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

Trudno zaakceptować fakt, że ofiarami niedostatku i cierpienia padają najbardziej
bezbronni – dzieci.
Dziecko płacze, kiedy doświadcza krzywdy ze strony dorosłych, ale także kiedy widzi, że
cierpią jego najbliżsi. Podsumowując rok 2018, patrzymy w przyszłość, kierując się dobrem
kolejnych pokoleń i myślą o wolności. Wolność to nie tylko polityczna czy gospodarcza
niezależność. Wolność to możliwość samostanowienia, realizacji siebie i rozwijania
skrzydeł. To wartość, która nadaje sens i wyzwala uśmiech.
Choć ludzie na świecie różnią się od siebie, mają różne poglądy, zmagają się z różnymi
problemami, pragnienie wolności jest uniwersalne, podobnie jak to, że wszystkie dzieci
uśmiechają się w tym samym języku…

Dominika Kulczyk

Prezes Zarządu
Kulczyk Foundation

rodzeństwo Dominika i Sebastian Kulczykowie

Misja

struktura

Wizja

Kulczyk Foundation

Zespół Fundacji:

ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa

Dominika Kulczyk – Prezes Zarządu
Marta Schmude-Olczak – Prokurent Samoistny

Powstaliśmy po to, by skutecznie
rozwiązywać problemy społeczne,
podnosząc jakość życia człowieka.

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.

NIP: 7010414847
RegON: 147124722
KRs: 0000471002
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń:
24-07-2013
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców:
23-06-2015

Dział Administracji:
Karolina Dusio – Dyrektor Administracyjny
Zofia Jankowska – Asystent Pracowni Efektu Domina
Paweł Szymkowiak – Inspektor Ochrony Danych

Rada Fundacji:

Dział Projektów Edukacyjnych:
Marta Tomaszewska – Dyrektor Projektów Edukacyjnych
Anna Samsel – P.O. Dyrektor Projektów Edukacyjnych
Dorota Szkodzińska – Koordynator Projektów Edukacyjnych
Samanta Wojtysiak – Specjalista ds. Projektów Edukacyjnych

Sebastian Kulczyk – Przewodniczący Rady
Waldemar Dąbrowski
Janusz Reiter
Grzegorz Stanisławski

Dział Programu Żółty Talerz:
Wioleta Szafryna – Dyrektor Programu Żółty Talerz
Agnieszka Szewczyk – Specjalista ds. Programu Żółty Talerz
Marta Onyszk – Specjalista ds. Programu Żółty Talerz

Fundatorzy:

Dział Projektów Międzynarodowych:
Paweł Orzeszko – Dyrektor Projektów Międzynarodowych
Katarzyna Jankowiak – Koordynator Projektów Międzynarodowych
Anna Frankowska – Specjalista ds. Projektów Międzynarodowych
Anna Gajewska – Specjalista ds. Projektów Międzynarodowych
Małgorzata Lewandowska – Specjalista ds. Projektów Międzynarodowych
Michał Przedlacki – Ekspert Projektów Międzynarodowych

Jan Kulczyk
Grażyna Kulczyk
Dominika Kulczyk
Strona internetowa:
www.kulczykfoundation.org.pl
Adres e-mail:
office@kulczykfoundation.org.pl

Dział Projektów Społecznych:
Beata Kopyt – Dyrektor Projektów Społecznych
Dział Marketingu i PR:
Wojciech Śmiech – Dyrektor Marketingu i PR
Mateusz Roszak – Koordynator Marketingu i ePR
Dominika Majchrzak – Content Manager
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Mapa
projektów
KULCZYK FOUNDATION

Afryka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Benin
Czad
Eswatini
Etiopia
Ghana
Kenia
Lesotho
Liberia
Madagaskar
Malawi
Namibia
Niger
Nigeria

14. Republika Środkowoafrykańska

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Rwanda
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Sudan Południowy
Tanzania
Togo
Uganda
Zambia

Europa:
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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Bośnia i Hercegowina
Grecja
Gruzja
Litwa
Polska
Rumunia
Serbia
Ukraina

27
28
31
29
24
30

Azja:
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Afganistan
Bangladesz
Filipiny
Indie
Indonezja
Irak
Izrael
Jemen
Jordania
Kambodża
Kirgistan
Laos
Liban
Malezja
Nepal
Sri Lanka
Syria
Tajlandia
Timor Wschodni
Wietnam

Ameryka Płn.:
52.
53.
54.
55.
56.

Gwatemala
Haiti
Honduras
Nikaragua
Panama

26

25
44
38

42

48

32

37

46

40
35

52

12

53

54
55
56

1

16
8

60

2

18
14

4

19
22
15

59

47
17

3
7

Oceania:

57. Papua-Nowa Gwinea

Ameryka Płd.:

58. Boliwia
59. Brazylia
60. Kolumbia
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43
49
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13

5 21

33

60
krajów
na 6 kontynentach

57

KulcZyK FounDATion W licZBAcH

450

KulcZyK FounDATion W licZBAcH

uczestników

Forum Eksperckiego „Hejt! Jak uczyć empatii
w czasach nienawiści?” i 7 300 osób online

46 000
50 000

scenariuszy
multimedialnych

„Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli”
książeczek
z audiobookiem

„Mądre bajki z całego świata”

45
37

wyprodukowanych
odcinków

serialu dokumentalnego „Efekt Domina”
krajów

na 6 kontynentach, w których
realizowany był serial

56

organizacji

z Polski i całego świata współpracujących
przy powstawaniu serialu

10 000 000
2 146 578

złotych

wydanych na dożywianie dzieci w Polsce
posiłków

przygotowanych dla dzieci w ramach
Programu Żółty Talerz

18 009

600 000

beneficjentów

projektów międzynarodowych, realizowanych
w 6o krajach na 6 kontynentach

dzieci

beneficjentów Programu Żółty Talerz
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projekty pomocowe

Każdego roku prowadzimy
projekty o charakterze
pomocowym. Działamy systemowo,
inwestując w infrastrukturę
i w liderów zmian. W ten sposób
uruchamiamy Efekt Domina, dzięki
któremu mechanizmy społeczne
zaczynają funkcjonować
i przynoszą pozytywne skutki.

10
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Projekty
pomocowe

projekty pomocowe — efekt domina

Obóz zamiast domu. To trudna rzeczywistość setek
tysięcy Rohindżów, którzy zostali wypędzeni ze swoich
domów w Mjanmie (dawniej Birma).

bangladesz

Szpital polowy dla uchodźców
Obóz zamiast domu. To trudna rzeczywistość setek tysięcy Rohindżów, którzy zostali wypędzeni ze swoich domów w Mjanmie
(dawniej Birma). Teraz mieszkają w największym na świecie
obozie dla uchodźców w regionie Cox’s Bazar, w Bangladeszu.
Odcinek „Efektu Domina” pokazuje, jak wygląda życie w obozie
i przybliża nam historie jego mieszkańców. Dominika Kulczyk
spotyka Anwarę, jedną z setek tysięcy kobiet, która razem
z rodziną musiała uciekać przed wojskiem, które wkroczyło do
jej wioski. Podczas ciężkiej, dwunastodniowej pieszej wędrówki
do obozu jej mąż odłączył się od swoich bliskich w poszukaniu
jedzenia – nie wrócił do nich, bo został złapany i zabity przez
żołnierzy.
W odcinku poznajemy też historie pracowników organizacji pozarządowych, którzy opiekują się Rohindżami. Po latach represji
i ostatniej fali przemocy Rohindżowie są wycieńczeni, zarówno
fizycznie, jak i psychicznie. Zdecydowana większość dzieci
w obozie cierpi na zespół stresu pourazowego i jest niedożywiona. Wiele kobiet w ciąży potrzebuje opieki.
Właśnie dlatego Kulczyk Foundation wspomaga HOPE Foundation For Women & Children of Bangladesh, której celem jest
zapewnienie opieki medycznej kobietom w ciąży i dzieciom.
Fundacja pomaga Rohindżom od samego początku obecnej fazy
kryzysu humanitarnego w Bangladeszu. Dzięki stworzeniu systemu pomocowego obejmującego szpital, kliniki oraz transport
medyczny, Fundacja udzieliła pomocy tysiącom pacjentów.
Środki przekazane przez Kulczyk Foundation pomogły skonstruować szpital polowy dla kobiet (HOPE Field Hospital For
Women). W skład infrastruktury szpitalnej wchodzą 22 namioty,
wyposażone w nowoczesny sprzęt, który pozwala zapewniać
profesjonalną opiekę kobietom i dzieciom.

12

KULCZYK FOUNDATION — raport roczny 2018

projekty pomocowe — efekt domina

Eswatini
(dawniej SUAZI)
O kobietach, które
swoją siłą i determinacją
pokazują, jak walczyć
o siebie.

W kobietach siła!
To często właśnie kobiety tworzą małe, ale wspaniałe i prężne,
przedsiębiorstwa. W Eswatini kobiety produkują sos z papryczek
i szyją torby Wonderbag, a tym samym dbają o stały dochód dla
swoich rodzin. Dzięki wsparciu Kulczyk Foundation mogą pracować efektywniej i bezpieczniej.
To nie przypadek, że Kulczyk Foundation wspiera kobiety
właśnie w Eswatini – w tym niewielkim, południowoafrykańskim
kraju kobiety zajmują niską pozycję w społeczeństwie. Nie mają
one prawa do własności, nie mogą posiadać paszportów – są
całkowicie zależne od swoich mężów. Jednak to właśnie na nie
często spada całkowita odpowiedzialność za swoje rodziny.
W Eswatini prawie 30% dorosłych jest zakażonych wirusem HIV,
co stanowi najwyższy wskaźnik zakażenia na świecie. W wyniku
wysokiej śmiertelności wśród osób dorosłych, wiele dzieci zostaje osieroconych przez jedno lub nawet oboje rodziców.
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Kulczyk Foundation wsparła projekty włoskiej organizacji pozarządowej COSPE, które mają na celu pomóc kobietom zyskać
niezależność finansową. Poprzez wsparcie kobiet zrzeszonych
w Spice Girls Women Group, które utrzymują się ze sprzedaży
sosu z ostrych papryczek, Fundacja pomogła zwiększyć zbiory
papryczek, jak również zwiększyć produkcję sosu. Kulczyk Foundation wsparła również społeczność Lwandle oraz ich projekt
Wonderbag. Dodatkowo, zakup nowych narzędzi rolniczych dla
przedsiębiorstw społecznych Visumvelo Women Cooperative
oraz Mina Malwane Maluti Women Cooperative umożliwił zwiększenie plonów.

KULCZYK FOUNDATION — raport roczny 2018

projekty pomocowe — efekt domina

filipiny

Zbieranie śmieci to rzeczywistość wielu dzieci
mieszkających w slumsach. Nierzadko z pieniędzy
zarobionych ze sprzedaży śmieci utrzymują
one całe swoje rodziny.

Sport, który zmienia życie dzieci
wychowujących się w slumsie
Payatas
Zbieranie śmieci to rzeczywistość wielu dzieci mieszkających
w slumsach. Nierzadko z pieniędzy zarobionych ze sprzedaży
śmieci utrzymują one całe swoje rodziny. Większość dzieci żyjących w dzielnicach biedy nie ma dostępu do edukacji, przez co
pozbawiona jest perspektyw na wyjście z ubóstwa, a krąg biedy
jest tym samym powielany z pokolenia na pokolenie.
Dominika Kulczyk wraz z Kulczyk Foundation odwiedziła liczącą
13,5 miliona mieszkańców stolicę Filipin, Manilę. Wsparła tam
działalność Fairplay For All, organizacji działającej na terenie
slumsu Payatas, której celem jest niesienie pomocy dzieciom
poprzez sport.
Z inicjatywy Fairplay For All w Payatas utworzono świetlicę,
w pobliżu której zaczęto organizować treningi piłkarskie.
Z czasem treningi zaczęły się cieszyć coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców, a obecnie każdego dnia
uczestniczy w nich wiele dzieci. Dzięki organizacji wybudo-
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wano również boisko oraz założono pierwszą lokalną drużynę
piłki nożnej, FC Payatas.
Sukces na światową skalę odniosła Ronalyn. Ronalyn Legata
to dziewczyna z Payatas, która w dzieciństwie zajmowała się
zbieraniem śmieci. W 2012 roku dołączyła do grona podopiecznych Fairplay For All, a już w 2014 roku została reprezentantką
narodowej drużyny Filipin, Team Philippines, na Mistrzostwach
Świata w Piłce Nożnej Dzieci Ulicy w Brazylii (Street Child World
Cup 2014). To właśnie podczas tych mistrzostw filipińska drużyna doszła aż do finału. Podczas kolejnej edycji turnieju w 2018
roku w Rosji Ronalyn pełniła już funkcję głównej trenerki kadry.
Kulczyk Foundation w ramach współpracy z Fairplay For All
przekazała środki finansowe na rzecz wsparcia drużyny dziewczynek Team Philippines oraz przygotowania do jej udziału
w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej Dzieci Ulicy w 2018 roku
w Rosji. Udzieliła także pomocy finansowej klubowi piłkarskiemu, FC Payatas.

projekty pomocowe — efekt domina

GWATEMALA

Mimo zawarcia pokoju
w 1996 roku, Indianie
w dalszym ciągu są grupą
etniczną, która doświadcza
dyskryminacji na wielu
płaszczyznach.

Casa Guatemala –
– przedsiębiorstwo społeczne,
które kształci dzieci
W trakcie trwającej 36 lat wojny domowej w Gwatemali zginęło
ponad 200 tysięcy ludzi. Siły rządowe dokonały wówczas
masowych masakr rdzennej ludności pochodzenia indiańskiego - doszło do ludobójstwa Majów. Mimo zawarcia pokoju
w 1996 roku, Indianie w dalszym ciągu są grupą etniczną, która
doświadcza dyskryminacji na wielu płaszczyznach. Majowie stanowią obecnie ponad 39% populacji całego kraju – to najwyższy
wskaźnik dla całej Ameryki Środkowej pod względem udziału
rdzennej ludności w strukturze etnicznej.
Poniżej granicy ubóstwa żyje 80% Majów mieszkających w Gwatemali, w tym ponad 40% poniżej granicy skrajnego ubóstwa.
Prawie połowa dzieci poniżej piątego roku życia jest stale
niedożywiona. Majowie mają utrudniony dostęp do wody pitnej,
elektryczności oraz edukacji.
Casa Guatemala jest organizacją wielofunkcyjną i stanowi
swoiste połączenie przedsiębiorstwa społecznego realizującego
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projekty rolnicze. Organizacja prowadzi również hotel i restaurację, z których dochody przeznaczone są w całości na cele Casa
Guatemala.
Kulczyk Foundation wsparła program rolniczy Casa Guatemala
poprzez realizację projektów wodnych zapewniających odpowiednią irygację terenów uprawnych; wyremontowanie i rozbudowanie miejsc, w których trzymane są zwierzęta; zakup paszy
i lekarstw dla zwierząt; zakup roślin i nasion; zakup narzędzi
rolniczych dla pracowników oraz uczniów.
Dzięki pomocy udzielonej przez Kulczyk Foundation, Casa
Guatemala staje się instytucją bardziej niezależną od wsparcia
zewnętrznego; organizacja zwiększyła produkcję żywności na
cele własne, jak również na sprzedaż. Jednocześnie, uczniowie
zdobywają praktyczne umiejętności rolnicze, które następnie
przekazują swoim rodzinom.
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projekty pomocowe — efekt domina

Dzieci tutaj włóczą się same po ulicach, palą
niedopałki, biegają po alkohol dla dorosłych.
Widzą bójki i agresję na ulicy.

indie

Dzieci żyjące w biedzie oraz
zagrożone prostytucją otrzymują
nadzieję na lepszą przyszłość
Indie to drugie najludniejsze państwo na świecie. Choć są jednym z najszybciej rozwijających się krajów świata, Indie mierzą
się z wieloma poważnymi problemami.
Zaliczyć do nich można ubóstwo. w wyniku którego dzieci często
padają ofiarą przestępczości, są zagrożone prostytucją, a ich
rodziców nie stać na wysłanie ich do szkoły.
Urmi Basu to aktywistka społeczna i założycielka organizacji
New Light. Siedziba organizacji znajduje się w dzielnicy czerwonych latarni – miejscu, gdzie prostytucja, skrajna bieda i przestępczość są wszechobecne. To właśnie tam Urmi Basu otworzyła m.in. placówkę Creche Cum Shelter, w której mogą uczyć się
dzieci w potrzebie, a w HTS Starfish oferuje zajęcia przedszkolne dla dzieci prostytutek. New Light stworzyła również placówkę Soma Home, w którym schronienie otrzymują dziewczynki
zagrożone prostytucją. Dzięki tym inicjatywom organizacja
wspiera 250 dzieci z ubogich rodzin poprzez finansowanie ich
edukacji, opieki medycznej oraz zapewnienie darmowych posiłków, tym samym sprawiając, że dzieci te mają szansę na lepszą
przyszłość.
– Dzieci tutaj włóczą się same po ulicach, palą niedopałki, biegają po alkohol dla dorosłych. Widzą bójki i agresję na ulicy. Mój
pomysł był po prostu taki: zabierzmy te dzieciaki z ulicy i umieśćmy w bezpiecznym miejscu – podkreśla Urmi Basu. Chcąc
wzmocnić działania New Light, Kulczyk Foundation wsparła
placówki prowadzone przez organizację: Creche Cum Shelter,
New Light Syamatara, HTS Starfish oraz Soma Home.

projekty pomocowe — efekt domina

kolumbia

Kobiety mieszkające w okolicach miasta
Cartagena de Indias własnymi rękami zbudowały
nowe miasto – Miasto Kobiet – aby chronić siebie
i swoich najbliższych.

Siła kolumbijskich kobiet
Wiele kobiet w Kolumbii doświadcza niewyobrażalnej przemocy fizycznej i seksualnej. Mimo tego znajdują one siłę, by się
jednoczyć i wspierać. A ich siła nie ma granic. Kobiety mieszkające w okolicach miasta Cartagena de Indias własnymi rękami
zbudowały nowe miasto – Miasto Kobiet – aby chronić siebie
i swoich najbliższych. Łączą się też, aby sprzedawać rękodzieło
i tym samym zapewniać stały dochód swoim rodzinom. W tych
wysiłkach wspiera je Kulczyk Foundation.
Kolumbia od kilkudziesięciu lat pogrążona jest w chaosie spowodowanym wojnami domowymi i konfliktami, których stronami
są handlarze narkotyków, rząd, organizacje paramilitarne oraz
partyzanci. W ich wyniku Kolumbia stała się krajem o ogromnej
liczbie osób przymusowo przesiedlonych; ich liczbę szacuje się
na siedem i pół miliona.
Wieloletnie konflikty odcisnęły ogromne piętno na kobietach.
Właśnie dlatego Kulczyk Foundation przekazała środki organizacji Liga de Mujeres Desplazadas na budowę centrum pomocowego dla kobiet, gdzie prowadzone są konsultacje medyczne,
zajęcia terapeutyczne oraz warsztaty zawodowe. Celem tej organizacji jest ochrona młodych kobiet, wdów i samotnych matek,
które doświadczyły przemocy i zmuszone były do przesiedleń
w wyniku konfliktów.
Wsparcie finansowe otrzymała też Mujeres Sembrando Vida
(MSV). Organizacja ta została założona przez Yirley Velasco,
jedną z milionów kobiet w Kolumbii, które padły ofiarą przemocy
seksualnej. Kobiety należące do MSV wspólnie tworzą i sprzedają tradycyjne ubrania i dekoracje.

projekty pomocowe — efekt domina

Papua-Nowa Gwinea
Mieszkańcy uważają, że każda śmierć
spowodowana jest przez czary i że
ich obowiązkiem jest znalezienie
i ukaranie winnego. Ofiarami
samosądów są najczęściej niewygodni
członkowie plemienia, w tym kobiety
oraz ludzie bardziej zamożni.

W Papui-Nowej Gwinei śmierć
człowieka to początek polowań
na czarowników
W Papui-Nowej Gwinei wiara chrześcijańska przeplata się
z wierzeniami pierwotnymi. Mieszkańcy uważają, że każda
śmierć spowodowana jest przez czary i że ich obowiązkiem jest
znalezienie i ukaranie winnego. Ofiarami samosądów są najczęściej niewygodni członkowie plemienia, w tym kobiety oraz
ludzie bardziej zamożni. Oskarżeni o czary często przyznają się
do winy, aby uniknąć tortur. W skrajnych przypadkach dochodzi do linczu. Polujący na osoby posądzone o czary najczęściej
pozostają bezkarni, ponieważ ten proceder jest społecznie akceptowany i bardzo wiele przestępstw nie wychodzi na światło
dzienne. Szacuje się jednak, że w Papui-Nowej Gwinei dochodzi
do znacznie większej liczby egzekucji osób oskarżonych o czary,
niż to miało miejsce w średniowiecznej i nowożytnej Europie.
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Monica Paulus to aktywistka, która stworzyła sieć Simbu Human Rights Defenders Network (SHRDN), pomagającą osobom
niewinnie posądzanym o czary. Członkom SHRDN udało się
uratować już 1200 osób, często z narażeniem swojego życia, by
pomóc innym. Kulczyk Foundation jest największym partnerem
Moniki Paulus w historii jej działań na rzecz osób oskarżonych
o czary, a także największym partnerem Simbu Human Rights
Defenders Network. W ramach współpracy, przekazane zostały
środki na budowę stałego schroniska w prowincji Simbu, budowę oraz wsparcie tymczasowego schroniska w Port Moresby,
wsparcie sześciu rodzin, które zmuszone były uciec ze swoich
domów z powodu oskarżeń o czary.
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Założyciel EmCD, Louis Ngabonziza, utworzył
pierwszą na północy kraju szkołę dla głuchych
w Nyabihu. W placówce prowadzone są lekcje
rwandyjskiego języka migowego.

RWANDA

Pomagamy dzieciom ze szkoły
dla głuchych w Nyabihu
Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że ponad 5% światowej populacji cierpi na utratę słuchu powodującą
trwałą niepełnosprawność. Większość osób głuchych i niedosłyszących mieszka w krajach o niskim i średnim dochodzie.
W Rwandzie działa jedynie kilka szkół, w których dzieci głuche
i niedosłyszące mają możliwość nauki. Wszystkie te placówki
prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Jedną z nich
jest Empowering Children with Disabilities (EmCD), której Kulczyk Foundation udzieliła wsparcia.
Założyciel EmCD, Louis Ngabonziza, utworzył pierwszą na
północy kraju szkołę dla głuchych w Nyabihu. W placówce prowadzone są lekcje rwandyjskiego języka migowego. Uczniowie
zdobywają w niej również umiejętności praktyczne z zakresu
krawiectwa, szydełkowania czy rzeźby w drewnie, dzięki którym
mają większe szanse na znalezienie pracy po zakończeniu nauki.
Ponadto w placówce odbywają się specjalne kursy rwandyjskiego języka migowego dla rodziców uczniów. W chwili rozpoczęcia
współpracy z Kulczyk Foundation szkoła dla głuchych w Nyabihu zatrudniała kilkunastu nauczycieli i miała pod opieką ponad
120 uczniów.
Kulczyk Foundation wsparła działalność szkoły dla głuchych
w Nyabihu poprzez przekazanie aparatów słuchowych Solar Ear
wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz indywidualnie dopasowanymi wkładkami usznymi dla wszystkich dzieci, które ich
potrzebowały (92 osoby). Fundacja sfinansowała również kurs
nauki rwandyjskiego języka migowego dla rodziców z 96 rodzin
oraz przekazała zwierzęta hodowlane dla 96 rodzin.

projekty pomocowe

Projekty
pomocowe
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Ponad 2 mln

posiłków
otrzymały do końca
2018 roku dzieci
uczestniczące
w Programie Żółty Talerz.

W maju 2018 r. otworzyliśmy
Pracownię Efektu Domina, w której
powstała Kuchnia Żółtego Talerza
W sierpniu 2018 roku z sukcesem zakończyliśmy drugą edycję
Programu Żółty Talerz. Program realizowaliśmy w sojuszu
z najbardziej skutecznymi polskimi organizacjami pomocowymi:
•
•
•
•
•

Caritas
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci
Polskim Czerwonym Krzyżem
Bankami Żywności
SOS Wioskami Dziecięcymi w Polsce

W czasie trwania drugiej edycji programu Dominika Kulczyk
podjęła decyzję, że w 2018 roku na żywienie dzieci przeznaczy
10 mln zł. Dzięki temu zwiększyliśmy zasięg działania Programu
Żółty Talerz do ponad 300 placówek, w których z ponad
1,7 miliona posiłków skorzystało 12 tysięcy dzieci.
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W maju 2018 roku otworzyliśmy Pracownię Efektu Domina,
w której powstała Kuchnia Żółtego Talerza. Pracownia jest
miejscem wyjątkowym, w niej bije serce Żółtego Talerza, to
miejsce spotkań z osobami bezpośrednio zaangażowanymi
w realizację programu. Już w czerwcu do pracowni zaprosiliśmy
koordynatorów poszczególnych placówek na warsztaty o zdrowym odżywianiu. Warsztaty składały się z części merytorycznej
i praktycznej. Część merytoryczna warsztatów prowadzona
była przez naszych ekspertów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego, a część praktyczna przez najlepszych kucharzy, którzy pokazywali, że zdrowe posiłki przede wszystkim są bardzo
smaczne i wcale nie muszą być nudne. Oprócz warsztatów dla
koordynatorów organizowaliśmy także warsztaty dla dzieci, na
których wiedza merytoryczna połączona była z super zabawą,
jaką jest wspólne gotowanie.
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We wrześniu 2018 roku rozpoczęliśmy trzecią edycję Programu
Żółty Talerz. Z tej okazji spotkaliśmy się z naszymi partnerami
i koordynatorami Programu w Pracowni Efektu Domina. Inauguracja III edycji skończyła się wspólnym gotowaniem Dominiki
Kulczyk z dziećmi ze Środowiskowego Ogniska Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Warszawie.
Patronat Honorowy nad Programem Żółty Talerz w 2018 roku
objął Rzecznik Praw Dziecka, a partnerem merytorycznym pozostała Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk
o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.
Strategiczne cele Programu Żółty Talerz pozostały niezmienione:
1.
2.
3.
4.

Więcej dzieci jedzących w stołówce.
Lepsze jakościowo i zdrowsze jedzenie.
Mobilizacja dorosłych.
Łatwiejszy dostęp do wiedzy o żywieniu.

KULCZYK FOUNDATION — raport roczny 2018
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Konkurs Grantowy
W Konkursie Grantowym od 2015 roku promujemy
projekty infrastrukturalne. Nasi laureaci budują,
remontują, konstruują, instalują czy odnawiają
tak, żeby został ślad ich pracy. Ślad, który przynosi
efekty społeczne.
W każdym roku odbywają się dwie edycje konkursu,
w każdej przyznajemy 100 000 zł. Na pojedynczy
projekt można uzyskać do 25 000 zł.

Ponad
18 000 dzieci

zostało objętych
Programem Żółty Talerz
do końca 2018 roku.

Program wkroczył jednak w nowy etap. Oprócz realizacji głównego celu, jakim jest żywienie dzieci, jeszcze większy nacisk został położony na zdrowe odżywianie. Jesienią zaczęliśmy pracę
nad przygotowywaniem materiałów edukacyjnych, które będą
dystrybuowane do placówek biorących udział w programie.
Wiele dzieci w Polsce większość swojego dziennego zapotrzebowania na kalorie realizuje w czasie, gdy są w szkole lub świetlicy.
Często to tam spożywają jedyny regularny i ciepły posiłek w ciągu dnia. Chcemy, żeby ten posiłek był dostępny dla każdego
dziecka, a jednocześnie był pożywny, zdrowy i smaczny.
Rok 2018 zakończyliśmy ponad 18 000 dziećmi w programie
i wydanymi dla nich ponad 2 mln posiłków.
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W III edycji
Programu Żółty Talerz
Kulczyk Foundation
do wspólnego
pomagania zaprosiła:

Caritas Diecezji Kieleckiej, Caritas Diecezji Radomskiej,
Caritas Archidiecezji Katowickiej, Caritas Diecezji
Toruńskiej, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Caritas
Archidiecezji Szczecińsko-Kamińskiej, Caritas Diecezji
Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Caritas Archidiecezji
Poznańskiej, Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Caritas Diecezji
Drohiczyńskiej, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej,
Caritas Diecezji Łomżyńskiej, Caritas Archidiecezji
Łódzkiej, Caritas Diecezji Siedleckiej, Caritas Diecezji
Świdnickiej, Caritas Diecezji Kaliskiej, Polski Czerwony
Krzyż, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, SOS Wioski
Dziecięce w Polsce.
Program Żółty Talerz buduje standard wsparcia systemu
żywienia dzieci w Polsce. Realizacja tego programu nie
byłaby możliwa bez naszych sprawdzonych partnerów.
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W 2018 roku ogłosiliśmy zwycięzców edycji 2017/2 i 2018/1 .

W edycji 2017/2
wsparcie otrzymali:

W edycji 2018/1
wsparcie otrzymali:

Fundacja MAM TĘ MOC (18 000 zł) na stworzenie bezpiecznej,
profesjonalnej, atrakcyjnej siłowni oraz projektu treningu siłowego dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

Fundacja Ranczo Nadziei (Fazenda de Esperanca), Nysa (25 000 zł)
na zagospodarowanie ogrodu i budowę szklarni, która będzie
miejscem pracy osób wychodzących z uzależnień.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Polany (19 200 zł) na wyposażenie kuchni i stołówki w szkole w Polanach dla dzieci oraz
osób starszych, samotnych i potrzebujących pomocy.

Fundacja Sportowe Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży,
Międzylesie (25 000 zł) na infrastrukturę związana z budową
boiska piłkarskiego, na którym dzieci przebywające w Centrum
Zdrowia Dziecka, pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry,
będą mogły choć na chwilę zapomnieć o bólu i chorobie.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (4 800 zł) na
projekt Ładniej Wygodniej Bezpiecznej w ośrodku pobytu dziennego dla osób z chorobą Alzheimera.
Fundacja MALWA (25 000 zł) na wyposażenie w specjalistyczny
i niezbędny sprzęt łazienek przy pokojach osób niepełnosprawnych intelektualnie w Domu Fundacji.
Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży PIĘKNY ŚWIAT (25 000 zł)
na uruchomienie warsztatu usamodzielniającego dla 13 wychowanków domu dziecka w Łodzi.

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, Dom Dziecka w Wyrozębach
(25 000 zł) na zakończenie trwającego od 2 lat remontu Domu
Dziecka, 14 wychowanków jeszcze w tym roku wróci do przytulnego, kolorowego miejsca.
Klub Szermierzy Warszawianka (25 000 zł) na kontynuowanie
działalności ukierunkowanej na propagowanie sportu i kształtowanie postaw młodych ludzi.

Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych (8 000 zł) na Bawialnię, czytelnię internetową oraz kącik TV dla pacjentów oddziału
alergologii IGiCHP w Rabce Zdroju.

Kulczyk fundation — raport roczny 2018
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Działania pomocowe podejmowane
przez Kulczyk Foundation mają
w sobie również duży potencjał
edukacyjny.

Projekty
edukacyjne

Problemy i organizacje, które lokalnie pracują nad ich rozwiązaniem, przedstawiane są w serialu dokumentalnym „Efekt
Domina”, który jest punktem wyjścia i inspiracją dla projektów
edukacyjnych fundacji.
Serial pokazuje problemy, które często dla osób mieszkających
w Polsce mogą być trudne do wyobrażenia i zrozumienia. Dlatego w naszych materiałach odwołujemy się do uniwersalnych,
znanych każdemu z nas wartości, których wcielanie w życie
wzmacnia naszą empatię. W scenariuszach zajęć dla różnych
grup wiekowych staramy się rozwijać w dzieciach i młodzieży
kompetencje emocjonalne i społeczne związane z empatią,
a jednocześnie podkreślamy jej znaczenie w codziennej pracy
nauczyciela.
Właśnie do nauczycieli skierowane są również inne projekty fundacji – doroczne Forum Eksperckie oraz warsztaty odbywające
się w Pracowni Efektu Domina.
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Materiały
dla nauczycieli
Efekt Domina.

Łączny nakład materiałów
dla nauczycieli w 2018 roku
to 46 000 egzemplarzy
Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na
rzecz promowania wśród dzieci postawy empatycznej. W tym
celu przygotowujemy i oddajemy do dyspozycji pedagogów
scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych
etapów edukacji sposób tłumaczą złożony świat uniwersalnych
wartości i przeżywanych emocji.
Wsłuchując się w potrzeby nauczycieli, każdego roku rozwijamy
i ulepszamy nasze scenariusze, które mają za zadanie pomóc
uczniom w lepszym poznaniu siebie, swoich emocji, wartości i motywacji, a także ułatwić zrozumienie emocji, wartości
i motywacji innych. Wierzymy, że rozwój tych kompetencji od
najmłodszych lat pozwala stawać się lepszym człowiekiem oraz
skuteczniej pomagać swojej wspólnocie.
W maju 2018 roku przygotowaliśmy materiały dla dwóch grup
wiekowych: 10-12 i 13-15 lat. W październiku ukazała się kolejna
edycja, tym razem pięć zeszytów, w której po raz pierwszy
oddaliśmy w ręce nauczycieli materiały dla najmłodszych (3-6
lat) i dla młodzieży (15+).

36

Zeszyt dla dzieci 3-6 lat ma pomóc przedszkolakom w rozpoznawaniu przeżywanych emocji i rozwijaniu umiejętności odczytywania ich u innych osób. Zawierał dziewięć scenariuszy zajęć
opartych na „Mądrych bajkach z całego świata” (edycja 4. 2018)
i specjalnie napisane do bajek piosenki.
Kolejna nowość, zeszyty dla młodzieży 15+, koncentruje się na
kształtowaniu konkretnych umiejętności, które są potrzebne,
aby w ciekawy i klarowny sposób wyrazić swoją opinię, nauczyć się słuchać innych oraz konstruktywnie odnosić się do ich
wypowiedzi. Zawiera osiem scenariuszy warsztatów poświęconych rozwijaniu umiejętności przydatnych w debatowaniu oraz
propozycje tematów debat.
Materiały Kulczyk Foundation realizują podstawę programową
kształcenia ogólnego. Powstały we współpracy merytorycznej
z ekspertami z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczycielami, WSiP i Values.
Łączny nakład materiałów dla nauczycieli w 2018 roku to 46 tys.
egzemplarzy.
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Mądre
bajki
z całego świata
Bajki są nie tylko
przyjemną rozrywką
dla dzieci, ale także
przez same historie
i przygotowane do nich
aktywności w formie
ćwiczeń, kolorowanek
i zagadek mają wspomagać
ich rozwój emocjonalny
i intelektualny.

W 2018 r. miała miejsce czwarta edycja projektu edukacyjnego
„Mądre bajki z całego świata”. Tym razem dzieci mogły poznać
opowieści związane z Polską oraz krajami przedstawionymi
w piątej serii „Efektu Domina” – Papuą-Nową Gwineą, Eswatini,
Gwatemalą, Rwandą, Kolumbią, Filipinami, Indiami, Bangladeszem.
Konsultowane z praktykami – rodzicami, pedagogami przedszkolnymi i wczesnoszkolnymi, psychologiem i psychoterapeutą – bajki są nie tylko przyjemną rozrywką dla dzieci, ale także
przez same historie i przygotowane do nich aktywności w formie
ćwiczeń, kolorowanek i zagadek mają wspomagać ich rozwój
emocjonalny i intelektualny. Zachęcają do dialogu o wartościach,
zrozumienia drugiego człowieka, otwartości i empatii, a jednocześnie budowania mocniejszego poczucia własnej wartości oraz
rozwijania sprawczości.
Bajki na dołączonej do książeczki płycie CD przeczytali: Jakub
Błaszczykowski, Filip Bobek, Magdalena Cielecka, Dominika Kulczyk, Maja Ostaszewska, Anna Starmach, Kamil Stoch,
Magdalena Stużyńska, Katarzyna Zielińska. Specjalnie napisaną
i skomponowaną piosenkę zaśpiewała Ewa Konstancja Bułhak.
W książeczce znalazła się także mapa świata z naklejkami sylwetek bohaterów bajek.
Celem przedsięwzięcia było zebranie środków na kontynuację
wsparcia finansowego nocnego dyżuru (godz. 20:00-2:00) Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 w 2019 roku. Dochód
z akcji przekazany został wspólnie z Fundacją Ludzki Gest Jakub
Błaszczykowski, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która prowadzi
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
Wydawcą „Mądrych bajek z całego świata” była Kulczyk Foundation, współwydawcą – Agora S.A. Partnerem akcji była Fundacja
Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski. Patronat merytoryczny nad
bajkami objął Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Patronat medialny objęła „Gazeta Wyborcza”. Partnerami przedsięwzięcia byli także: „VIVA!”,
„Mamo to ja”, „Przedszkolak”, „twoje dziecko” oraz portal mamotoja.pl. W grudniu 2018 roku projekt wsparło wydawnictwo RASP,
dołączając „Mądre bajki z całego świata” do gazety „Fakt”.
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||| Forum Eksperckie
„HEJT! Jak uczyć empatii
w czasach nienawiści?”

Kulczyk Foundation wspiera
nauczycieli w walce z hejtem
w polskiej szkole
Polska zajmuje drugie miejsce pod względem liczby skutecznych
prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży w Europie. Na skalę
tego zjawiska ma wpływ rosnąca przemoc, w tym hejt, któremu
poświęcone było III Forum Eksperckie organizowane przez Kulczyk Foundation. Konferencja „Hejt! Jak uczyć empatii w czasach
nienawiści?” zgromadziła 450 nauczycieli w muzeum Polin oraz
7 300 osób śledzących jej przebieg online.
Forum otworzyła debata, do udziału w której Dominika Kulczyk
zaprosiła: Annę Winnicką, przedstawicielkę środowiska polskich
pedagogów, Lucynę Kicińską, koordynatorkę Telefonu Zaufania
dla Dzieci i Młodzieży 116 111 prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, Roberta Biedronia, samorządowca i działacza
społecznego oraz mecenasa Piotra Schramma, adwokata oraz
eksperta w dziedzinie rozwiązywania sporów.

Gościem specjalnym wydarzenia była Catalina Escobar – działaczka społeczna i założycielka szkoły dla nieletnich matek
Juanfe w Kolumbii. Podzieliła się ona swoimi doświadczeniami
w przezwyciężaniu negatywnego odbioru społecznego pracy
z osobami wykluczonymi.
Praktycznych informacji i wskazówek na temat skutecznych
sposobów zapobiegania hejtowi i ochrony przed nim udzielili
zaproszeni eksperci: Agata Patalas, nauczycielka i twórczyni autorskich programów rozwijania humanistycznych pasji
i umiejętności uczniowskich oraz działaczka społeczna na rzecz
społeczeństwa otwartego, Dorota Łoboda z Fundacji Rodzice
Mają Głos. W Forum wzięli też udział Marta Mazurek, Pełnomocniczka Prezydenta Poznania ds. Przeciwdziałania Wykluczeniom,
która zainicjowała akcję zamalowywania hejtu na murach miasta
oraz Roman Paszke, polski żeglarz i motywator. Konferencję
poprowadziła Ewa Drzyzga.
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Stypendia
im. dr. Jana Kulczyka
W 2018 roku, decyzją Fundatorów,
kwoty stypendiów zostały podniesione
i wyniosły 25 000 zł rocznie
dla doktorantów i 12 500 zł rocznie
dla studentów.

W 1998 roku Grażyna i Jan Kulczykowie przekazali darowiznę,
która stworzyła fundusz stypendialny zarządzany przez Fundację UAM.
Od tego czasu stypendia są wręczane co roku studentom i doktorantom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od roku
2017 roku noszą nazwę Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka. Nad
realizacją programu stypendialnego czuwa Kapituła Stypendiów,
do której dziekani poszczególnych wydziałów, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji, przesyłają zaopiniowane wnioski
kandydatów. Kryterium wyboru stanowią bardzo dobre wyniki
w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz
Uniwersytetu. Brana pod uwagę jest również sytuacja materialna kandydatów.
W 2018 roku, decyzją Fundatorów, kwoty stypendiów zostały
podniesione i wyniosły 25 000 zł rocznie dla doktorantów
i 12 500 zł rocznie dla studentów. Oprócz otrzymania wsparcia
finansowego, stypendyści mają także szanse na odbycie staży
w Spółkach Kulczyk Investments oraz naszej fundacji.
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pracownia efektu domina

Pracownia
efektu domina

22 maja 2018 roku miała miejsce uroczysta inauguracja działalności Pracowni Efektu Domina. Mieszcząca się przy ulicy
Ogrodowej 3 w Warszawie pracownia stała się centrum promocji idei otwartości i empatii, a także miejscem debat na temat
dobroczynności i pomagania.
Pracownia Efektu Domina to centrum integracji wszystkich
obszarów funkcjonowania fundacji – głównie projektów pomocowych i edukacyjnych. W pracowni organizowane są spotkania,
warsztaty i debaty związane z ideą pomagania na zasadzie
Efektu Domina. Jest to także przestrzeń, w której spotykają się
nauczyciele i wychowawcy realizujący scenariusze lekcyjne uczące empatii i postaw obywatelskich. Pracownia jest też miejscem
pogłębienia wiedzy dla koordynatorów Programu Żółty Talerz.
W warsztatach z zakresu zdrowego odżywiania biorą udział nie
tylko koordynatorzy, ale także młodzi beneficjenci programu,
którzy pod okiem ekspertów zdobywają wiedzę na temat zdro-
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wego i pysznego jedzenia. Tę wiedzę mogą sprawdzić podczas
praktyki kulinarnej w kuchni pracowni.
Oferta pracowni to również warsztaty artystyczne i spotkania
dla najmłodszych, podczas których podejmowane są tematy
zawarte w wydanych przez Kulczyk Foundation „Mądrych bajkach z całego świata”. Pracownia Efektu Domina jest miejscem,
w którym podczas warsztatów dla młodzieży poruszane są także
trudne kwestie, takie jak hejt i mowa nienawiści.
Celem działania pracowni jest edukacja i integracja różnych
środowisk. Szereg działań zainicjowanych w 2018 roku ma swoją
kontynuację. Warsztaty w pracowni odbywają się także w czasie
ferii, wakacji i w okresie przedświątecznym oraz okazją do wartościowego spędzenia czasu przez dzieci i młodzież.
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pracownia stała się centrum promocji idei otwartości
i empatii.

order uśmiechu

order

Uśmiechu
Ważnym wydarzeniem roku 2018 było przyznanie Dominice
Kulczyk Orderu Uśmiechu – jedynego odznaczenia na świecie
przyznawanego wyłącznie na wniosek dzieci. Dominika Kulczyk
otrzymała Order Uśmiechu w 50. rocznicę jego ustanowienia.
„Pani Dominika jest Prezesem Kulczyk Foundation i dzięki niej
w naszych placówkach już kolejny rok jest realizowany Program
Żółty Talerz. W ramach tego programu każdego dnia w ogniskach i świetlicach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci otrzymujemy
zdrowe, pyszne i kolorowe podwieczorki” – uzasadniali w swoim
liście do Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu podopieczni Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z całej Polski. To między
innymi dzieci objęte przez Kulczyk Foundation wsparciem w ramach Programu Żółty Talerz wystąpiły z wnioskiem o przyznanie tego wyróżnienia Dominice Kulczyk.

To między innymi dzieci objęte przez
Kulczyk Foundation wsparciem w ramach
Programu Żółty Talerz wystąpiły
z wnioskiem o przyznanie tego wyróżnienia
Dominice Kulczyk.

Order Uśmiechu, wśród tysięcy medali i orderów na całym
świecie, jest wyróżnieniem wyjątkowym. Wymyśliły go dokładnie
50 lat temu polskie dzieci, które też opracowały jego formę –
wizerunek uśmiechniętego słoneczka. Może go otrzymać dorosły
wyłącznie na wniosek dzieci jako dowód podziękowania i uznania za pomoc, życzliwość i serce okazywane najmłodszym. Od
1979 roku decyzją Sekretarza Generalnego ONZ Order Uśmiechu
został umiędzynarodowiony i obecnie przyznawany jest już na
całym świecie.
Wśród Kawalerów Orderu Uśmiechu są takie osobistości jak: papież Jan Paweł II i papież Franciszek, Dalajlama, Nelson Mandela,
twórczyni Muminków Tove Jansson, królowa Szwecji Sylwia,
pisarka Ewa Szelburg-Zarembina, piosenkarka Majka Jeżowska,
twórca Monaru i Markotu Marek Kotański, a także słynny hollywoodzki reżyser Steven Spielberg, autorka „Harry’ego Pottera”
J.K. Rowling czy Irena Sendlerowa, która uratowała podczas
wojny życie 2500 żydowskich dzieci.

KULCZYK FOUNDATION — raport roczny 2018

47

Lista aktywności Kulczyk Foundation

LP

Lista
aktywności
Projekty Kulczyk Foundation
realizowane w 2018 roku
w Polsce

DATA

wydarzenie opis

1.

styczeń 2018

Podpisanie umowy
na realizację Programu
Żółty Talerz z Caritas Diecezji
Świdnickiej

Wsparcie systemu żywienia dzieci. Objęcie programem
4 placówek w ramach realizacji II edycji Programu
Żółty Talerz.

2.

styczeń 2018

Podpisanie umowy
na realizację Programu
Żółty Talerz z Caritas
Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Wsparcie systemu żywienia dzieci. Objęcie programem
5 placówek w ramach realizacji II edycji Programu
Żółty Talerz.

3.

styczeń 2018

Podpisanie umowy
na realizację Programu
Żółty Talerz z Caritas
Archidiecezji Poznańskiej

Wsparcie systemu żywienia dzieci. Objęcie programem
6 placówek w ramach realizacji II edycji Programu
Żółty Talerz.

4.

luty 2018

Konferencja INSPIR@CJE
WCZESNOSZKOLNE 2018
organizowana przez
Edunews.pl

Udział w charakterze partnera konferencji Edunews.pl
dla nauczycieli i edukatorów.

5.

luty 2018

Wyniki Konkursu Grantowego
Kulczyk Foundation

Ogłoszenie wyników Konkursu Grantowego
Kulczyk Foundation – Edycja 2017/2.

6.

luty 2018

Konkurs Grantowy Kulczyk
Foundation Edycja 2017/2
Fundacja MAM TĘ MOC

Stworzenie bezpiecznej, profesjonalnej, atrakcyjnej
siłowni oraz projektu treningu siłowego dla dzieci
z niepełnosprawnością ruchową.

7.

luty 2018

Konkurs Grantowy Kulczyk
Foundation Edycja 2017/2
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Polany

Wyposażenie kuchni i stołówki w szkole w Polanach
dla dzieci oraz osób starszych, samotnych i potrzebujących pomocy.

8.

luty 2018

Konkurs Grantowy Kulczyk
Foundation Edycja 2017/2
Wielkopolskie Stowarzyszenie
Alzheimerowskie

Projekt: Ładniej Wygodniej Bezpiecznej w ośrodku
pobytu dziennego dla osób z chorobą Alzheimera.

9.

luty 2018

Konkurs Grantowy Kulczyk
Foundation Edycja 2017/2
Fundacja MALWA

Wyposażenie w specjalistyczny i niezbędny sprzęt
łazienek przy pokojach osób niepełnosprawnych
intelektualnie w Domu Fundacji.
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10.

luty 2018

Konkurs Grantowy Kulczyk
Foundation Edycja 2017/2
Fundacja Rozwoju Dzieci
i Młodzieży PIĘKNY ŚWIAT

Uruchomienie warsztatu usamodzielniającego dla
13 wychowanków Domu Dziecka w Łodzi.

11.

luty 2018

Konkurs Grantowy Kulczyk
Foundation Edycja 2017/2
Polskie Towarzystwo Chorób
Atopowych

Bawialnia, czytelnia internetowa oraz kącik TV dla pacjentów oddziału alergologii IGiCHP w Rabce Zdroju.

12.

marzec 2018

Konferencja
„Nowoczesny Dyrektor”

Udział w konferencji organizowanej przez LIBRUS dla
550 dyrektorów szkół wszystkich etapów edukacji.

13.

marzec 2018

Podpisanie umowy na
realizację Programu Żółty
Talerz z Caritas Archidiecezji
Łódzkiej

Wsparcie systemu żywienia dzieci. Objęcie
programem 2 placówek w ramach realizacji II edycji
Programu Żółty Talerz.

14.

kwiecień 2018

Konferencja w Urzędzie
Miasta Krakowa

Prelekcja na konferencji „Kształtowanie postaw
obywatelskich dzieci i młodzieży”.

15.

kwiecień 2018

Podpisanie umowy na
realizację Programu Żółty
Talerz z Caritas Diecezji
Łomżyńskiej

Wsparcie systemu żywienia dzieci. Objęcie
programem 1 placówki w ramach realizacji II edycji
Programu Żółty Talerz

16.

kwiecień 2018

Podpisanie umowy na
realizację Programu Żółty
Talerz z Caritas Diecezji
Siedleckiej

Wsparcie systemu żywienia dzieci. Objęcie
programem 1 placówki w ramach realizacji II edycji
Programu Żółty Talerz.

17.

maj 2018

Wydanie publikacji
„Mądre bajki z całego świata”

Książeczka edukacyjna z audiobookiem – 4. edycja.
Współwydawca: Agora S.A.
Patroni i partnerzy: Fundacja Ludzki Gest Jakub
Błaszczykowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rzecznik Praw Dziecka, patronat
medialny: Gazeta Wyborcza. Partnerzy: VIVA!,
Mamo to ja, Przedszkolak, twoje dziecko oraz portal
mamotoja.pl.
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18.

maj 2018

Wydanie dwóch publikacji
„Wiem. Czuję... Pomagam!”

Projekt pod patronatem honorowym Rzecznika
Praw Dziecka Pana Marka Michalaka, patronatem
merytorycznym Wydziału Studiów Edukacyjnych
UAM, partnerzy: WSiP, Edunews.pl.

19.

maj 2018

Inauguracja Pracowni
Efektu Domina

Debata inauguracyjna „Jak naprawić świat
tam, gdzie się popsuł?” Uczestnicy debaty–
– Dominika Kulczyk oraz korespondentki wojenne–
– Francesca Borri, Lyse Doucet, Joan de Rijke.

20.

czerwiec 2018

Spotkanie dla uczniów
w Zespole Szkół
Integracyjnych w Żninie

Wystąpienie przedstawiciela Kulczyk Foundation
pt. „Razem w dorosłość”, na temat projektów
pomocowych prowadzonych przez fundację.

21.

czerwiec 2018

Konferencja Edunews.pl

Udział w charakterze partnera w konferencji
Edunews.pl dla nauczycieli i edukatorów
INSPIR@CJE 2018. W czasie tego wydarzenia
ponad 380 nauczycieli i edukatorów dyskutowało
o zmianach w edukacji wypracowywanych przez
samą społeczność szkolną.

22.

czerwiec 2018

Warsztaty „Zdrowe odżywianie
dzieci i młodzieży” dla
Koordynatorów Programu
Żółty Talerz

Organizacja 8 warsztatów mających na celu propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych, podniesienie świadomości prozdrowotnej oraz inspirowanie
do wprowadzenia pozytywnych zmian w nawykach
żywieniowych dzieci. W warsztatach uczestniczyło
ponad 100 Koordynatorów z całej Polski.

23.

czerwiec 2018

Podpisanie umowy na
realizacje Programu Żółty
Talerz z Caritas Archidiecezji
Gdańskiej

Wsparcie systemu żywienia dzieci. Objęcie
programem 6 placówek w ramach realizacji III edycji
Programu Żółty Talerz.

24.

czerwiec 2018

Podpisanie umowy na
realizację Programu Żółty
Talerz z Caritas Archidiecezji
Poznańskiej

Wsparcie systemu żywienia dzieci. Objęcie
programem 6 placówek w ramach realizacji III edycji
Programu Żółty Talerz.

25.

czerwiec 2018

Podpisanie umowy na
realizację Programu Żółty
Talerz z Caritas Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej

Wsparcie systemu żywienia dzieci. Objęcie
programem 10 placówek w ramach realizacji III
edycji Programu Żółty Talerz.
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26.

lipiec 2018

27.

lipiec-sierpień
2018

wydarzenie opis
Podpisanie umowy na
realizację Programu Żółty
Talerz z Towarzystwem
Przyjaciół Dzieci

Wsparcie systemu żywienia dzieci. Objęcie
programem 77 placówek w ramach realizacji III
edycji Programu Żółty Talerz.

Wakacje w Pracowni
Efektu Domina

Organizacja 4 warsztatów kulinarnych dla dzieci młodszych na podstawie „Mądrych bajek z całego świata”
oraz 4 warsztatów kulinarne dla starszych dzieci przebywających na koloniach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
W czasie wakacji odwiedziło nas ponad 200 dzieci pod
opieką 35 wychowawców.

28.

sierpień 2018

Wyniki Konkursu Grantowego
Kulczyk Foundation

Ogłoszenie wyników Konkursu Grantowego Kulczyk
Foundation – Edycja 2018/1.

29.

sierpień 2018

Podpisanie umowy na
realizację Programu Żółty
Talerz z SOS Wioskami
Dziecięcymi w Polsce

Wsparcie systemu żywienia dzieci. Objęcie
programem 14 placówek w ramach. realizacji III
edycji Programu Żółty Talerz.

30.

sierpień 2018

Podpisanie umowy na
realizację Programu Żółty
Talerz z Caritas Archidiecezji
Gnieźnieńskiej

Wsparcie systemu żywienia dzieci. Objęcie
programem 4 placówek w ramach realizacji III edycji
Programu Żółty Talerz.

31.

sierpień 2018

Podpisanie umowy na
realizację Programu Żółty
Talerz z Caritas Archidiecezji
Krakowskiej

Wsparcie systemu żywienia dzieci. Objęcie
programem 4 placówek w ramach realizacji III edycji
Programu Żółty Talerz.

32.

sierpień 2018

Podpisanie umowy na
realizację Programu Żółty
Talerz z Caritas Diecezji
Drohiczyńskiej

Wsparcie systemu żywienia dzieci. Objęcie
programem 5 placówek w ramach realizacji III edycji
Programu Żółty Talerz.

33.

sierpień 2018

Podpisanie umowy na
realizację Programu Żółty
Talerz z Caritas Diecezji
Warszawsko-Praskiej

Wsparcie systemu żywienia dzieci. Objęcie
programem 4 placówek w ramach realizacji III edycji
Programu Żółty Talerz.
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34.

sierpień 2018

Podpisanie umowy na
realizację Programu Żółty
Talerz z Caritas Archidiecezji
Katowickiej

Wsparcie systemu żywienia dzieci. Objęcie
programem 4 placówek w ramach realizacji III edycji
Programu Żółty Talerz.

35.

sierpień 2018

Podpisanie umowy na
realizację Programu Żółty
Talerz z Caritas Diecezji
Kieleckiej

Wsparcie systemu żywienia dzieci. Objęcie
programem 8 placówek w ramach realizacji III edycji
Programu Żółty Talerz.

36.

sierpień 2018

Podpisanie umowy na
realizację Programu Żółty
Talerz z Caritas Diecezji
Radomskiej

Wsparcie systemu żywienia dzieci. Objęcie
programem 5 placówek w ramach realizacji III edycji
Programu Żółty Talerz.

37.

sierpień 2018

Podpisanie umowy na
realizację Programu Żółty
Talerz z Polskim Czerwonym
Krzyżem

Wsparcie systemu żywienia dzieci. Objęcie
programem 23 placówek w ramach realizacji III
edycji Programu Żółty Talerz.

38.

sierpień 2018

Podpisanie umowy na
realizację Programu Żółty
Talerz z Caritas Diecezji
Łomżyńskiej

Wsparcie systemu żywienia dzieci. Objęcie
programem 1 placówki w ramach realizacji III edycji
Programu Żółty Talerz

39.

sierpień 2018

Podpisanie umowy na
realizację Programu Żółty
Talerz z Caritas Diecezji
Łódzkiej

Wsparcie systemu żywienia dzieci. Objęcie
programem 1 placówki w ramach realizacji III edycji
Programu Żółty Talerz.

40.

sierpień 2018

Podpisanie umowy na
realizację Programu Żółty
Talerz z Caritas Diecezji
Siedleckiej

Wsparcie systemu żywienia dzieci. Objęcie
programem 3 placówek w ramach realizacji III edycji
Programu Żółty Talerz.

41.

sierpień 2018

Podpisanie umowy na
realizację Programu Żółty
Talerz z Caritas Diecezji
Świdnickiej

Wsparcie systemu żywienia dzieci. Objęcie
programem 3 placówek w ramach realizacji III edycji
Programu Żółty Talerz.
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42.

sierpień 2018

Podpisanie umowy na
realizację Programu Żółty
Talerz z Caritas Diecezji
Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Wsparcie systemu żywienia dzieci. Objęcie
programem 5 placówek w ramach realizacji III edycji
Programu Żółty Talerz.

43.

sierpień 2018

Konkurs Grantowy Kulczyk
Foundation Edycja 2017/2
Fundacja Ranczo Nadziei
(Fazenda de Esperanca)

Zagospodarowanie ogrodu i budowę szklarni,
która będzie miejscem pracy osób wychodzących
z uzależnień.

44.

sierpień 2018

Konkurs Grantowy Kulczyk
Foundation Edycja 2017/2
Fundacja Sportowe Centrum
Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży,
Międzylesie

Na infrastrukturę związana z budową boiska piłkarskiego, na którym dzieci przebywające w Centrum
Zdrowia Dziecka, pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry, będą mogły choć na chwilę zapomnieć
o bólu i chorobie.

Konkurs Grantowy Kulczyk
Foundation Edycja 2017/2
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej,
Dom Dziecka w Wyrozębach

Prace wykończeniowe trwającego od 2 lat remontu
Domu Dziecka, 14 wychowanków wróci do przytulnego, kolorowego miejsca.

Konkurs Grantowy Kulczyk
Foundation Edycja 2017/2
Klub Szermierzy Warszawianka

Inauguracja III Edycji
Programu Żółty Talerz

45.
46.
47.
48.

49.
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DATA
październik 2018

październik-grudzień 2018

wydarzenie opis
V Kongres „Edukacja
i Rozwój” organizowany
przez Wolters Kluwer

Udział w charakterze partnera kongresu. W ramach
udziału w wydarzeniu przeprowadzone zostały
warsztaty „Rozmowy młodych – czy potrafimy ze
sobą rozmawiać?”.

Warsztaty „Zdrowe
odżywianie dzieci i młodzieży”
oraz „Cukier krzepi? Wszystko,
co trzeba wiedzieć o cukrze”
dla Koordynatorów Programu
Żółty Talerz

Organizacja w Pracowni Efektu Domina 15 warsztatów dla Koordynatorów Programu Żółty Talerz.
W warsztatach udział wzięło ponad 170 Koordynatorów z całej Polski.

52.

listopad 2018

I edycja cyklu trzech
warsztatów „Empatia w pracy
zawodowej nauczyciela”

Autorskie warsztaty organizowane w Pracowni
Efektu Domina, adresowane do nauczycieli,
wychowawców oraz pedagogów pracujących
z dziećmi i młodzieżą, którzy chcą zdobyć wiedzę
na temat zachowań empatycznych i komunikacji
opartej na empatii.

53.

listopad 2018

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka

19. edycja stypendiów przyznanych wyróżniającym
się studentom i doktorantom Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kontynuowanie działalności ukierunkowanej
na propagowanie sportu i kształtowanie postaw
młodych ludzi.

54.

listopad 2018

Warsztaty plastyczne na
podstawie „Mądrych bajek
z całego świata”

Organizacja 4 warsztatów dla 60 dzieci w Pracowni
Efektu Domina.

Spotkanie Dominiki Kulczyk z dziećmi i przedstawicielami organizacji współpracujących w ramach Programu
Żółty Talerz.

55.

listopad 2018

III edycja autorskiego forum dedykowanego
środowisku pedagogicznemu. W Forum wzięło
udział 450 uczestników i 7 300 online.

Konferencja „Prawa dziecka
i ich przestrzeganie” organizowana przez Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku

Wystąpienie przedstawicieli Kulczyk Foundation na
temat projektów pomocowych prowadzonych przez
fundację, ze szczególnym uwzględnieniem prawa
dziecka do edukacji i kontekstu łamania tego prawa.

III Forum Eksperckie Kulczyk
Foundation pt. „HEJT! Jak
uczyć empatii w czasach
nienawiści?”

56.

grudzień 2018

Warsztaty pieczenia pierników
z toruńskim Muzeum Piernika

Warsztaty zorganizowane w Pracowni Efektu
Domina. Wzięło w nich udział ponad 260 dzieci
z placówek uczestniczących w III edycji Programu
Żółty Talerz.

Wydanie pięciu publikacji
„Efekt Domina. Materiały
dla nauczycieli”

„Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli” – inspiracje do zajęć z dziećmi i młodzieżą w grupach
wiekowych: 3-6 lat, 6-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 15+ lat.
Scenariusze dla młodszych grup wiekowych powstały na podstawie „Mądrych bajek z całego świata”, zaś propozycje do pracy ze starszymi uczniami
na podstawie piątej edycji „Efektu Domina”.

57.

grudzień 2018

Warsztaty Hejt/Mowa
nienawiści

Warsztaty zorganizowane w Pracowni Efektu Domina
prowadzone przez psychologów z Fundacji Dajemy
Dzieciom Siłę.
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Lista aktywności Kulczyk Foundation

LP
1.
2.

3.
4.
5.

Lista
aktywności
Projekty Kulczyk Foundation
realizowane w 2018 roku
na świecie

6.
7.
8.

DATA

Organizacja
/ kraj

opis

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

COSPE/ Cooperazione per lo
Sviluppo dei Paesi Emergenti
(Eswatini)

Dalsze etapy realizacji projektu dotyczącego
wsparcia przedsiębiorczości społecznej kobiet.

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

COSPE/ Cooperazione per lo
Sviluppo dei Paesi Emergenti
(Eswatini)

Dalsze etapy realizacji 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.

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

COSPE/ Cooperazione per lo
Sviluppo dei Paesi Emergenti
(Eswatini)

Dalsze etapy realizacji projektu dotyczącego wsparcia budowy Lwandle Women Center – centrum
aktywności kobiet tworzących Women Coalition
of Lwandle Community.

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

COSPE/ Cooperazione per lo
Sviluppo dei Paesi Emergenti
(Eswatini)

Dalsze etapy realizacji projektu dotyczącego
wsparcia rozwoju przedsiębiorczości społecznej
kobiet z Women Coalition of Lwandle Community.

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

SHRDN/Simbu Human Rights
Defenders Network
(Papua-Nowa Gwinea)

Dalsze etapy realizacji projektu ratowania życia
osób oskarżonych o czary w regionie Port Moresby.

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

SHRDN/Simbu Human Rights
Defenders Network
(Papua-Nowa Gwinea)

Dalsze etapy realizacji projektu dotyczącego
wsparcia działań ratowania życia osób oskarżonych
o czary w regionie Simbu.

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

SHRDN/Simbu Human Rights
Defenders Network
(Papua-Nowa Gwinea)

Dalsze etapy realizacji projektu dotyczącego
wsparcia dla organizacji SHRDN na zrealizowanie
działań prewencyjnych i edukacyjnych, akcji
uświadamiających i szkoleń.

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

Fairplay For All/FFA
(Filipiny)

Dalsze etapy realizacji projektu dotyczącego wsparcia drużyny piłkarskiej dzieci ulicy – reprezentacji
dziewcząt Filipin (Team Philippines)
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Lista aktywności Kulczyk Foundation

LP
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

58

DATA

Lista aktywności Kulczyk Foundation

Organizacja
/ kraj

opis

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

Fairplay For All/FFA
(Filipiny)

Dalsze etapy realizacji projektu dotyczącego
wsparcia Payatas FC – klubu piłkarskiego dzieci
ulicy, działającego w slumsie Payatas.

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

Liga de Mujeres
Desplazadas/LMD
(Kolumbia)

Dalsze etapy realizacji projektu dotyczącego
wsparcia utworzenia „Centro Integral para Mujeres”
(Centrum Kobiet) w Mieście Kobiet.

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

Mujeres Sembrando Vida/MSV
(Kolumbia)

Dalsze etapy realizacji projektu dotyczącego
wsparcia w obszarze przedsiębiorczości kobiet.

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

Dinnødhjælp
(Nigeria)

Dalsze etapy realizacji projektu dotyczącego
wsparcia dożywiania dzieci w sierocińcu
prowadzonym w Nigerii przez Dinnødhjælp.

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

Partners In Health Malawi
(Malawi)

Dalsze etapy realizacji projektu dotyczącego
wsparcia rodzin potrzebujących pomocy,
beneficjentów programu POSER.

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

Educo
(Bangladesz)

Dalsze etapy realizacji projektu dożywiania
1055 uczniów w 5 szkołach dla pracujących
dzieci w Dhace.

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

HOPE Foundation
For Women & Children
of Bangladesh
(Bangladesz)

Dodatkowe wsparcie dla szpitala HOPE Field
Hospital for Women, który niesie pomoc ofiarom
kryzysu uchodźczego Rohindzów.

23.

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

Partners In Health Liberia
(Liberia)

Dalsze etapy realizacji projektu dotyczącego
wsparcia dla rodzin potrzebujących pomocy,
beneficjentów programu Social Economic
Assistance (SEA).

24.
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LP
17.
18.
19.
20.
21.
22.

DATA

Organizacja
/ kraj

opis

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

Food for the Hungry (FH)
(Sudan Południowy)

Dalsze wsparcie realizacji projektu organizacji
Food for the Hungry (FH) wdrażanego w Old Fangak
oraz Pigi Canal w Sudanie Południowym.

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

Action Against Hunger (AAH) /
Action contre la Faim (ACF)
(Somalia)

Dalsze wsparcie realizacji projektów wodno-sanitarnych (WASH) w Rabdhuure District, Bakool Region.

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

Save the Children
(Sri Lanka)

Dalsze etapy realizacji projektu dotyczącego
wsparcia samopomocowych grup kobiet.

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

Concern Worldwide
(Republika Środkowoafrykańska)

Dalsze etapy realizacji projektu dotyczącego
wsparcia organizacji Concern Worldwide na rzecz
poprawy warunków życia społeczności Kouango
przez zapewnienie dostępu do czystej wody.

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

COMACO
(Zambia)

Dalsze etapy realizacji projektu dotyczącego
zakupu uli dla rodzin-podopiecznych COMACO.

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

Concern Worldwide
(Czad)

Dalsze etapy realizacji projektu dotyczącego wsparcia budowy dwóch zespołów latryn w centrum
zdrowia Tchoukoutalia Health Centre oraz dwóch
zespołów latryn w centrum zdrowia Ngouboua
Health Centre.

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

Médecins Sans Frontières (MSF)
(Afgnistan)

Dalsze etapy realizacji projektu dotyczącego
wsparcia pomocy medycznej, którą Lekarze bez
Granic zapewniają ofiarom kryzysu humanitarnego
w Afganistanie.

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

Médecins Sans Frontières (MSF)
(Jemen)

Dalsze etapy realizacji projektu dotyczącego
wsparcia pomocy medycznej, którą Lekarze bez
Granic zapewniają ofiarom kryzysu humanitarnego
w Jemenie.
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Lista aktywności Kulczyk Foundation

LP
25.

26.

27.

DATA

Organizacja
/ kraj

opis

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

Action Against Hunger (AAH) /
Action contre la Faim (ACF)
(Kenia)

Dalsze wsparcie realizacji projektów wodnosanitarnych (WASH), które są częścią
zintegrowanego zestawu projektów pomocy
humanitarnej na rzecz potrzebujacych
w hrabstwach Isiolo, Samburu i West Pokot.

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

Concern Worldwide
(Niger)

Dalsze etapy realizacji projektu dotyczącego wsparcia 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.

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

Concern Worldwide
(Sudan)

Kontynuacja
projektu
rozpoczętego
w 2017 roku

Partners In Health Sierra Leone
(Sierra Leone)

Dalsze etapy realizacji projektu dotyczącego
wsparcia dla beneficjentów uczestniczących
w programie Acute Need Program.

29.

styczeń 2018

EmCD
(Rwanda)

Wsparcie podopiecznych organizacji.

30.

styczeń 2018

EmCD
(Rwanda)

Przekazanie aparatów słuchowych Solar Ear, wraz
z niezbędnymi akcesoriami (ładowarka solarna, baterie, osuszacz) oraz indywidualnie dopasowanymi
wkładkami usznymi dla wszystkich dzieci, które ich
potrzebowały (92 dzieci).

31.

styczeń 2018

EmCD
(Rwanda)

Sfinansowanie kursu nauki rwandyjskiego języka
migowego dla rodziców z 96 rodzin.

32.

styczeń 2018

EmCD
(Rwanda)

Przekazanie zwierząt hodowlanych dla 96 rodzin.

28.

60

Dalsze etapy realizacji projektu dotyczącego wsparcia przeprowadzenia niezbędnych napraw tamy
(Anoka dam) w wiosce Helalat (West Darfur) oraz
pomoc w zakresie dostępu do wody i zarządzania
dostępem do wody.

Lista aktywności Kulczyk Foundation

LP

DATA

Organizacja
/ kraj

opis

33.

luty 2018

New Light
(Indie)

Wsparcie Creche Cum Shelter.
Projekt związany z realizacją odcinka do ED5.

34.

luty 2018

New Light
(Indie)

Wsparcie New Light Syamatara.
Projekt związany z realizacją odcinka do ED5.

35.

luty 2018

New Light
(Indie)

Wsparcie New Light Syamatara.
Projekt związany z realizacją odcinka do ED5.

36.

luty 2018

New Light
(Indie)

Wsparcie New Light Syamatara.
Projekt związany z realizacją odcinka do ED5.

37.

luty 2018

New Light
(Indie)

Wsparcie podopiecznego organizacji.

38.

luty 2018

Casa Guatemala
(Gwatemala)

Wsparcie programu rolniczego Casa Guatemala
poprzez (a) realizację projektów wodnych (irygacyjnych) zapewniających odpowiednią irygację w pięciu
miejscach; (b) wyremontowanie i rozbudowanie miejsc,
w których trzymane są zwierzęta (świnie, kury); (c)
zakup zwierząt (świnie), paszy i lekarstw dla zwierząt
oraz zakup roślin i nasion; (d) zakup narzędzi rolniczych dla pracowników oraz uczniów; (e) zatrudnienie
nadzorcy oraz przekierowanie do pracy w programie
rolniczym dodatkowych 15 osób (10 pracowników zajmujących się mainteanance work oraz 5 nauczycieli).
Projekt związany z realizacją odcinka do ED5.
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39.

marzec 2018

Casa Guatemala
(Gwatemala)

Wsparcie związane z poszerzeniem zakresu lekcji
dot. rolnictwa oraz zwiększeniem ich częstotliwości.
W szkole Casa Guatemala każdego dnia będzie organizowanych pięć różnych zajęć dot. rolnictwa, które
pozwolą uczniom zdobyć i doskonalić umiejętności
rolnicze.
Projekt związany z realizacją odcinka do ED5.

40.

marzec 2018

Casa Guatemala
(Gwatemala)

Wsparcie podopiecznych organizacji.
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Lista aktywności Kulczyk Foundation

LP

DATA

Organizacja
/ kraj

opis

41.

marzec 2018

Sumba Foundation
(Indonezja)

Wsparcie projektów wodnych realizowanych przez
organizację.

Lista aktywności Kulczyk Foundation

LP

DATA

Organizacja
/ kraj

opis

52.

sierpień 2018

SOS Children’s Villages Lesotho
(Lesotho)

Wsparcie projektów zdrowotnych realizowanych
przez organizację, które mają na celu walkę z malarią.

Sfinansowanie / rozszerzenie wsparcia związanego z FSP Revolving Fund realizowanego przez SOS
Children’s Village Quthing oraz lokalne organizacje
(Community Based Organizations), będącego częścią
projektu Income Generating Activities, którego celem
jest wsparcie rodzin (mających pod swoją opieką dzieci) w zapewnieniu żywności oraz posiadaniu stałego
dochodu.

Projekt związany z realizacją odcinka do ED6.

Projekt związany z realizacją odcinka do ED6.

Projekt związany z realizacją odcinka do ED6.

42.

kwiecień 2018

Sumba Foundation
(Indonezja)

43.

marzec 2018

SHRDA
(Papua-Nowa Gwinea)

Wsparcie procesu repatriacji oraz reintegracji ofiar
oskarżeń o czary z prowincji Simbu.

44.

marzec 2018

Polska Misja Medyczna
(Sudan Południowy)

Wsparcie projektu pomocy żywnościowej w Sudanie
Południowym implementowanego przez Food for the
Hungry (FH).

45.

maj 2018

Jacaranda Foundation
(Malawi)

Wsparcie projektu edukacji zawodowej.

53.
54.

wrzesień 2018

lipiec-październik
2018

HOPE Foundation
(Bangladesz)

Dodatkowe wsparcie dla szpitala HOPE Field Hospital
for Women, który niesie pomoc ofiarom kryzysu
uchodźczego Rohindżów.

Project Elimu
(Kenia)

Wsparcie programów artystycznych Project Elimu:
rozwinięcie programów.
Projekt związany z realizacją odcinka do ED6.

46.

maj 2018

47.

55.

Jacaranda Foundation
(Malawi)

Wsparcie podopiecznego orgaznizacji.

lipiec 2018

Aryyjan-Karakol
(Kirgistan)

Sfinansowanie niezbędnego remontu oraz
odnowienia Crisis Center oraz Shelter for Women.

48.

sierpień 2018

Aryyjan-Karakol
(Kirgistan)

Sfinansowanie niezbędnego remontu oraz
odnowienia szklarni Aryyjan-Karakol.

49.

sierpień 2018

Polska Misja Medyczna
(Syria)

Pomoc medyczna i zakup środków ratujących życie–
–projekt realizowany w prowincji Idlib w Syrii.

50.

sierpień 2018

CNCF
(Wietnam)

Wsparcie podopiecznych organizacji.

sierpień 2018

Project Elimu
(Kenia)

Wsparcie programów artystycznych Project Elimu:
realizacja przedstawienia „VOICES OF KIBRA”
Projekt związany z realizacją odcinka do ED6.

56.

sierpień 2018

Project Elimu
(Kenia)

Wsparcie programów edukacyjnych Project
Elimu: stypendia dla 120 dzieci występujących
w przedstawieniu „VOICES OF KIBRA”.
Projekt związany z realizacją odcinka do ED6.

57.

październik 2018

Project Elimu
(Kenia)

Programy edukacyjne Project Elimu – wsparcie dla
dzieci w wiosce Masajów.

58.

październik 2018

Project Elimu
(Kenia)

Programy społeczne Project Elimu – wsparcie dla
rodzin głównych bohaterów.
Projekt związany z realizacją odcinka do ED6.

51.

sierpień 2018

HOPE Foundation
(Bangladesz)

Dodatkowe wsparcie dla szpitala HOPE Field
Hospital for Women, który niesie pomoc ofiarom
kryzysu uchodźczego Rohindżów.

59.

październik 2018

Project Elimu
(Kenia)

Wsparcie infrastruktury Project Elimu.
Projekt związany z realizacją odcinka do ED6.
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Lista aktywności Kulczyk Foundation

LP
60.
61.

DATA
październik 2018

sierpień-październik 2018

Organizacja
/ kraj

opis

Project Elimu
(Kenia)

Wsparcie komunikacji Project Elimu:
nagranie przedstawienia „VOICES OF KIBRA”.

PACODEP
(Ghana)

Wsparcie akcji ratowania niewolników.

Lista aktywności Kulczyk Foundation

LP

DATA

67.

grudzień 2018

Organizacja
/ kraj

opis

3 Angels Nepal
(Nepal)

Wsparcie działań prewencyjnych związanych z walką
ze współczesnym niewolnictwem poprzez wspieranie
radia 3 ACR (3 Angels Community Radio).
Sfinansowanie produkcji programu radiowego
3 Angels Community Radio (3 ACR), stworzonego
wspólnie przez 3 ACR oraz KF.

Projekt związany z realizacją reportażu „Troubled
Waters CNN Freedom Project Documentary” oraz
realizacją odcinka do ED6.

62.

październik 2018

PACODEP
(Ghana)

Zakup łodzi wykorzystywanej w akcjach ratowania
niewolników oraz do monitorowania sytuacji
niewolników na Jeziorze Wolta.

Projekt związany z realizacją odcinka do ED6.

68.

grudzień 2018

BENN
(Namibia)

Zakup rowerów dla osób potrzebujących ze
Swakopmund (rejon Erongo).
Projekt związany z realizacją odcinka do ED6.

63.

listopad 2018

PACODEP
(Ghana)

Projekt związany z realizacją reportażu „Troubled
Waters CNN Freedom Project Documentary” oraz
realizacją odcinka do ED6.

69.

grudzień 2018

BENN
(Namibia)

Zakup rowerów dla osób potrzebujących z regionu
Zambezi.

Wsparcie rocznej opieki/rehabilitacji dla 20 dzieci
w Village of Life.

70.

grudzień 2018

Shakti Samuha
(Nepal)

Wsparcie akcji ratowania niewolników.

Projekt związany z realizacją reportażu „Troubled
Waters CNN Freedom Project Documentary” oraz
realizacją odcinka do ED6.

64.
65.

wrzesień 2018

wrzesień 2018

PACODEP
(Ghana)

3 Angels Nepal
(Nepal)

Wsparcie budowy szkoły średniej (Senior High
School) w Village of Life.

Wsparcie akcji ratowania niewolników/osób
zagrożonych współczesnym niewolnictwem.

Projekt związany z realizacją materiału CNN.

71.

grudzień 2018

72.

październik 2018

73.

listopad 2018

74.

grudzień 2018

Projekt związany z realizacją odcinka do ED6.

66.

listopad-grudzień
2018

3 Angels Nepal
(Nepal)

Wsparcie działań prewencyjnych związanych
z walką ze współczesnym niewolnictwem poprzez
wspieranie radia 3 ACR (3 Angels Community
Radio), kluczowego narzędzia organizacji odnośnie
prewencji dot. handlu ludźmi (human trafficking).

Polska Misja Medyczna
(Jordania)

Zakup leków do ośrodka zdrowia w Zarqa w Jordanii.

Projeto UERÊ
(Brazylia)

Wsparcie podopiecznego organizacji.

COMACO
(Zambia)

Sfinansowanie zakupu 107 uli dla rodzin-podopiecznych COMACO.

Jacaranda Foundation
(Malawi)

Kolejny etap wsparcia projektu edukacji zawodowej.

Sfinansowanie ukończenia budowy nowego
budynku 3 Angels Community Radio (3 ACR).
Projekt związany z realizacją odcinka do ED6.
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