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Słowo wStępne 

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 
polityczne 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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o fundacji

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.

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 – Dyrektor Zarządzająca
Paweł Orzeszko – Koordynator projektów

Małgorzata Płocka – Koordynator projektów edukacyjnych 
Mateusz Roszak – Koordynator Marketingu

Beata Kopyt – Specjalista ds. projektów Specjalnych
Karolina Mikołajczak – Specjalista ds. Administracyjnych
Marzena zowczak – Specjalista ds. projektów Specjalnych

Rada Fundacji:
Sebastian Kulczyk – przewodniczący Rady

Waldemar Dąbrowski
Janusz Reiter

Grzegorz Stanisławski

Fundatorzy:
Grażyna Kulczyk

Jan Kulczyk

Dominika Kulczyk

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

Mapa 

projektóW 

kulczyk 

FouNDatioN
Bangladesz
Boliwia
Bośnia i Hercegowina
etiopia
Filipiny
Ghana
Grecja

Gruzja
Haiti
Irak
Kambodża
Laos
Liban
Madagaskar

Malawi
Malezja
nepal
nikaragua
panama
polska
Rumunia

Serbia
Syria
tajlandia
togo
Uganda
Ukraina
Zambia
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 2015 w LIcZBAcH

917 
tys. 

widzów 
oglądało średnio każdy odcinek 

drugiej serii „efektu Domina”.  
nasz program zajął pierwsze 

miejsce w swoim paśmie

48  
godzin 

po wystąpieniu trzęsienia  
ziemi w nepalu dzięki wsparciu 

Kulczyk Foundation dotarł  
tam Zespół Ratunkowy pcpM  

niosący pomoc  
jego ofiarom

7 krajów 
pokazanych w drugiej serii 
programu „efekt Domina”,  

w sumie ponad 

190 minut 
wyemitowanego dokumentu

28 krajów, 
w których Kulczyk Foundation realizowała projekty pomocowe

3800 osób 
lub przedsiębiorstw wsparło projekty Kulczyk Foundation

Do ponad  
100 miejscowości 

i ponad 
200 tys. osób 

na Ukrainie dotrze pomoc z polski, uruchomiona dzięki naszym działaniom

500 uli 
Kulczyk Foundation, w tym 

100 uli 
Sebastiana Kulczyka znajduje 

się w pasiece prowadzonej przez 
coMAco w Zambii

15 171 egzemplarzy 
Bajkowego Efektu Domina dystrybuowanych  

w całej polsce

21 413 szkół 
– wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja w polsce – otrzymały zestawy 

scenariuszy lekcyjnych dla nauczycieli Edukacja Globalna – Efekt Domina
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pRojeKty SpołecZne

projekty 

społecZNe
k

ulczyk Foundation kieruje się w swoich działaniach zasadami 
społecznie odpowiedzialnego inwestowania. Filantropia w tym 
ujęciu nie jest jedynie odruchem serca, lecz przemyślaną i dobrze 
zaplanowaną inwestycją, która ma przynieść jak największy zysk 

o charakterze społecznym. to dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do 
maksymalizacji skuteczności pomagania i jak największej efektywności 
projektów społecznych. 
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 
w infrastrukturę. tylko w ten sposób jesteśmy bowiem w stanie zwiększyć 
prawdopodobieństwo uruchomienia eFeKtU DoMInA, dzięki któremu 
mechanizmy społeczne zaczynają funkcjonować same, prowadząc do 
pozytywnych zmian w społecznościach lokalnych. 
warunkiem powodzenia naszych projektów jest również planowanie 
ich w taki sposób, aby wspierając organizacje pomocowe na całym 
świecie, aktywizować docelowych 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 prezentujemy wybrane projekty społeczne 
Kulczyk Foundation realizowane w 2015 roku. 

Kulczyk Foundation, opiera się na zasadach 
społecznie odpowiedzialnego inwestowania. 

wspiera przedsięwzięcia, które przynoszą realne 
zmiany i angażują lokalne społeczności
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EfEkt Domina

k
ulczyk Foundation poszukuje na całym 
świecie najbardziej godnych zaufania 
partnerów społecznych. cechuje ich 
transparentność, skuteczność oraz 

innowacyjność działania. 
ważnym elementem działalności społecznej 
i edukacyjnej prowadzonej przez Kulczyk Foundation 
jest telewizyjny cykl „efekt Domina”. U podstaw naszej 
aktywności leży przeświadczenie, że należy wytrwale 
poszukiwać partnerów społecznych, którzy posiadają 
trzy najważniejsze cechy.

pierwsza to transparentność finansowa organizacji.  
jako organizacja przeznaczamy 100% deklarowanych 
środków na wsparcie wybranych inicjatyw. Szczególnie 
ważne jest dla nas, aby na kolejnych etapach realizacji 
dbać o maksymalizację efektywności każdego 
z projektów. jako fundacja dążymy również do tego, 
aby dysponować wiedzą na temat jak największej 
liczby godnych zaufania organizacji na świecie.
Drugą wymaganą cechą jest skuteczność działania 
organizacji. największą wagę przywiązujemy do 
stopy społecznego zwrotu z inwestycji, dlatego 

kluczowe znaczenie nie tylko w projektach, lecz także 
w edukacji związanej z prowadzeniem projektów mają 
możliwości ewaluacji.
trzecią cechą jest innowacyjność organizacji, które 
znajdują się w obszarze naszego zainteresowania. tam, 
gdzie celem jest od dawna oczekiwana zmiana społeczna, 
innowacyjność społeczna jest niezbędna, bo pożądane 
zmiany wymagają często nowatorskich rozwiązań.
w drugim sezonie cyklu „efekt Domina” 
przedstawiliśmy projekty pomocowe zaprezentowane 
na kolejnych stronach.



14   |   KulczyK foundation   raport roczny 2015 KulczyK foundation   raport roczny 2015   |  15

EfEkt Domina

p
oznałam Santę, gdy pomagaliśmy 
wspaniałej organizacji Educo 
w Bangladeszu. Jej przedstawiciele walczą 

o to, żeby tamtejsze ciężko pracujące dzieci 
mogły się uczyć i miały na to czas – wyjaśnia 
Dominika Kulczyk. – Ona siedziała tuż obok 
mnie i z tej całej niemocy, braku nadziei się 
rozpłakała. Bo nie wie, gdzie jest jej mama, 
bo chce pomóc babci, a najbardziej na 
świecie pragnie zostać nauczycielką, tylko 
nie ma za co. 
Na początku 2015 roku, gdy inne 
dzieci przygotowywały się do szkoły 
(w Bangladeszu rok szkolny zaczyna 

się w styczniu), Santa Akter każdego dnia 
szykowała się do pracy, a wieczorami chodziła 
do szkoły dla pracujących dzieci prowadzonej 
przez Educo. W grudniu 2015 roku dziewczynka 
– dzięki wsparciu Kulczyk Foundation 

– szykowała się do 
rozpoczęcia nowego 

roku szkolnego 
w normalnej 

szkole. Teraz 
Santa ma 
szansę zostać 
nauczycielką.

BaNglaDesZ
Miłość, zabawa i nauka – każde dziecko ma do nich prawo. 
Są jednak miejsca na świecie, gdzie dzieci muszą pracować 

od najwcześniejszych lat, pozbawione tego,  
co jest w dzieciństwie najważniejsze.
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EfEkt Domina

g
dy Dominika Kulczyk 
spotkała się w łodzi 
z założycielką działającej 
od 1998 roku Fundacji 

Gajusz – tisą Żawrocką-Kwiatkowską 
i jej podopiecznymi, pozostawiła tam 
niezwykły podarunek, który zapewni 
spokój chorym dzieciom.
Fundacja Gajusz od kilkunastu 
lat pomaga śmiertelnie chorym 
dzieciom i ich rodzinom. od 2005 
roku prowadzi hospicjum domowe, 
gdzie podopiecznymi zajmują się 

lekarze i wolontariusze, a w 2013 roku 
otworzyła hospicjum stacjonarne. 
to wyjątkowe miejsce, nazywane 
pałacem, znajduje się obok ruchliwego 
skrzyżowania. Stara siatka otaczająca 
teren została teraz zastąpiona 
wyciszającym hałas murem. 
Zadania podjęli się wolontariusze 
przy finansowym wsparciu Kulczyk 
Foundation. pozornie ten mur to 
tylko trochę kamieni i cementu, ale 
to właśnie one pozwalają przynieść 
dzieciom ukojenie.

polska
nieuleczalnie chore dziecko tak bardzo potrzebuje serdeczności, 
bezpieczeństwa, zacisznej atmosfery. Fundacja Gajusz walczy 

o to dla swoich podopiecznych.
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EfEkt Domina

laos
w Laosie na 10 000 osób przypada dwóch lekarzy,  a w wielu rejonach, 

szczególnie tych trudno dostępnych, pomoc medyczna praktycznie 
nie istnieje. 

j
edno z takich miejsc odwiedziła z ekipą tVn 
Dominika Kulczyk, gdzie prowadzona przez nią 
Kulczyk Foundation wspiera finansowo projekt 
Lao Rehabilitation Foundation (LRF), umożliwiający 

kilku tysiącom osób dostęp do opieki lekarskiej. LRF 
to amerykańska organizacja założona przez naukowca 
z Kalifornii, Luca janssensa, która realizuje misje medyczne 
w Laosie od 2006 roku.
LRF opiera swoje działania na wolontariuszach – lekarzach 
i pielęgniarkach ze Stanów Zjednoczonych, którzy przy wsparciu 
lokalnego personelu medycznego leczą ludzi w najbardziej 
niedostępnych rejonach Laosu. oprócz doraźnej pomocy 
medycznej wyposażają miejscowe ośrodki w leki i podstawowy 
sprzęt diagnostyczny, szkolą także mieszkańców, aby mogli 
ten sprzęt obsługiwać. w trakcie misji w prowincji phongsaly 
Dominika Kulczyk i ekipa tVn towarzyszyli lekarzom oraz 
pielęgniarzom LRF, którzy w tym czasie udzielili pomocy prawie 
3400 osobom. przedmiotem wsparcia Kulczyk Foundation była 
organizacja misji medycznej i doposażenie w leki oraz sprzęt 
mobilnego szpitala skupionego wokół lekarzy LRF.
w wielu wiejskich, górzystych rejonach Laosu ludzie umierają na 
choroby, które w zachodnim społeczeństwie nie zagrażają życiu. 
na terenach wiejskich ponad 35% ludności nie ma dostępu do 
czystej wody. już bez obecności kamer Kulczyk Foundation 
wraz z Green cross poland przeprowadziły w phongsaly 
złożony projekt wodny, dzięki któremu 500 mieszkańców wioski 
Houiphord uzyskało dostęp do czystej wody.
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EfEkt Domina

ruMunia
W Rumunii w wyniku bezlitosnej polityki Nicolae Ceauşescu 

urodziło się ponad dwa miliony niechcianych dzieci.  
Problem pozostaje nierozwiązany do dziś.

c
asa Pinocchio to jeden z wielu 
domów dziecka w Rumunii. Jego 
stan jest opłakany, ale w pobliżu 
mieszkają ludzie, którzy są gotowi 

poświęcić swój czas i energię, aby zmienić 
na lepsze warunki życia jego mieszkańców. 
Projekt remontu i doposażenia placówki 
otrzymał wsparcie finansowe Kulczyk 
Foundation. Dzięki temu poprawiła się 
rzeczywistość 32 mieszkających tam dzieci.

Domy dziecka w Rumunii to temat bardzo 
trudny. W 1966 roku w życie wszedł niesławny 

Dekret 770 Nicolae Ceauşescu, na mocy 
którego za przerwanie ciąży wtrącano kobiety 
i lekarzy do więzienia. Plan ówczesnego 
przewodniczącego partii socjalistycznej 
miał na celu błyskawiczne zwiększenie 
przyrostu naturalnego. W rezultacie każdego 
roku dziesiątki tysięcy dzieci trafiało do 
sierocińców. Przemoc, głód i bieda to 
wspomnienia blisko dwóch milionów 
podopiecznych rumuńskich domów dziecka. 
Dziś są to już dorośli ludzie, którym 
doświadczenia z dzieciństwa utrudniły 
normalne życie.
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EfEkt Domina

Malezja

łamanie praw człowieka oraz status 
bezpaństwowców zmusza Badżawów, 
mieszkających od pokoleń na łodziach 

u wybrzeży Malezji, do porzucenia tradycyjnego 
sposobu życia.

M
ówią o nich „ludzie-ryby”, ponieważ słyną z niezwykłych zdolności 
nurkowania i niemal nigdy nie schodzą na ląd. Życie ludu 
Badżawów, zamieszkującego wybrzeża Borneo oraz pobliskie 
wyspy Filipin, zmienia się niestety drastycznie i nieodwracalnie.

Dominika Kulczyk wraz z ekipą tVn odwiedziła dwunastoosobową rodzinę 
Mahlinana i Sofiny, żyjącą w tradycyjny sposób na łodzi. w odcinku 
zobaczyliśmy też, jak wygląda życie w slumsach, do których przenoszą się 
ostatni „morscy nomadowie”, którzy nie mogą dłużej mieszkać na wodzie. 
najmłodsi członkowie ludu Badżawów nie mają dostępu do nauki głównie 
dlatego, że jako bezpaństwowcy nie mogą być przyjęci do malezyjskich szkół. 
organizacja pKpKM buduje więc specjalne szkoły o charakterze mobilnym, 
które można ulokować tuż przy brzegu i w razie czego przenieść w miejsce, 
do którego najłatwiej dotrzeć „ludziom-rybom”. Dzięki temu nowe pokolenia 
ludu Badżawów mają szansę na lepsze życie. 
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EfEkt Domina

polska
chudobczyce to mała popegeerowska wieś w wielkopolsce.  

Działa tam Sieć Barka, która pomaga ludziom dotkniętym wykluczeniem 
społecznym odnaleźć się w życiu.

B
ezdomność to bardzo istotny 
i trudny do rozwiązania 
problem społeczny. Występuje 
zarówno w społeczeństwach 

bogatych, jak i biednych. „To nie 
było bagno, to było piekło” – mówi 
o swoim dawnym życiu na emigracji 
Rysiek, jeden z bohaterów szóstego 
odcinka programu „Efekt Domina”. 
Odmienił swoje życie dzięki Sieci 
Barka, powstałej z inicjatywy Barbary 
i Tomasza Sadowskich. Dziś Rysiek 
mieszka i pracuje w Chudobczycach 
pod Poznaniem, w największej ze 
wspólnot prowadzonych przez Sieć 
Barka.
Organizacje należące do Sieci 
Barka skupiają osoby, które trafiły 
tam w wyniku różnych kryzysów 
życiowych: eksmitowane rodziny, 
samotne matki, wychowanków domów 
dziecka, podopiecznych szpitali 
psychiatrycznych, osoby opuszczające 
zakłady karne i wielu innych ludzi 
dotkniętych bezdomnością. Tomasz 
i Barbara Sadowscy, chcąc pomóc 
osobom bezdomnym i społecznie 
wykluczonym, postanowili stworzyć 
dla nich środowisko oraz struktury 
społeczne, które zapewniłyby im 

nie tylko środki do życia, lecz także 
szansę rozwoju osobistego 
i społecznego.
Tomasz Flinik, jeden z pierwszych 
podopiecznych wspólnoty 
w Chudobczycach, jest prezesem 
wielokrotnie nagradzanego 
przedsiębiorstwa społecznego 
i radnym gminy Kwilcz.
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EfEkt Domina

etiopia
w etiopii wiele dziewczynek ucieka z rodzinnych wsi, 

by uniknąć przymusowego małżeństwa. trafiają 
do dużych miast. takimi dziećmi ulicy opiekuje się 

organizacja społeczna yenege tesfa.

n
a całym świecie żyje 700 milionów kobiet, które 
w dzieciństwie zostały zmuszone do ślubu. W Etiopii, choć 
zgodnie z obowiązującym prawem małżeństwa dzieci są 
nielegalne, ponad 25% dziewczynek jest wydawanych za mąż 

przed 15 rokiem życia, a 58% przed 18 rokiem życia. Większość wbrew 
własnej woli. Najwięcej takich małżeństw zawieranych jest na terenach 
wiejskich, gdzie często wydawane są za mąż nawet siedmioletnie 
dziewczynki.
Organizacja Yenege Tesfa opiekuje się dziećmi ulicy w Gondarze 
na północy Etiopii. Wśród podopiecznych organizacji jest wiele 
dziewczynek, które uciekły ze swoich wiosek, żeby uniknąć 
przymusowego małżeństwa.
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EfEkt Domina

zaMBia o czym marzą młode matki mieszkające 
w zambijskich wioskach?  

tak jak wszystkie matki: o zapewnieniu  
lepszej przyszłości swoim dzieciom.  

organizacja coMAco pomaga spełnić 
to marzenie.

W
podróży w ramach 
drugiego sezonu 
„efektu Domina” 
Dominika Kulczyk 

odwiedziła Zambię oraz 
niezwykłe przedsiębiorstwo 
społeczne coMAco 
(community Markets for 
conservation), które pomogło 
już ponad 107 tysiącom ludzi 
stać się farmerami – ich liczba 
zwiększy się do 160 tysięcy 
w ciągu najbliższych kilku lat.
coMAco zapewnia pracę 
tym, którzy trwale zrezygnują 
z kłusownictwa. Gdy ludzie 
przestają kłusować, zwierzęta 
przestają ginąć. wielu rolników 
bieda zmusiła do kłusownictwa, 
które z chęcią porzucili na rzecz 
uprawy ziemi. Instruktorzy 

coMAco wędrują od wsi 
do wsi, edukując mieszkańców 
z fachowej wiedzy rolniczej. 
ważną rolę informacyjną 
odgrywa radio.
początkowo przedmiotem 
wsparcia Kulczyk Foundation 
dla coMAco była realizacja 
projektów wodnych – budowa 
tamy, zbiornika wodnego oraz 
60 studni. w dalszej kolejności 
pomoc otrzymało ponad 300 
farmerów, z których każdemu 
przekazaliśmy pszczeli 
ul. Do końca roku pasieka 
Kulczyk Foundation w ramach 
coMAco liczyła już 500 uli 
(ok. 5% wszystkich uli coMAco), 
w tym 100 uli, które Sebastian 
Kulczyk otrzymał od siostry 
w prezencie urodzinowym.
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M
isją tego przedsięwzięcia 
jest wspieranie maksymalnie 
efektywnych projektów, 
w których jasne są cele oraz 

mierniki ich osiągnięcia. Kryteria, na 
podstawie których komisja dokonuje 
oceny, to między innymi trwałe rezultaty 
projektów czy oczekiwana zmiana 
społeczna. celem jest promowanie 
mądrego podejścia do inicjatyw 
społecznych. Kulczyk Foundation zależy 
na budowaniu świadomości o tym, 
jak wielkie znaczenie w inicjatywach 
społecznych ma nastawienie na 
budowanie trwałych mechanizmów 
zmiany.

konkurs 
grantoWy

w grudniu 2015 roku Kulczyk Foundation uruchomiła kolejny projekt 
– konkurs grantowy. o granty na projekt społeczny starały się organizacje 

społeczne, które mogły uzyskać jednorazowe wsparcie w wysokości 
do 25 000 zł. łączna pula środków wyniosła 50 000 zł.
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D o 26 września 2014 roku 
mieszkańcy polski mogli 
zgłaszać wybrane przez 
siebie biblioteki, a w kolejnym 

miesiącu odbyło się głosowanie. 
Laureatami konkursu mogły zostać 
jedynie biblioteki użyteczności publicznej 
działające na zasadzie non profit, jako 
samodzielne placówki lub w ramach 
innych instytucji, takich jak szkoły, 
szpitale, hospicja, domy dziecka itp.
początkowo nagrodzone miało zostać 
10 bibliotek, wspólnie jednak podjęliśmy 

decyzję o uhonorowaniu jeszcze jednej 
biblioteki za trud i poświęcenie lokalnej 
społeczności w oddawaniu głosów. 
Koszt dodatkowego remontu pokryje 
Kulczyk Foundation. wartość prac 
remontowych lub zakupu doposażenia 
w każdej placówce wynosi 10 000 zł. 
Firma peKAeS chciała podziękować 
tym gestem lokalnym społecznościom, 
które w bezpośredni sposób przyczyniły 
się do długotrwałego rozwoju spółki.
Realizacja projektu zostanie 
zakończona do końca 2016 roku.

KonKurs 
Csr 

– DZiesięć 
Na DZiesięć

Kulczyk Foundation wraz z Zaczytani.org wsparli 
organizowany przez peKAeS konkurs „cSR – dziesięć 

na dziesięć”. ta charytatywna inicjatywa powstała 
z okazji obchodzonego w 2015 roku jubileuszu 

dziesięciolecia obecności spółki peKAeS na Giełdzie 
papierów wartościowych w warszawie.
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pamiętajmy 
o ukraiNie 
„to nasi sąsiedzi. oni żyją tu i teraz. pamiętajmy o nich 
nie tylko wtedy, gdy o przerażającej wojnie na Ukrainie 

donoszą światowe media. ta wojna trwa cały czas. tak 
jak w narodzie ukraińskim trwa nadzieja, że wreszcie 

będzie normalnie, dobrze, bezpiecznie” – mówi 
Dominika Kulczyk.

k
ulczyk Foundation angażuje 
się w działania na Ukrainie 
od stycznia 2014 roku, kiedy 
to ratownicy medyczni 

z polskiego centrum pomocy 
Międzynarodowej – dzięki naszemu 
wsparciu – rozpoczęli udzielanie 
pomocy rannym na euromajdanie 
w Kijowie. Gdy w lutym 2014 roku 
rozpoczęła się Rewolucja Godności 
(Революція гідності, Revolution 
of Dignity), zdecydowaliśmy, 
że pomaganie na Ukrainie stanie 
się jednym z priorytetów Kulczyk 
Foundation.
w 2015 roku, korzystając 
z wcześniejszych doświadczeń, 
rozwinęliśmy projekt pomocy 
medycznej. pozyskaliśmy od darczyńcy 
(producenta leków, który zastrzegł 
sobie anonimowość) ponad 6 tys. 
kilogramów produktów leczniczych. 
Zgodnie z opracowanym planem 
dystrybucji pomoc humanitarna trafi do 
co najmniej 75 punktów medycznych 
(szpitali, klinik) znajdujących się 
w obwodach charkowskim (39 punktów 
medycznych), dniepropietrowskim (12 
punktów medycznych) oraz zaporoskim 
(24 punkty medyczne).
w połowie 2015 roku rozpoczęliśmy 

prace nad kampanią społeczną „Kryzys 
humanitarny na Ukrainie”, której 
celem było wsparcie starszych osób 
mieszkających w obwodzie donieckim: 
przekazanie im paczek żywnościowych 
złożonych z produktów zakupionych na 
Ukrainie. projekt Kulczyk Foundation, 
Grupy onet.pl oraz polskich klubów 
Rotary International dystryktu 
2230 wsparło ponad 3,8 tys. osób 
(dwukrotnie więcej, niż zwróciło się do 
nas z prośbą o wsparcie od początku 
działania Kulczyk Foundation). Zebrane 
środki pozwolą na przygotowanie 10 
tys. paczek żywnościowych.
pod koniec 2015 roku nawiązaliśmy 
współpracę z caritas Archidiecezji 
warmińskiej, pod którego opiekę 
trafili obywatele Ukrainy – osoby 
polskiego pochodzenia i ich rodziny 
z obwodu donieckiego. Dzięki wsparciu 
Kulczyk Foundation wszystkie rodziny 
otrzymały pomoc socjalną.
łączne budżety projektów KF 
rozpoczętych w 2015 roku w związku 
z sytuacją na Ukrainie przekroczyły 
już trzy miliony złotych. Dzięki 
rozpoczętym przez nas działaniom 
dotrzemy do ponad 100 miejscowości, 
a pomoc z polski otrzyma ponad 
200 tys. ludzi.
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trZęsieNie 
zieMi 

w Nepalu
w sobotę 25 kwietnia 2015 roku w trzęsieniu 

ziemi w nepalu zginęło ponad osiem tysięcy osób. 
w wielu częściach kraju zniszczeniu  

uległo ponad 90% budynków.

t
ragedia ludzi w nepalu jest 
ogromna, a ich bezsilność 
tak przerażająca, 
że potrzebna była 

natychmiastowa pomoc. Dlatego 
naturalnym było, że Kulczyk 
Foundation tak szybko, jak to było 
możliwe, wsparła wyjazd Zespołu 
Ratunkowego pcpM – mówi 
Dominika Kulczyk.
Zespół Ratunkowy pcpM to 
pierwszy zespół szybkiego 
reagowania prowadzony przez 
polską organizację pozarządową. 
jego celem jest niesienie pomocy 
medycznej i humanitarnej osobom 
poszkodowanym w klęskach 
żywiołowych i kryzysach 
humanitarnych.
Kulczyk Foundation przekazała 
wsparcie ZR pcpM, aby mógł 
osiągnąć gotowość operacyjną, 
która umożliwia ruszenie 
z pomocą niemal natychmiast. 
w sobotę 25 kwietnia, niecałe 
trzy godziny po trzęsieniu ziemi, 
Dominika Kulczyk podjęła decyzję 
o uruchomieniu dodatkowego 
wsparcia. w poniedziałek 
27 kwietnia, niecałe 48 godzin 
po trzęsieniu ziemi, wspierani 
przez KF ratownicy ZR pcpM byli 
już w Katmandu, a 29 kwietnia 
rozpoczął działanie punkt 
medyczny w Melamchi.
w połowie maja ratowników 
ZR pcpM zastąpili w nepalu 
pracownicy pcpM, którzy mieli 
zapewnić przejściowe schronienie 
potrzebującym w dolinie 
Melamchi, zajmując się budową 
osiemdziesięciu t-Shelters 
(transitional shelters), z których 
dziesięć zostało sfinansowane 
w całości przez Kulczyk 
Foundation, a kolejne dwadzieścia 
było przez nią współfinansowane.
w drugiej połowie maja nepal 
odwiedziła Dominika Kulczyk, która 
wizytowała miejsce, w którym 
stanął pierwszy t-Shelter, oraz 
przygotowała reportaż dla DDtVn. 
emitowane w czerwcu reportaże 
wsparły kampanię społeczną 
pcpM #pomocDlanepalu, dzięki 
której ponad 300 tys. złotych 
przeznaczono na odbudowę 
dwóch wiosek w dolinie Melamchi.
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projekt 
mioDowy

Dzięki cyklowi „efekt Domina” 
Dominika i Sebastian Kulczykowie 

zostali przedsiębiorcami 
społecznymi w Zambii, 

a w przyszłości na półki polskich 
sklepów trafi zambijski miód 

społeczny. 

p
oczątkowo przedmiotem wsparcia Kulczyk 
Foundation dla coMAco – przedsiębiorstwa 
społecznego w Zambii – była realizacja 
projektów wodnych: budowa tamy, zbiornika 

wodnego oraz 60 studni. w dalszej kolejności pomoc 
otrzymało ponad 300 farmerów, z których każdemu 
przekazaliśmy pszczeli ul. Do końca roku pasieka 
Kulczyk Foundation w ramach coMAco liczyła już 500 
uli (ok. 5% wszystkich uli coMAco), w tym 100 uli, które 
Sebastian Kulczyk otrzymał od siostry w prezencie 
urodzinowym.
w projekt miodowy Kulczyk Foundation oraz coMAco 
zaangażowało się kilkadziesiąt podmiotów.
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projekty 
eDukacyjNe

p
roblematyka poruszana w telewizyjnym cyklu „efekt Domina” jest 
punktem wyjścia dla projektów edukacyjnych Kulczyk Foundation. 
Materiały zostały przygotowane w taki sposób, aby znacząco 
pomagać w procesie wychowywania dziecka.

pomoc ta ma bardzo konkretną strukturę. edukacja globalna stanowi 
podstawę do przekazania uczniom ważnego przesłania: pomimo różnic 
kulturowych – odmiennego koloru skóry, innego klimatu i doświadczeń 
historycznych – więcej nas łączy niż dzieli. tak samo pragniemy szczęścia, 
marzymy, cierpimy i chcemy rozwijać się w życiu zgodnie z uniwersalnymi 
prawami człowieka. Za sprawą takiego przekazu dziecko uczy się rozumieć 
kogoś, kto był mu dotychczas obcy, i zaczyna z nim współodczuwać, 
rozumieć jego sytuację. 
na zestaw materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Kulczyk 
Foundation składają się Bajkowy Efekt Domina – książeczka edukacyjna 
z płytą przeznaczoną do rodzinnego wysłuchania, oraz Edukacja Globalna 
– Efekt Domina – scenariusze lekcji, które trafiły do każdej polskiej szkoły 
podstawowej i każdego gimnazjum. Staramy się, aby w różnym otoczeniu 
i na różnych etapach rozwoju dziecka dawać jego wychowawcom, 
opiekunom, rodzicom okazję do podjęcia z podopiecznym partnerskiego 
dialogu. Dzięki temu dziecko ma szansę stać się bardziej odpowiedzialne, 
wrażliwsze, uczyć się o wartościach. 
we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w poznaniu 
wspomogliśmy 50 jego ukraińskich studentów. Zależy nam, by 
w odpowiednim momencie edukacji akademickiej wesprzeć najciekawsze 
projekty i zapewnić ich twórcom możliwość kontynuowania badań. 
jesteśmy przekonani, że wsparcie pasji naukowych przyniesie nie tylko 
rozwój konkretnym osobom, ale także zwrot w postaci publicznego zysku.
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„efekt 
DomiNa” 

„efekt Domina” to innowacyjny cykl telewizyjny, który łamie stereotyp 
wizerunkowy współczesnej telewizji, postrzeganej jako medium stojące 

w kontrze do mądrej edukacji. 

k
ulczyk Foundation zdecydowała się 
rozpocząć i kontynuować cykl programów 
o pomaganiu na wielu płaszczyznach. 
Godzinę i dzień emisji (niedziela, godz. 11:00) 

wybrano nieprzypadkowo: to moment, kiedy cała 
rodzina może zasiąść przed telewizorem. 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 pośrednictwem skutecznie  
działających organizacji pozarządowych.
na podstawie odcinków „efektu Domina” powstały 
scenariusze lekcji przeznaczone dla nauczycieli 

Edukacja Globalna – Efekt Domina. Z krajami, w których 
kręciliśmy serial, związane są również opowieści 
w Bajkowym Efekcie Domina. w ten sposób tworzymy 
łańcuch edukacyjny, którego początek stanowi 
ogólnodostępny cykl telewizyjny, a kolejnym ogniwami 
są projekty w różny sposób powiązane z tym cyklem.
Zarówno w 2015 roku, jak i w planach na przyszłość 
kierujemy się następującą zasadą: najpierw tworzymy 
kolejny sezon telewizyjnego „efektu Domina”, 
a zaraz po nim scenariusze lekcyjne oraz inne 
projekty edukacyjne. w ten sposób cała działalność 
edukacyjna Kulczyk Foundation jest płynnie 
kontynuowana w kolejnych latach.
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eDukacja 
gloBalna 

– eFekt DomiNa
Edukacja Globalna – Efekt Domina to komplet 

innowacyjnych scenariuszy lekcyjnych, które trafiły 
do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów 

w polsce. 

s
cenariusze Edukacja Globalna 
– Efekt Domina oparto na 
programie telewizyjnym 
„efekt Domina”. na podstawie 

każdego odcinka drugiego sezonu 
„efektu Domina” przygotowano dwie 
jednostki lekcyjne – łącznie materiał 
na 16 lekcji, do przeprowadzenia 
na przykład w ramach godzin 
wychowawczych. projekt ma pomagać 
w wychowaniu dzieci, kształtując ich 
kluczowe kompetencje społeczne. 
na lekcjach dziecko dowiaduje się, 
że pomimo różnicy kultur, koloru skóry, 
klimatu i historii ludzi łączy bardzo 
wiele. tak samo marzą i tak samo 
chcą być szczęśliwi jak ich rówieśnicy 
z polski. Zrozumienie tego pomaga 
najmłodszym we współodczuwaniu, 
co może zaowocować w przyszłości 

decyzją o zaangażowaniu się 
w działania na rzecz innych.
patronat Honorowy nad projektem 
objął Rzecznik praw Dziecka – 
Marek Michalak, a także Minister 
edukacji narodowej oraz Minister 
pracy i polityki Społecznej. patronem 
Merytorycznym został wydział 
Studiów edukacyjnych Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w poznaniu. 
partnerem Strategicznym była 
Fundacja KGHM, partnerem 
Logistycznym – Inpost, partnerami 
technologicznymi – iSpot oraz firma 
jtc. pozostali partnerzy projektu: 
wydawnictwa Szkolne i pedagogiczne, 
Millionyou, partnerzy edukacyjni: 
centrum Innowacyjnej edukacji, 
Fundacja Uniwersytet Dzieci oraz 
grupa Superbelfrzy Rp.
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BajkoWy 
efekt 

DomiNa
Są takie miejsca na świecie, gdzie bajki pomagają 

dzieciom przetrwać. to dlatego Kulczyk Foundation 
przygotowała projekt edukacyjny dla najmłodszych, 
który wspiera podopiecznych Fundacji Radia Zet.

B
ajkowy Efekt Domina to 
książeczka edukacyjna wraz 
z dołączonym audiobookiem 
zawierającym 17 bajek – jedną 

z polski i szesnaście z ośmiu innych 
krajów, które odwiedziła ekipa „efektu 
Domina” podczas pierwszego sezonu 
programu. publikacja była dostępna 
w sprzedaży we wszystkich salonach 
sieci RUcH w całej polsce, a także 
w sklepie internetowym natuli.pl. Dzięki 
projektowi Bajkowy Efekt Domina Kulczyk 
Foundation zebrała 144 276,21 zł, 
które przekazała Fundacji Radia Zet 
na zakup kardiomonitorów dla Instytutu 
centrum Zdrowa Matki polki w łodzi.
Książeczka edukacyjna wraz 

z audiobookiem zawierała bajki 
czytane przez dzieci oraz znane 
osoby, m.in. Agnieszkę Dygant, 
piotra Fronczewskiego, Szymona 
Majewskiego i Małgorzatę Sochę. 
patronat nad projektem objął Rzecznik 
praw Dziecka – Marek Michalak, 
a o mądrą i ciekawą edukację zadbali 
specjaliści z wydziału Studiów 
edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w poznaniu. partnerami 
naszego projektu byli: Fundacja Radia 
Zet, Radio Zet, magazyn VIVA!, 
przedszkolak, Mamo to ja, portal 
Babyonline.pl, serwis Dziecisawazne.pl, 
telewizja MiniMini+, chór Alla polacca, 
a także Filip Kuncewicz i Daria Druzgała.
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stypeNDia im. 
jana kulczyka 
pięćdziesięciu ukraińskich studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w poznaniu otrzymało 18 listopada 2015 r. stypendia im. jana Kulczyka. 
Rok wcześniej wręczał je dr jan Kulczyk wspólnie ze swoją córką. 

teraz Dominika Kulczyk na tle portretu ojca dziękowała stypendystom 
za zaangażowanie w naukę i życzyła im realizacji planów. 

c
ieszę się, że młodzi studenci 
z Ukrainy będą mieli szansę, 
dzięki wiedzy, którą zdobyli tutaj, 
stworzyć lepszą Ukrainę, wolną 

Ukrainę, społeczeństwo mądrych, silnych 
ludzi – podkreśliła Dominika Kulczyk, 
prezes Kulczyk Foundation. na tegoroczny 
program stypendialny fundacja przeznaczyła 

150 tys. zł. – wspieramy naukowe i życiowe 
marzenia młodych obywateli Ukrainy, 
otwierając im drogę na to, by w przyszłości 
mogli budować prawdziwie obywatelskie 
społeczeństwo w swoim kraju. w kraju, 
który jest naszym bliskim sąsiadem 
i przyjacielem. – tłumaczą przedstawiciele 
Kulczyk Foundation.
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LIStA pRojeKtów

lista 
projektóW 

styczeń–grudzień 2015

1 2014-12 Fundacja Gajusz (Łódź)
Budowa ogrodzenia, produkcja i montaż bramy w hospicjum 
stacjonarnym Fundacji Gajusz w łodzi oraz realizacja odcinka 
do drugiej serii „efektu Domina” (eD2)

2 2015-01 Educo (Bangladesz)
Doposażenie i remonty w pięciu szkołach educo dla 
pracujących dzieci (szkoły w Dhace) oraz realizacja odcinka 
do eD2

3 2015-01 Casa Pinocchio 
(Rumunia)

Doposażenie i remont pomieszczeń w domu dziecka w Babeni 
oraz realizacja odcinka do eD2

4 2015-01 Bajkowy Efekt Domina 
(Polska)

opracowanie przez dra Mariusza Zagórskiego (Uw) 
17 bajek inspirowanych opowieściami z krajów, w których 
KF zrealizowała projekty prezentowane w eD1 (projekt KF 
realizowany na potrzeby audiobooka Bajkowy Efekt Domina)

5 2015-02
Polskie Centrum Pomocy 
Międzynarodowej 
(Polska)

wsparcie Zespołu Ratunkowego pcpM oraz objęcie pozycji 
partnera Strategicznego Zespołu Ratunkowego pcpM 
(ZR pcpM / polish emergency team pcpM)

6 2015-02 LRF (Laos) wsparcie mobilnego szpitala w prowincji phongsaly 
oraz realizacja odcinka do eD2

7 2015-02 LRF (Laos) wsparcie projektu wodnego w wiosce Houiphord w prowincji 
phongsaly. projekt wspierany przez Green cross poland (GcpL)

8 2015-03 PKPKM (Malezja)
Budowa szkoły oraz stworzenie pływającej mobilnej szkoły dla 
Badżawów („ludzi-ryb”) na wyspie Kampung Halo oraz realizacja 
odcinka do eD2

9 2015-03 Barka (Polska)

wsparcie Sieci Barka w chudobczycach (remont i doposażenie 
stołówki, inwestycje infrastrukturalne w gospodarstwie 
ekologicznym, dożywianie dzieci) oraz w Sierakowie (remont 
i doposażenie stołówki), a także realizacja odcinka do eD2

10 2015-04 Yenege Tesfa (Etiopia)
Stworzenie dwóch mobilnych bibliotek i wsparcie projektów 
edukacyjnych na rzecz „dzieci ulicy” w Gondarze, a także 
realizacja odcinka do eD2

11 2015-04 TVN (Polska)
emisja trzech odcinków eD2: Bangladesz / educo (12 kwietnia), 
polska / Fundacja Gajusz (19 kwietnia) oraz Laos / LRF 
(26 kwietnia)

12 2015-04 Fundacja Faktu (Polska, 
Serbia)

pomoc ofiarom powodzi w Serbii dzięki środkom 
zgromadzonym przez Fundację Faktu w ramach zbiórki 
publicznej. projekt realizowany przez KF na zlecenie Fundacji 
Faktu

13 2015-04 COMACO (Zambia)

Realizacja projektu wodnego na rzecz społeczności lokalnej, 
budowa 60 studni, wsparcie lokalnych farmerów poprzez zakup 
300 uli i wybranych produktów coMAco (marka It’s wild!) oraz 
realizacja odcinka do eD2

14 2015-04
Polskie Centrum Pomocy 
Międzynarodowej 
(Polska, Nepal)

wyjazd pierwszej grupy ratowników medycznych ZR pcpM do 
nepalu. Konferencja prasowa na lotnisku okęcie z udziałem 
Dominiki Kulczyk, przedstawicieli pcpM oraz pSp. projekt 
realizowany w ramach pomocy KF i pcpM udzielonej ofiarom 
trzęsienia ziemi w nepalu. projekt realizowany w ramach 
partnerstwa z pcpM (KF jest partnerem Strategicznym ZR 
pcpM)

15 2015-04
CIECH, Zaczytani.org / 
Fundacja Rozwój (Nowa 
Sarzyna)

Doposażenie bibliotek oraz konkurs dla dzieci w nowej Sarzynie

16 2015-04 SOS Wioski Dziecięce 
(Polska)

wsparcie działań statutowych Stowarzyszenia SoS wioski 
Dziecięce w polsce (SoS wD). Dominika Kulczyk została 
Ambasadorką SoS wD

17 2015-05
Polskie Centrum Pomocy 
Międzynarodowej 
(Nepal)

wyjazd drugiej (1 maja) oraz trzeciej (6 maja) grupy ratowników 
medycznych ZR pcpM do nepalu. projekt realizowany 
w ramach pomocy KF i pcpM udzielonej ofiarom trzęsienia 
ziemi w nepalu. projekt realizowany w ramach partnerstwa 
z pcpM (KF jest partnerem Strategicznym ZR pcpM)

18 2015-05 TVN (Polska)
emisja pięciu odcinków eD2 : Rumunia / casa pinocchio (3 
maja), Malezja / pKpKM (10 maja), polska / Barka (17 maja), 
etiopia / yenege tesfa (24 maja), Zambia / coMAco (31 maja)

19 2015-05 Barka, Wspólny Stół 
(Poznań)

wsparcie finansowe należącej do Sieci Barka Spółdzielni 
Socjalnej wspólny Stół, prowadzącej – na zasadach 
przedsiębiorstwa społecznego – restaurację w poznaniu

20 2015-05
Polskie Centrum Pomocy 
Międzynarodowej 
(Nepal)

wyjazd pracowników pcpM przygotowujących projekt 
zapewnienia przejściowego schronienia (t-Shelter) 
nepalczykom w dolinie Melamchi w dystrykcie Sindhupalchok. 
Budowa 30 t-Shelters (10 finansowanych w całości przez KF 
oraz 20 współfinansowanych przez KF). projekt realizowany 
w ramach pomocy KF i pcpM udzielonej ofiarom trzęsienia 
ziemi w nepalu

21 2015-05 Fundacja Radia ZET, 
RUCH (Polska)

Konferencja prasowa (20 maja) oraz rozpoczęcie sprzedaży 
książek z płytą Bajkowy Efekt Domina w sieci RUcH i na natuli.pl

22 2015-05

Polskie Centrum Pomocy 
Międzynarodowej, 
DDTVN, SOS Wioski 
Dziecięce w Nepalu 
(Nepal)

wyjazd Dominiki Kulczyk oraz reportera DDtVn do nepalu. 
Spotkanie z przedstawicielami SoS wiosek Dziecięcych 
w nepalu, spotkanie z pracownikami pcpM i wizytacja 
realizowanego projektu (budowa pierwszych t-Shelters). 
w czasie wyjazdu przygotowanie reportaży dla DDtVn
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23 2015-05 COMACO (Zambia) Działania fundraisingowe na rzecz projektu (sprzedaż uli jako 
inwestycja społeczna)

24 2015-06 DDTVN (Polska, Nepal) emisja pierwszego (z dwóch) reportażu DDtVn nakręconego 
podczas pobytu Dominiki Kulczyk w nepalu

25 2015-06
Polenergia, Zaczytani.
org / Fundacja Rozwój 
(Bełda)

Doposażenie biblioteki w Bełdzie

26 2015-06 PKPKM (Malezja)
wsparcie uruchomienia szkoły dla kilkuset dzieci Badżawów 
z osady Bangau Bangau. Kontynuacja wsparcia udzielonego 
w marcu 2015 r.

27 2015-06
UNIC, UNICEF, UNHCR, 
UNEP / GRID, WHO, 
UNESCO (Polska)

Błękitny Marsz pokoju onZ pod hasłem  
#chcepokojunaSwiecie z okazji 70-lecia onZ  
(marsz prowadzony przez Dominikę Kulczyk)

28 2015-06 Yenege Tesfa (Etiopia)
wsparcie projektu edukacji zawodowej dla dzieci ulicy  
(Bamboo project). Kontynuacja wsparcia udzielonego 
w kwietniu 2015 r.

29 2015-06 DDTVN (Polska, Nepal) emisja drugiego reportażu DDtVn nakręconego podczas 
pobytu Dominiki Kulczyk w nepalu

30 2015-07 Fundacja Barka, Sieć 
Barka (Polska)

wsparcie projektu utworzenia mapy partnerstw lokalnych 
Fundacji Barka oraz Sieci Barka. Kontynuacja wsparcia 
udzielonego w kwietniu 2015 r.

31 2015-08 Barka, Wspólny Stół 
(Poznań)

otwarcie wspieranej przez KF restauracji wspólny Stół, 
prowadzonej przez należącą do Sieci Barka Spółdzielnię 
Socjalną wspólny Stół

32 2015-08 TVN, TTV (Polska) przygotowanie i emisja na antenie ttV materiału Na granicy 
dzieciństwa, opracowanego na podstawie odcinków eD2

33 2015-08 Podkarpacka Fundacja 
Rozwoju Kultury (Polska)

Sfinansowanie koncertu w Filharmonii narodowej w warszawie 
z okazji 24. rocznicy Dnia niepodległości Ukrainy

34 2015-08

Biblioteka publiczna 

Miasta i Gminy Jarocin 
(Filia w Witaszycach), 
PEKAES, Fundacja 
Rozwój / Zaczytani.org 
(Polska)

wsparcie prac remontowych i doposażeniowych w Bibliotece 
publicznej Miasta i Gminy jarocin (Filia w witaszycach). 
Działanie w ramach projektu „10 bibliotek na 10-lecie obecności 
peKAeS na Gpw”

35 2015-08

Miejska Biblioteka 
Publiczna w Piastowie, 
PEKAES, Fundacja 
Rozwój / Zaczytani.org 
(Polska)

wsparcie prac remontowych i doposażeniowych w Miejskiej 
Bibliotece publicznej w piastowie. Działanie w ramach projektu 
„10 bibliotek na 10-lecie obecności peKAeS na Gpw”

36 2015-08

Biblioteka Szkolna przy 

Szkole Podstawowej im. 
S. Staszica w Osieku 
nad Notecią, PEKAES, 
Fundacja Rozwój / 
Zaczytani.org (Polska)

wsparcie prac remontowych i doposażeniowych w Bibliotece 
Szkolnej przy Szkole podstawowej im. S. Staszica w osieku nad 
notecią. Działanie w ramach projektu „10 bibliotek na 10-lecie 
obecności peKAeS na Gpw”

37 2015-09 Espreso TV (Ukraina) emisja eD1 w ukraińskiej wersji językowej na antenie espreso 
tV

38 2015-09

Książnica Płocka, 
PEKAES, Fundacja 
Rozwój / Zaczytani.org 
(Polska)

wsparcie prac remontowych i doposażeniowych w Książnicy 
płockiej w płocku. Działanie w ramach projektu „10 bibliotek 
na 10-lecie obecności peKAeS na Gpw”

39 2015-09

Biblioteka publiczna 

im. dr. W. Biegańskiego 
w Częstochowie, 
PEKAES, Fundacja 
Rozwój / Zaczytani.org 
(Polska)

wsparcie prac remontowych i doposażeniowych w Bibliotece 
publicznej im. dr. w. Biegańskiego w częstochowie. Działanie 
w ramach projektu „10 bibliotek na 10-lecie obecności peKAeS 
na Gpw”

40 2015-09

Fundacja Uniwersytetu 
im. adama Mickiewicza 

w Poznaniu  
(Polska)

Ufundowanie Stypendiów im. jana Kulczyka dla 50 studentów 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w poznaniu będących 
obywatelami Ukrainy

41 2015-09

Producent leków chcący 
zachować anonimowość, 
Ukrainian Frontiers, 
PCPM (Polska, Ukraina)

wstępna faza projektu konwoju humanitarnego z pomocą 
medyczną, utworzenie koalicji organizacji pozarządowych

42 2015-09

Grupa Onet.pl, 
polskie kluby Rotary 
International 2230 

(Polska, Ukraina)

Rozpoczęcie kampanii społecznej „Kryzys humanitarny na 
Ukrainie” realizowanej na onet.pl przez Kulczyk Foundation, Grupę 
onet.pl oraz polskie kluby Rotary International (dystryktu 2230)

43 2015-09 Help for Refugees in 
Molyvos (Grecja)

wsparcie grupy wolontariuszy zebranych wokół Melindy 
McRostie. KF przekazała 10 tys. kocy ratunkowych (emergency 
blanket, first aid blanket).Realizacja odcinka eD3

44 2015-09 Help for Refugees in 
Eftalou (Grecja)

wsparcie grupy wolontariuszy zebranych wokół erica oraz 
philippy Kempsoonów. KF przekazała 15 tys. kocy ratunkowych 
(emergency blanket, first aid blanket). Realizacja odcinka eD3.

45 2015-10
Early childhood 

Development center 

(Nepal)

wsparcie doposażenia Butterfly Home – siedziby ecDc oraz 
domu dla podopiecznych organizacji. Realizacja odcinka eD3

46 2015-10
Early childhood 

Development center 

(Nepal)

wsparcie Handicraft project, w ramach którego podopieczni 
ecDc uczą się prac rękodzielniczych. Realizacja odcinka eD3

47 2015-10 Kulczyk Foundation, 
projekt własny (Ukraina)

Kulczyk Foundation przekazała paczki żywnościowe oraz 
paczki z produktami medycznymi potrzebującym w obwodzie 
iwanofrankiwskim na Ukrainie

48 2015-11
Klasztor OO. Paulinów 
Jasna Góra  
(Polska)

wsparcie Klasztoru oo. paulinów na jasnej Górze – darowizna 
na cele kultu religijnego

49 2015-11 Fundacja Gajusz (Polska) wsparcie Fundacji Gajusz – darowizna na cele statutowe

50 2015-11 SOS Wioski Dziecięce 
(Polska)

wsparcie placówki dziennego pobytu (świetlicy środowiskowej) 
prowadzonej przez Stowarzyszenie w Grali-Dąbrowiźnie. 
Realizacja odcinka eD3.

51 2015-11 SOS Wioski Dziecięce 
w Polsce (Polska)

wsparcie placówek dziennego pobytu (świetlic 
środowiskowych) prowadzonych przez Stowarzyszenie w Grali-
Dąbrowiźnie, nowakach, Dąbrówce-wyłazy oraz Domanicach. 
Realizacja odcinka eD3
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52 2015-11
Kulczyk Foundation, 
projekt własny  
(Polska)

Rozpoczęcie konkursu grantowego KF (edycja 2015/1), 
w ramach którego zostały przyznane granty na projekty 
infrastrukturalne lub projekty związane z funkcjonowaniem 
przedsiębiorstw społecznych

53 2015-11

Fundacja KGHM, 
InPost, iSpot, WSiP, 
MillionYou, JTC, 
Minister Pracy i Polityki 
Społecznej, Minister 
Edukacji Narodowej, 
Rzecznik Praw Dziecka, 
Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza, Centrum 
Innowacyjnej Edukacji, 
Fundacja Uniwersytet 
Dzieci, Superbelfrzy RP 
(Polska)

Start projektu Edukacja Globalna – Efekt Domina. Dystrybucja 
scenariuszy lekcji we wszystkich szkołach podstawowych 
i gimnazjalnych w polsce. Scenariusze oparto na materiałach 
dydaktycznych zebranych przy pracy nad projektami 
pomocowymi przedstawionymi w eD2

54 2015-11
Fundacja Kamera  
Dawida WJFF.pl  

(Polska)

wsparcie organizacji 13. warszawskiego Festiwalu Filmów 
o tematyce Żydowskiej

55 2015-11 Jacaranda Foundation 

(Malawi)
wsparcie kierunku carpentry and joinery w jacaranda Vocational 
School. Realizacja odcinka eD3

56 2015-11 Jacaranda Foundation 

(Malawi)
wsparcie kierunku catering and bakery w jacaranda Vocational 
School. Realizacja odcinka eD3

57 2015-11

Zaczytani.org / Fundacja 
Rozwój, Hospicjum 
Palium, Polskie 
Towarzystwo Opieki 
Paliatywnej Oddział 
w Poznaniu (Polska)

Kulczyk Foundation oraz Fundacja Rozwój / Zaczytani.org – 
z inicjatywy Dominiki Kulczyk – stworzyli w Hospicjum palium 
specjalny pokój terapeutyczny dla dzieci, które dotknęła śmierć 
bliskiej osoby

58 2015-12 Rak’n’Roll (Polska)
wsparcie programu „Boskie Matki,” w ramach którego 
zapewniana jest kompleksowa opieka dla kobiet w ciąży 
chorych na raka. Realizacja odcinka eD3

59 2015-12 Challenging Heights 
(Ghana) wsparcie rozbudowy challenging Heights School

60 2015-12 Prisoners Assistance 
Nepal (Nepal)

wsparcie finansowe remontów i doposażenia budynków 
należących do pA nepal

61 2015-12 Fundacja Gajusz (Polska)

wsparcie Fundacji Gajusz poprzez sfinansowanie zakupu 
prezentów świątecznych dla podopiecznych Fundacji – 
pacjentów Hospicjum Stacjonarnego oraz rodzeństwa 
pacjentów Hospicjum Domowego prowadzonych przez 
Fundację Gajusz

62 2015-12 Caritas Archidiecezji 
Warmińskiej (Polska)

wsparcie osób polskiego pochodzenia i ich rodzin z obwodu 
donieckiego na Ukrainie, które pozostają pod opieką caritas 
Archidiecezji warmińskiej w Archidiecezjalnym ośrodku 
charytatywnym caritas Archidiecezji warmińskiej w Rybakach

63 2015-12
Ukraińskie Centrum 
Informacyjne  
(Polska)

wsparcie projektu „Mikołajki polska–Ukraina”, realizowanego 
przez Ukraińskie centrum Informacyjne

64 2015-12
Educo, Holy Child School 
& College  
(Bangladesz)

wsparcie edukacji Santy Akter, jednej z bohaterek odcinka 
eD2 Bangladesz / educo. Dzięki wsparciu KF Santa Akter nie 
będzie już musiała pracować oraz podejmie naukę w szkole 
z internatem Holy child School & college

65 2015-12 Fundacja Faktu (Polska) wsparcie Fundacji Faktu – darowizna na organizację działań 
edukacyjnych oraz wspieranie działań wydawniczych

66 2015-12 Floating Doctors 
(Panama)

wsparcie apteki prowadzonej przez Floating Doctors. Realizacja 
odcinka eD3

67 2015-12 Floating Doctors 
(Panama)

wsparcie stworzonego przez Floating Doctors systemu water 
ambulances, pozwalającego dotrzeć z pomocą medyczną 
w najbardziej niedostępne regiony panamy. Realizacja odcinka 
eD3

68 2015-12

Development and 

Education Programme 
for Daughters and 
Communities Centre 
in the Greater Mekong 
Subregion (Tajlandia)

wsparcie szkolnego przedsiębiorstwa społecznego DepDc / 
GMS poprzez sfinansowanie systemu irygacyjnego na polach 
ryżowych należących do DepDc/GMS. projekt związany 
z realizacją odcinka eD3
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