Warszawa, 12 listopada 2008
Informacja prasowa

Edukacja dla Pokoju w Afganistanie
6 listopada b.r. ukończono budowę fundamentów szkoły dla ok. 2500 dziewcząt
w miejscowości Zendadżan w Afganistanie. Projekt

został zrealizowany dzięki

zaangażowaniu polskiej organizacji pozarządowej Edukacja dla Pokoju.
W październiku 2008 roku rozpoczęła się budowa, a już 6 listopada ukończono fundamenty
kompleksu szkolnego dla dziewcząt w prowincji Zendadżan (Zenda Jan) koło Heratu
w zachodnim Afganistanie. Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju rozpoczęło przygotowania do
budowy jeszcze w 2006 roku. W oparciu o sprawdzony projekt gotowej już szkoły
wybudowanej niedaleko Heratu, opracowano we współpracy z organizacją Women for
Afghan Women szczegółowy projekt budowlany. Projekt starał się o dofinansowanie
w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych POMOC ZAGRANICZNA 2008. Niestety,
wniosek został odrzucony. Ostatecznie środki finansowe na budowę szkoły zostały pozyskane
w Stanach Zjednoczonych przez Virignię Boden, obywatelkę amerykańską, która będzie
również odpowiedzialna za realizację projektu.
Liceum dla dziewcząt w Zendedżan będzie składało się z 16 klas, a zajęcia będą prowadzone
przez 40 nauczycieli. Projekt spotkał się z dużym poparciem i zaangażowaniem lokalnej
społeczności, która już zadeklarowała wsparcie przy budowie oraz zobowiązała się do
zadbania o bezpieczeństwo uczniów. Edukacja dla Pokoju w miarę możliwości zapewni ze
swojej strony wyposażenie biblioteki szkolnej oraz klas.
„Ludziom znającym tylko wojnę pokazujemy lepszy świat i dajemy im perspektywy”,
powiedział dr. hab., profesor SWPS, Piotr Balcerowicz, założyciel i prezes Edukacji dla
Pokoju, „Wspieranie edukacji to bezpośrednia inwestycja w przyszły długookresowy rozwój
krajów takich jak Afganistan, a nie tylko doraźna krótkotrwała pomoc.”

Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju Organizacja pożytku publicznego  Niemcewicza 26/64, 02-306 Warszawa  www.edukacjadlapokoju.org
Nr konta: PL 82 1600 1374 0003 0052 1297 6001  SWIFT: PPA BP LPK  NIP 701-00-888-56 

REGON 141144528

 KRS 0000288346

„Nowy budynek szkolny pozwoli na zapewnienie dzieciom właściwego otoczenia, dzięki
czemu będą mogły docenić wartość wykształcenia i edukacji”, powiedziała Virginia
Boden,

odpowiedzialna za koordynację projektu, „Zapewni również miejsce na

przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, gdyż brak wykwalifikowanej kadry jest jedną
z bolączek w prowincji Zendadżan.”
Szkolenia dla nauczycieli zostaną przeprowadzone przez doświadczonych nauczycieliwolontariuszy. Po zakończeniu budowy Edukacja dla Pokoju wraz z Virginią Boden będzie
nadal monitorować przebieg edukacji oraz wspierać bieżące potrzeby szkoły.
Dodatkowo została nawiązana wstępna współpraca ze szkołami w Hamburgu oraz w Castro
Valley w Kalifornii, które zadeklarowały chęć stworzenia wraz z Liceum w Zendadżan
programu szkół partnerskich. Mamy nadzieję, że do tego pomysłu uda nam się przekonać
również licea w Polsce.
***
Edukacja dla Pokoju to organizacja pożytku publicznego mająca na celu wsparcie rozwoju edukacji
w krajach Trzeciego Świata. Jesteśmy przekonani, iż wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa
zwiększa szanse na długotrwały pokój i może skutecznie zapobiegać konfliktom. Stabilna sytuacja
w krajach Trzeciego Świata ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy naszego
kontynentu, w tym również i Polski. Więcej informacji na stronie www.edukacjadlapokoju.pl
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