Warszawa, 2 kwietnia 2009
Informacja prasowa

„Edukacja dla Pokoju” buduje kolejną szkołę w Afganistanie
W ramach programu „Polska pomoc” Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju otrzymało z polskiego
MSZ dotację w wysokości 729 506,60 zł na budowę kompleksu szkolnego dla 1500 dziewcząt i
chłopców w Heracie (Afganistan).
Przygotowany przez Edukację dla Pokoju projekt „Wyrównywanie szans poprzez równy dostęp do
edukacji dla dziewcząt i chłopców w Heracie (budowa szkoły)” otrzymał dotację z MSZ w ramach
programu

„Polska

pomoc”

2009

(wyniki

konkursu

dostępne

są

na

stronie

MSZ:

http://www.msz.gov.pl/files/docs/konkursy/20090402POMOC/Lista%20dotacji%20Pomoc%20zagraniczna%202
009.pdf). Budowa kompleksu szkolnego dla 1500 dziewcząt i chłopców w wieku 7-18 lat (klasy 1-9)
zapewni dzieciom i młodzieży z Heratu równy dostęp do powszechnej edukacji w przyjaznym i
bezpiecznym otoczeniu oraz umożliwi awans społeczny kobiet poprzez równouprawnienie w dostępie
do edukacji. Budynek składać się będzie z 14 pomieszczeń. W latach kolejnych planowane jest
dobudowanie drugiego piętra.
Będzie to już piąta budowa szkoły w Afganistanie realizowana lub przygotowana przez nasz zespół.
Edukacja dla Pokoju zakłada, że realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do wzrostu liczby
dzieci wysyłanych do szkoły dzięki zapewnieniu bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki.
Obecnie lekcje odbywają się pod gołym niebem, w namiotach lub wynajętych pomieszczeniach.
Rozdzielenie grup męskich i żeńskich pozwoli na edukację młodzieży przy jednoczesnym
poszanowaniu tradycji afgańskiej. Dodatkowo, wprowadzenie zmianowego systemu nauczania –
chłopcy i dziewczęta uczą się o różnych porach, w różnych klasach – zachęci rodziców do posyłania
swoich córek do szkół. Sytuacja związana z edukacją kobiet w Afganistanie jest bardzo trudna.
Szacuje się, iż jedynie 21,9% kobiet powyżej 15 roku życia potrafi czytać i pisać. Otwarcie przed nimi
możliwości edukacyjnych jest szansą na zdobycie wykształcenia i aktywne życie społeczne.
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Edukacja dla Pokoju planuje również przeprowadzenie w nowej szkole pilotażowego projektu
edukacyjnego zakładającego dystrybucję kilku tysięcy ulotek zawierających podstawowe informacje
na temat zasady higieny i żywienia. Dzięki akcji zakładane jest podniesienie poziomu wiedzy na temat
higieny i żywienia zarówno wśród uczniów i pracowników szkoły, jak i ich rodzin.
Nowy budynek szkolny, w perspektywie długofalowej zapewni również bezpieczny punkt wyborczy
dla mieszkańców Heratu.
Realizacja projektu pokrywa się z następującymi celami milenijnymi:
•

CEL 2 „Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym”;

•

CEL 3 „Promocja równości płci i awans społeczny kobiet; pośrednio

•

CEL4 „Ograniczenie umieralności dzieci”
***

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

Informacji dodatkowych udzielają:
Dr hab., profesor SWPS, Piotr Balcerowicz
E-mail: piotr.balcerowicz@edukacjadlapokoju.org
Tel. Kom.: 501 125 007
Aleksandra Minkiewicz
E-mail: Aleksandra.minkiewicz@edukacjadlapokoju.org
Tel. Kom.: 501 046 613
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