

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

74. październik 2017
Szkoła Podstawowa 

im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Somoninie

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

75. październik 2017
Szkoła Podstawowa  

im. Marii Zientary-Malewskiej  
w Barcikowie

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

76. październik 2017
Szkoła Podstawowa  

im. Jana Pawła ii  
w olsztynie

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

77. październik 2017
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,  

Fundacja ludzki Gest 
Jakub Błaszczykowski 

Współpraca w zakresie uruchomienia  
nocnego Telefonu Zaufania w 2018 roku  

(116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży). 
Przekazanie środków ze sprzedaży książeczki 
z audiobookiem „Mądre bajki z całego świata”.

78. październik 2017
Klasztor oo. Paulinów  

Jasna Góra 
Darowizna na cele kultu religijnego.

79. listopad 2017
Bank Żywności  
we Wrocławiu

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

80. listopad 2017
Bank Żywności  

w Gorzowie Wlkp.

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

81. listopad 2017 Śląski Bank Żywności
Wsparcie systemu żywienia dzieci. 

Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 
organizowanego przez Kulczyk Foundation.
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82. listopad 2017

Kulczyk Foundation, 
projekt własny.

Patroni i partnerzy:  
Rzecznik Praw Dziecka, 
uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, 
WSiP, Edunews 

Wydanie publikacji „Wiem. czuję… Pomagam!” 
inspiracje do zajęć z dziećmi na podstawie 

„Mądrych bajek z całego świata”
dla nauczycieli klas 1–3 szkoły podstawowej. 

Materiał składa się z zeszytu z przykładowymi 
scenariuszami zajęć oraz płyty z nagraniami bajek. 
Publikacja ma stanowić inspirację dla nauczycieli 
do organizowania lekcji kształtujących empatię 

i postawy prospołeczne u dzieci w wieku 6–9 lat.
nakład wyniósł 15 000 egzemplarzy.

83. listopad 2017

Kulczyk Foundation, 
projekt własny.

Patroni i partnerzy:  
Rzecznik Praw Dziecka, 
uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu,  
WSiP, Edunews, Values, 

Dyrektor Szkoły

organizacja Forum Eksperckiego  
„Wiem. czuję… Pomagam! Szkoła z empatią”

dla nauczycieli i wychowawców zorganizowana 
pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka.  

Zgromadziła ponad 450 uczestników na żywo 
oraz 1500 obserwujących transmisję online z całej 

Polski. Wszystkie prelekcje zaproszonych ekspertów 
dotyczyły rozbudzania empatii u dzieci i młodzieży oraz 

budowania atmosfery dialogu i współpracy w szkole.

84. listopad 2017
Kulczyk Foundation, 

projekt własny 

Rozpoczęcie prac przy stworzeniu  
Kuchni Żółtego Talerza.  

Planowany termin otwarcia: ii kwartał 2018 r. 

85. grudzień 2017 caritas Archidiecezji Krakowskiej
Wsparcie systemu żywienia dzieci. 

Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 
organizowanego przez Kulczyk Foundation.

86. grudzień 2017 caritas Diecezji Drohiczyńskiej
Wsparcie systemu żywienia dzieci. 

Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 
organizowanego przez Kulczyk Foundation.

87. grudzień 2017
caritas Diecezji  

Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.

88. grudzień 2017
caritas Diecezji 

Warszawsko-Praskiej

Wsparcie systemu żywienia dzieci. 
Realizacja ii edycji Programu Żółty Talerz 

organizowanego przez Kulczyk Foundation.
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89. grudzień 2017

Kulczyk Foundation,  
un Global compact Poland, 

Kulczyk investments:  
Autostrada Wielkopolska S.A., 

Autostrada Wielkopolska ii S.A., 
Autostrada Eksploatacja S.A., 
Polenergia S.A., ciEcH S.A., 

ciEcH Pianki, ciEcH Sarzyna, 
ciEcH Vitrosilicon, ciEcH Soda 
Polska, ciEcH Soda Romania, 

Elektrociepłownia nowa Sarzyna 

Podpisanie Deklaracji przyjęcia 
Standardu Programu Etycznego.

90. grudzień 2017

Kulczyk Foundation,  
uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, 
Fundacja uAM

Przyznanie Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka 
wyróżniającym się studentom i doktorantom 

uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

91. grudzień 2017

Kulczyk Foundation,  
uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, 
Fundacja uAM

Przyznanie Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka 
dla studentów uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu – obywateli ukrainy.

92. grudzień 2017
Kulczyk Foundation, 

projekt własnyt

Pilotaż projektu debat dla młodzieży.
Publikacja materiałów do prowadzenia debat 
na stronie internetowej Kulczyk Foundation.

93. grudzień 2017
Fundacja charytatywny 

Bal Dziennikarzy 
Wsparcie działań statutowych 

Fundacji charytatywny Bal Dziennikarzy.

94. grudzień 2017 Kulczyk Foundation

„Gwiazdka z Żółtym Talerzem”  
przekazanie prezentów świątecznych  

dla ponad 7 tys. dzieci uczestniczących  
w Programie.

95. grudzień 2017
Kulczyk Foundation, 
Kulczyk investments

„Gwiazdka z Kulczyk Foundation”.  
Przekazanie prezentów świątecznych dla dzieci 

pracowników spółek Kulczyk investments.

96. grudzień 2017
Kulczyk Foundation,  

Fundacja Ronalda McDonalda 

Akcja świąteczna w szpitalach dziecięcych.  
Wizyta Świętego Mikołaja w Samodzielnym  
Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym  

w Warszawie – rozdanie 500 książeczek z płytami  
„Mądre bajki z całego świata” dzieciom, przekazanie 
do Pokoi Rodzinnych Fundacji Ronalda McDonalda 
100 egz. książki „Efekt Domina. Moc pomagania. 

opowiadania o dzieciach całego świata”. 
Przekazanie do Domu Ronalda McDonalda 
przy uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym 

w Krakowie takiego samego zestawu prezentów. 
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1. luty 2017
Juanfe

(Kolumbia)

Wsparcie głównego programu szkoleniowego Juanfe 
dla kilkudziesięciu nastoletnich matek pozwalającego 

zdobyć konkretne umiejętności ułatwiające 
poszukiwanie pracy oraz usamodzielnienie.

2. luty 2017
Juanfe 

(Kolumbia)

Wsparcie opieki przedszkolnej  
dzieci nastoletnich matek, które korzystają 

z programów szkoleniowych Juanfe.  

3. luty 2017
Juanfe 

(Kolumbia)

Wsparcie, które piekarnia – przedsiębiorstwo  
społeczne organizacji – przeznaczyło na 6 tys.  

posiłków dla podopiecznych Juanfe 
uczestniczących w programach szkoleniowych.

4. luty 2017
Juanfe 

(Kolumbia)

indywidualne wsparcie Tatiany Ramos Bello, 
rekomendowanej przez Juanfe z uwagi na postępy 

w nauce i umiejętności pozwalające na uruchomienie 
własnego, niedużego, przedsiębiorstwa społecznego 

– usług fryzjerskich i kosmetycznych.

5. luty 2017
Partners in Health Malawi 

(Malawi)

Ratowanie i wsparcie leczenia szpitalnego dzieci 
cierpiących na ciężkie niedożywienie. 

6. luty 2017
Partners in Health Malawi

(Malawi)

Wsparcie programu opieki społecznej PoSER  
(Program on Social and Economic Rights),  

który obejmuje pomocą rodziny znajdujące się  
w najgorszej sytuacji ekonomicznej. 

7. luty 2017
Partners in Health Malawi 

(Malawi)

Wsparcie zespołu Village Health Workers  
(ponad tysiąc osób), który jest podstawą systemu 

opieki zdrowotnej PiH Malawi i swoją pomocą 
obejmuje wszystkich mieszkańców dystryktu neno.  

Projekty mają rozwiązywać problem głodu 
i niedożywienia, ale również poprzez wsparcie 

systemu opieki społecznej oraz wsparcie 
systemu opieki zdrowotnej PiH Malawi 

zapobiegać pojawieniu się go w przyszłości. 

8. marzec 2017
Santana unipessoal 

(Timor Wschodni)

Wsparcie rozwoju projektów rolniczych, 
powiększenie powierzchni farmy. 

liSTA AKTyWnoŚci KulcZyK FounDATion
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9. marzec 2017
Santana unipessoal 

(Timor Wschodni)

Wsparcie zakupu dwóch zbiorników wodnych, 
dwóch pomp wodnych, 3 tys. metrów rur oraz 

dodatkowych urządzeń, składających się na system 
projektów wodnych obsługujących farmę. 

10. marzec 2017
Santana unipessoal 

(Timor Wschodni)

Wsparcie pięciu lokalnych spółdzielni kobiecych  
zakupem zwierząt hodowlanych. Każda z 25 rodzin 
otrzyma zwierzęta i zobowiąże się do przekazania 

pierwszego potomstwa pozostałym, należącym 
do spółdzielni, rodzinom. Docelowo wsparcie 

otrzymają więc wszyscy członkowie spółdzielni. 
Sfinansowanie zakupu używanego samochódu, który 

użytkować będą wspólnie wszystkie spółdzielnie. 

11. marzec 2017
Santana unipessoal 

(Timor Wschodni)

Wsparcie pomocą żywnościową najbiedniejszych 
rodzin w społeczności Maubisse. 

12. kwiecień 2017

cncF / christina noble 
children’s Foundation 

(Wietnam)

Wsparcie  programu dożywiania cncF.  
Żywność otrzymają dzieci przebywające  

w Sunshine centre, a także wszystkie  
dzieci otrzymujące pomoc w ramach 
programów medycznych organizacji. 

13. kwiecień 2017

cncF / christina noble 
children’s Foundation 

(Wietnam)

Wsparcie realizacji programu opieki zdrowotnej 
dla dzieci mieszkających w najbiedniejszych 
dystryktach Ho chi Minh (dawniej Sajgon).

14. kwiecień 2017

cncF / christina noble 
children’s Foundation 

(Wietnam)

Wsparcie działań szkoły prowadzonej  
przez organizację Sunshine School,  

a także specjalistycznej placówki zapewniającej 
kompleksową opiekę podopiecznym organizacji 

(Sunshine Home For Girls oraz Sunshine Home for Boys). 

15. sierpień 2017

coSPE/ cooperazione per lo 
Sviluppo dei Paesi Emergenti* 

(Włochy-Suazi)

*Development cooperation 
of Emerging countries

Wsparcie przedsiębiorczości społecznej kobiet  
z terenów dotkniętych epidemią HiV/AiDS oraz 

przemocą domową na zakup specjalistycznego sprzętu 
umożliwiającego przedsiębiorstwu społecznemu Spice 
Girls w Tikhuba zwiększyć produkcję sosu z papryczek.
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16. sierpień 2017

coSPE/ cooperazione per lo 
Sviluppo dei Paesi Emergenti* 

(Włochy-Suazi)

*Development cooperation 
of Emerging countries

Wsparcie 10 projektów wodnych, pozwalających każdej 
z kobiet działających w przedsiębiorstwie społecznym 

Spice Girls zwiększyć produkcję papryczek, których 
uprawa i późniejsze wykorzystanie w produkcji 

sosu jest dla nich głównym źródłem utrzymania. 

17. sierpień 2017

coSPE/ cooperazione per lo 
Sviluppo dei Paesi Emergenti* 

(Włochy-Suazi)

*Development cooperation 
of Emerging countries

Wsparcie budowy lwandle Women center 
– centrum aktywności kobiet tworzących 
Women coalition of lwandle community.  

18. sierpień 2017

coSPE/ cooperazione per lo 
Sviluppo dei Paesi Emergenti* 

(Włochy-Suazi)

*Development cooperation 
of Emerging countries

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości społecznej 
kobiet z Women coalition of lwandle community. 

19. sierpień 2017

coSPE/ cooperazione per lo 
Sviluppo dei Paesi Emergenti* 

(Włochy-Suazi)

*Development cooperation 
of Emerging countries

Wsparcie zakupu narzędzi rolniczych, który pozwoli 
zwiększyć produkcję rolną kobietom należącym 

do dwóch spółdzielni Vusimvelo Women cooperative 
oraz Mina Malwane Maluti Women cooperative.

20.
wrzesień 2017

SHRDn/Simbu Human 
Rights Defenders network 

(Papua-nowa Gwinea)

Wsparcie działań ratowania życia osób oskarżonych 
o czary w regionie Port Moresby. W ramach projektu 

powstanie  placówka pełniąca funkcję tymczasowego 
schronienia dla ofiar sorcery violence. Dotacja pozwoli 

sfinansować ucieczkę 3 rodzin, zakup ziemi oraz 
budowę domu, w którym wspólnie zamieszkają. 

21. wrzesień 2017

SHRDn/Simbu Human 
Rights Defenders network 

(Papua-nowa Gwinea)

Wsparcie działań ratowania życia osób oskarżonych 
o czary w regionie Simbu. W ramach projektu powstanie  

pierwsza w Papui-nowej Gwinei placówka pełniąca 
funkcję stałego schronienia dla ofiar sorcery violence. 

Dotacja pozwoli sfinansować ucieczkę 3 rodzin, 
zakup ziemi oraz budowę domów dla każdej z rodzin. 
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22. wrzesień 2017

SHRDn/Simbu Human 
Rights Defenders network 

(Papua-nowa Gwinea)

Wsparcie dla organizacji SHRDn na zrealizowanie 
działań prewencyjnych i edukacyjnych, akcji 

uświadamiających i szkoleń oraz przygotowanie 
spektaklu teatralnego, uświadamiającego problem 

przemocy w stosunku do osób oskarżonych o czary. 

23. październik 2017
Fairplay For All/FFA

(Anglia-Filipiny)

Wsparcie drużyny piłkarskiej dzieci ulicy  
– reprezentacji dziewcząt Filipin (Team Philippines), 

przygotowującej się do udziału w Mistrzostwach 
Świata Dzieci ulicy (Street child World cup 2018), 
które odbędą się w Moskwie, bezpośrednio przed 

Mistrzostwami Świata w Piłce nożnej 2018. 
Przekazane wsparcie pozwoli na sfinansowanie 

stypendiów naukowych dla wszystkich zawodniczek 
oraz trenerki, a także na zakup sprzętu pozwalającego 
dokumentować przygotowania i udział w zawodach. 

24. październik 2017
Fairplay For All/FFA

(Anglia-Filipiny)

Wsparcie Payatas Fc  
– klubu piłkarskiego dzieci ulicy, działającego 

w społeczności Payatas (slumsy Metro Manila).  
Przekazane wsparcie pozwoli na dalszą 

rozbudowę infrastruktury Payatas Sports center, 
a także sfinansowanie części wynagrodzeń 

trenerów (Head coach, youth coaches).  

25. listopad 2017

SHRDn/Simbu Human 
Rights Defenders network 

(Papua-nowa Gwinea)

Kontynuacja wsparcia udzielonego  
SHRDn we wrześniu 2017.  

Kulczyk Foundation sfinansowała ucieczkę z Simbu 
rodziny liderki SHRDn – Moniki Paulus,  

która została ponownie oskarżona o czary 
w związku ze swoją działalnością na rzecz 

osób oskarżanych o takie praktyki. 

26. listopad 2017

liga de Mujeres 
Desplazadas/lMD 

(Kolumbia)

Wsparcie utworzenia „centro integral para 
Mujeres” (centrum Kobiet) w Mieście Kobiet. 

Dotacja pozwoli na zakup budynku, prace 
remontowe, a także wyposażenie niezbędne 

do realizacji planowanych działań.

27. listopad 2017
Mujeres Sembrando Vida/MSV 

(Kolumbia)

Wsparcie projektów realizowanych 
w obszarze przedsiębiorczości kobiet. 
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28. listopad 2017
Juanfe

 (Kolumbia)

Kontynuacja wsparcia udzielonego Juanfe 
w lutym 2017. Kulczyk Foundation sfinansowała 

dodatkowe szkolenia oraz stworzenie małych 
przedsiębiorstw społecznych 15 podopiecznym. 

29. listopad 2017

Daniela Andreina 
Vanegas Alvarez 

(Kolumbia)

Pomoc społeczna dla pochodzącej z Wenezueli rodziny 
Daniela Andreina Vanegas Alvarez. Samodzielnie 

zdecyduje o wydatkowaniu otrzymanych środków.

30. listopad 2017
Tatiana Ramos Bello 

(Kolumbia)

Kontynuacja wsparcia udzielonego w lutym 
2017. Pomoc społeczna dla podopiecznej 

Juanfe, Tatianie Ramos Bello.

31. listopad 2017
Shanti House 

(izrael)

Przekazanie 156 Reception Pack dla bezdomnych 
nastolatków, podopiecznych Shanti House  
(osoby, które zmuszone były opuścić swoje 

domy ze względu na przemoc fizyczną, 
słowną, psychiczną czy seksualną). 

32. listopad 2017
Dinnødhjælp 

(Dania-nigeria)

Wsparcie dożywiania dzieci w sierocińcu 
prowadzonym w nigerii przez Dinnødhjælp. 

33. listopad 2017
Partners in Health Malawi 

(Malawi)

Wsparcie  potrzebujących pomocy rodzin, 
beneficjentów programu PoSER. 

Pomoc otrzymała np. rodzina Telezy Richards, 
nastoletniej dziewczyny, na której spoczywał 

ciężar utrzymania rodziny. Dzięki niej 
mogła rozpocząć naukę w szkole.  

34. listopad 2017
Santa Akter 

(Bangladesz)

Przedłużenie wsparcia na edukację Santy Akter,  
jednej z bohaterek odcinka ED2/ Bangladesz.  

Santa Akter, dzięki udzielonej pomocy,  
nie musi pracować i kontynuuje naukę w szkole 

z internatem Holy child School & college.

35. listopad 2017
Educo

(Hiszpania-Bangladesz)

Sfinansowanie dożywiania 1055 uczniów  
w 5 szkołach dla pracujących dzieci w Dhace.

36. grudzień 2017

HoPE Foundation For Women 
& children of Bangladesh

(Bangladesz)

Wsparcie utworzenia szpitala polowego dla kobiet 
w największym na świecie  obozie dla uchodźców, 

który w 2017 roku powstał w Bangladeszu.
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37. grudzień 2017

SHRDn/Simbu Human 
Rights Defenders network 

(Papua-nowa Gwinea)

Kontynuacja wsparcia udzielonego  
SHRDn we wrześniu 2017. Kulczyk Foundation 

zapewniła dalsze środki na ratowanie 
życia osób oskarżonych o czary. 

38. grudzień 2017
Partners in Health liberia 

(liberia)

Wsparcie dla potrzebujących pomocy rodzin,  
które są beneficjentami programu społeczno- 

-finansowego Social Economic Assistance (SEA).

39. grudzień 2017
Food for the Hungry (FH)

(Sudan Południowy)

Kulczyk Foundation wspiera realizację projektu 
organizacji Food for the Hungry (FH) wdrażanego  

w old Fangak oraz Pigi canal w Sudanie Południowym, 
dzięki któremu 98 tys. osób otrzyma ratującą życie  

(lifesaving) pomoc żywnościową. Działania 
te są elementem szerszego systemu pomocy 

i łączą się z innymi projektami wdrażanymi 
przez FH dzięki finansowaniu rządu brytyjskiego 

(DFiD), organizacji narodów Zjednoczonych 
ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAo) oraz Światowego 

Programu Żywnościowego (WFP).

40. grudzień 2017

Action Against Hunger (AAH) 
/ Action contre la Faim (AcF)

(Somalia)

Kulczyk Foundation wspiera realizację projektów  
wodno-sanitarnych (WASH), które są częścią 
zintegrowanego zestawu projektów pomocy 

humanitarnej na rzecz potrzebujacych  
w Rabdhuure District, Bakool Region.  

Wiodącym partnerem tych projektów jest Swedish 
international Development Agency (SiDA).

41. grudzień 2017
Save the children

(Sri lanka)

Wsparcie utworzenia samopomocowych  
grup kobiet (women’s self-help groups)  

na pięciu plantacjach herbaty na Sri lance.  
Dzięki ich działaniu poprawi się sytuacja rodzin 

utrzymywanych przez kobiety i pracujące dzieci. 

42. grudzień 2017
concern Worldwide 

(Republika Środkowoafrykańska)

Wsparcie organizacji concern Worldwide pozwoli 
na poprawę warunków życia społeczności Kouango 

przez zapewnienie dostępu do czystej wody. 
Działania realizowane w ramach projektu 
to budowa dwóch studni, przeszkolenie 

przedstawicieli dwóch lokalnych komitetów 
wodnych, dystrybucja 1200 kanistrów na czystą 

wodę oraz wyszkolenia wolontariuszy. 
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43. grudzień 2017
COMACO 

(Zambia)

Kontynuacja wsparcia.  
Zakup dodatkowych 321 uli dla farmerów.  

Projekt sfinansowanych przez Kulczyk Foundation 
oraz firmy i osoby, które zdecydowały się wesprzeć 

coMAco za naszym pośrednictwem. 

44. grudzień 2017
COMACO

(Zambia)

Kontynuacja wsparcia.  
Zakup dodatkowych 204 uli dla farmerów.  

Projekt sfinansowanych przez Kulczyk Foundation. 

45. grudzień 2017
COMACO 

(Zambia)

Kontynuacja wsparcia.  
Zakup dodatkowych 1388 uli dla farmerów.  

Projekt sfinansowanych przez Kulczyk Foundation. 
Pasieka Kulczyk Foundation w Zambii liczy już 

ponad 2500 uli, sfinansowane zostały przez 
fundację oraz firmy i osoby, które zdecydowały się 

wesprzeć coMAco za naszym pośrednictwem. 

46. grudzień 2017
concern Worldwide

(czad)

Wsparcie budowy dwóch zespołów latryn w centrum 
zdrowia Tchoukoutalia Health centre oraz dwóch 

zespołów latryn w centrum zdrowia ngouboua Health 
centre, jak również budowy spalarni dla centrum 

zdrowia ngouboua Health centre oraz wyszkolenia 
wolontariuszy społecznych w zakresie higieny.

47. grudzień 2017
Médecins Sans Frontières (MSF)

(Afgnistan)

Wsparcie pomocy medycznej,  
którą lekarze bez Granic zapewniają ofiarom 

kryzysu humanitarnego w Afganistanie.

48. grudzień 2017
Médecins Sans Frontières (MSF)

(Jemen) 

Wsparcie pomocy medycznej,  
którą lekarze bez Granic zapewniają ofiarom 

kryzysu humanitarnego w Jemenie.

49. grudzień 2017

Action Against Hunger (AAH) 
/ Action contre la Faim (AcF)

(Kenia)

Kulczyk Foundation wspiera realizację projektów  
wodno-sanitarnych (WASH), które są częścią 
zintegrowanego zestawu projektów pomocy 

humanitarnej na rzecz potrzebujacych  
w hrabstwach isiolo, Samburu i West Pokot.  

Wiodącym partnerem tych projektów jest  
Swedish international Development Agency (SiDA).
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50. grudzień 2017
Students Helping Honduras

 (Honduras)

Generalny remontu szkoły Escuela Dilcia Fernandez 
(la lima). Z powodu bardzo złego stanu budynku 

szkoła miała zostać zamknięta, a to w konsekwencji 
groziłoby wstępowaniem dzieci do lokalnego gangu. 

51. grudzień 2017
concern Worldwide (irlandia)

(niger)

Wsparcie budowy sześciu dużych wodopojów 
(pozwalających uniknąć zanieczyszczenia czystej 
wody w studniach przez zwierzęta) oraz sześciu 

punktów wodnych dla kobiet (pozwalających zadbać 
o higienę w bezpiecznych warunkach), dystrybucję 

zestawów do higieny, jak również stworzenie komitetów 
wodnych (zarządzających wodą) w celu zapewnienia 

stałego funkcjonowania punktów wodnych. 

52. grudzień 2017
concern Worldwide (irlandia)

(Sudan)

Wsparcie przeprowadzenia niezbędnych  
napraw tamy (Anoka dam)  

w wiosce Helalat (West Darfur)  
oraz pomoc w zakresie dostępu do wody 

i zarządzania dostępem do wody.

53. grudzień 2017
Partners in Health Sierra leone 

(Sierra leone)

Wsparcie dla beneficjentów uczestniczących 
w programie Acute need Program. Przekazywana 

pomoc to żywność, zwrot kosztów transportu 
(zwłaszcza do szpitali i ośrodków zdrowia), a także 
gotówka pozwalająca beneficjentom samodzielnie 

podjąć decyzję o przeznaczeniu wsparcia.





www.kulczykfoundation.org.pl


