
„Dzień Współpracy Rozwojowej. Miasteczko Edukacji Globalnej”  
w ramach obchodów Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 

27 września 2015 r.  
PROGRAM WYDARZEŃ 

 
Godzina 

 
Wydarzenie 

 
Element 

miasteczka/Organizacja 
 

10:15 Spotkanie z ratownikami, którzy nieśli pomoc 
humanitarną w Nepalu. 

Straż pożarna/ 
Szkoła Główna Służby 

Pożarniczej 

12:00 Spotkanie z Benem Ooko z Kenii – współtwórcą 
turnieju piłki nożnej Peace Soccer Tournament. 

Centrum sportowe/ 
Związek Stowarzyszeń Polska 

Zielona Sieć 

12:30 Transmisja on-line: połączenie na żywo z uczestnikami 
projektów w Kirgistanie, rozmowy                                 
m.in. z mieszkańcami wsi, gdzie pracuje 
Stowarzyszenie; rodzina, tradycje, zwyczaje wioski i jej 
codzienne problemy (dostęp do wody pitnej w Azji 
Centralnej). 

Studnia/ 
Stowarzyszenie 

Wschodnioeuropejskie Centrum 
Demokratyczne 

13:00 Rozmowy przy tradycyjnej tadżyckiej herbacie:  
Przedsiębiorcze kobiety z Tadżykistanu. 

Klub Kobiet/ 
Fundacja Edukacja                            

dla Demokracji 

13:30 Spotkanie z pracownikiem humanitarnym PAH, czyli o 
tym, jak pracuje się w miejscach, gdzie występują 
kryzysy humanitarne. 

Pomoc  Humanitarna/ 
Polska Akcja Humanitarna 

 

14:15 1. Spotkanie z ratownikami Polskiego Centrum 
Pomocy Międzynarodowej niosącymi pomoc 
Nepalczykom po kwietniowym trzęsieniu ziemi.  
 
2. Uchodźcy w Libanie. Czyli jak żyje ponad milion 
Syryjczyków i co robimy, by to życie było choć trochę 
łatwiejsze? Dyskusja z pracownikami PCPM na co 
dzień pracującymi przy syryjskiej granicy. 
 

Pomoc  Humanitarna/ 
Polskie Centrum Pomocy 

Międzynarodowej 
 

15:15 Spotkanie z Ihorem Semywołosem - ukraińskim 
analitykiem i politologiem, dyrektorem Kijowskiego 
Centrum Badań Bliskowschodnich. Rozmowę z nim 
poprowadzi Piotr Pogorzelski, dziennikarz Polskiego 
Radia. 

Redakcja Lokalnej Gazety/ 
Fundacja Solidarności 

Międzynarodowej 

15:00 
 
 
 

16:00 

Projekcja filmu „Aleppo. Notatki z ciemności”,                 
reż. W. Szumowski, M. Przedlacki, Polska, 2014 – 
nagrodzonego Grand Prix na V Międzynarodowym 
Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDoc. 
oraz spotkanie z reżyserem. 

Kino/ 
HumanDoc 

17:00 
 
 

18:30 

Koncert gwiazdy - zespołu Sound’n’Grace. 
Podczas koncertu  przedstawimy wolontariuszy, 
zaangażowanych w niesienie pomocy w różnych 
zakątkach globu, wyjeżdżających w ramach programu 
Wolontariat Polska Pomoc.   

SCENA MIASTECZKA 



Ponadto, w Miasteczku Edukacji Globalnej znajdziesz interesujące gry, warsztaty, wystawy  

i spotkania z ciekawymi ludźmi z różnych części świata! 

W programie, od godz. 10.00 do 17.00 między innymi: 

 warsztaty kaligrafii w językach: ukraińskim, gruzińskim, birmańskim, arabskim (Redakcja 

Lokalnej Gazety) 

 rozmowy przy tadżyckiej herbacie, tradycyjne tadżyckie stroje, spotkanie z Marcinem 

Sawickim, autorem książki „Morze światła. Opowieści tadżyckie” (Klub kobiet) 

 samochód pożarniczy z drabiną, prezentacja ubrań stosowanych w straży pożarnej                          

(z możliwością ich założenia i wykonania zdjęć przez uczestników), spotkanie  

z grupę ratowników HUSAR (Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z psami) zajmującą się 

przeszukiwaniem gruzowisk po katastrofach naturalnych (Haiti, Nepal) (Straż pożarna) 

 spotkanie z Anną Cieślewską, autorką książki "Gdzie jest ta woda?" o problemie wodnym  

w Azji Centralnej (Woda, EEDC) 

 nauka gry na peruwiańskich instrumentach, tańce z Ameryki Południowej (Szkoła) 

 interaktywne pokazy praktycznego wykorzystania źródeł energii odnawialnej (Sad) 

 spotkanie z banksterem w raju podatkowym (tuż obok południowoamerykańskiej Farmy, 

gdzie sympatyczni rolnicy opowiedzą o swoim życiu) 

 turniej – „Mega Piłkarzyki” (Centrum sportowe) 

 warsztaty filmowo-dziennikarskie, pokazy audiodeskrypcji oraz pokazy filmów nagrodzonych 

na festiwalu HumanDoc (Kino) 

 wizyta na plantacji bananów i zabawa w odpowiedzialne kupowanie (Sklep) 

 wielkoformatowe puzzle, wodny labirynt, gra w studnię (Woda, PAH) 

 nauka udzielania pierwszej pomocy (Szpital) 

 ozdabianie paczek dla uchodźców na Ukrainie (Pomoc Humanitarna, Caritas) 

 


