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Edukacja zmienia świadomość i świat  
 
 
Czym jest Edukacja dla Pokoju? 

Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju to organizacja pożytku publicznego aktywnie wspierająca 
edukację w krajach rozwijających się. Wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa zwiększa 
szanse na długotrwały pokój  i może  skutecznie  zapobiegać  konfliktom. Stabilna  sytuacja w 
krajach  rozwijających  się ma  bezpośredni wpływ  na  bezpieczeństwo  i  rozwój  gospodarczy 
naszego  kontynentu,  w  tym  Polski.  Bez  wykształcenia,  przynajmniej  na  podstawowym 
poziomie, nie  jest możliwy  samodzielny  rozwój wielu  krajów pozaeuropejskich.  Jeśli dzisiaj 
młodzież tych krajów zdobędzie odpowiednią wiedzę i wykształcenie, w przyszłości będzie w 
stanie pozytywnie zmieniać otaczającą ją rzeczywistość i zaspokajać swoje potrzeby bytowe. 
Wspieranie  edukacji  to  bezpośrednia  inwestycja  w  przyszły  długookresowy  rozwój 
poszczególnych krajów, a nie tylko doraźna pomoc.  
 

Jak działamy? 
Żadnych wartości nie można wprowadzać siłą. My nie mówimy, co dobre, a co złe. Naszym 
zdaniem to edukacja i wiedza o świecie udziela odpowiedzi na te pytania i pomaga dokony‐
wać właściwych wyborów. Nawiązujemy bezpośrednie bliskie kontakty z mieszkańcami kra‐
jów, w których realizujemy nasze projekty. Dzięki naszej pracy, dzięki bezpośrednim, osobi‐
stym więziom i dzięki wymianie myśli świat zachodni staje się w dużo bliższy, przyjazny i zro‐
zumiały. W naszych działaniach nie zapominamy jednak o Polsce. W projekty wolontariackie 
angażujemy młodzież  szkolną  i  studentów. Pomoc niesiona  innym  kształci w nich postawę 
obywatelską,  uczy  odpowiedzialności  i  daje  profesjonalne  doświadczenie  nieocenione  w 
przyszłej pracy zawodowej. 
 

Nasze dokonania 
Nasz zespół może poszczycić się licznymi osiągnięciami, z których najważniejsze to: 

• budowa szkoły dla 2000 dziewcząt i chłopców w Heracie w Afganistanie (2009), 
• kampania  informacyjna dot. higieny  i żywienia skierowana do dzieci  i młodzieży 
w Heracie w Afganistanie (2009), 
• stworzenie centrum komputerowego, zasilanego bateriami słonecznymi, w pro‐
wincji Czitral w Pakistanie w  ramach projektu wspierania starożytnej kultury ple‐
mienia Kalaszów (2009), 
• kursy zawodowe dla kobiet w Zendadżan w Afganistanie w ramach projektu ak‐
tywizacji zawodowej kobiet (2009), 
•  budowa  szkoły  dla  1600  dziewcząt w miejscowości  Zendadżan w Afganistanie 
(2008‐09),  
• przygotowanie całościowego projektu budowy wyższej zawodowej szkoły  rolni‐
czej i internatu w Mazar‐i Szarif na północy Afganistanu (2008), zrealizowanego wg 
naszej dokumentacji przez naszego wieloletniego partnera niemieckiego Afghani‐
stan‐Schulen (2008‐09), 
• przygotowanie projektu i zbiórka środków na budowę szkoły zawodowej dla lud‐
ności tybetańskiej w prowincji Syczuan, ChRL (2009), 
• wspomaganie produkcji  jedwabiu  realizowanego przez kobiety w Zendadżan w 
Afganistanie w ramach projektu aktywizacji zawodowej kobiet (2008), 
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•  wybudowanie  dwóch  szkół  dla  2000  dziewcząt  i  chłopców  z  terenami  rekre‐
acyjno‐sportowymi w Qaramqul w Afganistanie (2006‐2007), 
• wybudowanie szkoły dla dziewcząt w miejscowości Mohmandan w Afganistanie 
(2005), 
• wybudowanie zbiorników wodnych z filtrami do oczyszczania wody w prowincji 
Farjab w Afganistanie (2006‐2007), 
• przeprowadzenie wolontariackich  kursów  i  szkoleń dla uczniów  i nauczycieli w 
Afganistanie (2006), 
• Wysłanie  ok.  15  ton  pomocy  naukowych  (podręczników  i  sprzętu  komputero‐
wego) do szkół afgańskich. 

 

Działamy głównie w Afganistanie – dlaczego? 
Afganistan zaliczany  jest do najbiedniejszych krajów  świata, a w zniszczonym po  la‐
tach wojny kraju do tej pory nie odbudowano infrastruktury (w tym także dotyczącej 
edukacji) niezbędnej do  funkcjonowania  społeczeństwa  i państwa. Naszymi projek‐
tami wspieramy rozwój edukacji w Afganistanie, którego rozwój nie jest możliwy, jeśli 
społeczeństwo nie pozostaje niewykształcone. Zaledwie 51,9% afgańskich mężczyzn 
powyżej 15 roku życia i 21,9% kobiet w tym samym przedziale wiekowym potrafi czy‐
tać  i  pisać.  Najnowsze  badania  przeprowadzone  w  Afganistanie  na  przełomie 
2008/2009 roku pokazują, że aż 92% mieszkańców Afganistanu popiera edukację ko‐
biet,  a  brak wykształcenia  odczuwają  jako  równie  poważny  problem  co  terroryzm. 
Mimo  to nadal dwa miliony dzieci w wieku szkolnym nie uczęszcza do szkół, gdyż... 
ich nie ma. Dodatkowo nasze szkoły i inne projekty tworzą pozytywny wizerunek Pol‐
ski i Zachodu wśród Afgańczyków. 
 

Najnowsze osiągnięcie: szkoła dla 2000 uczniów w Heracie (Afganistan) 
W 2009 roku w ramach programu MSZ „Polska Pomoc” otrzymaliśmy kolejną już do‐
tację  na  budowę  kompleksu  szkolnego  dla  2000  dziewcząt  i  chłopców  w  Heracie 
(Afganistan).  Ten  projekt  „Wyrównywanie  szans  poprez  równy  dostęp  dziewcząt  i 
chłopców do edukacji w Heracie  (budowa szkoły)” został uznany za wzorcowy.  Jego 
celem  jest  zapewnienie  dzieciom  i  młodzieży  z  Heratu  równego  dostępu  do  po‐
wszechnej edukacji w przyjaznym  i bezpiecznym otoczeniu, awans społeczny kobiet 
poprzez równouprawnienie w dostępie do edukacji i podniesienie poziomu wiedzy nt. 
higieny żywienia. Na nową szkołę składa się14 pomieszczeń. Wśród dzieci i młodzieży 
oraz  ich rodzin przeprowadziliśmy pilotażowy programu  informacyjny nt. podstawo‐
wych  zasad higieny  żywienia. Obejmuje on dystrybucję  ilustrowanej broszury  infor‐
macyjnej wraz zestawem środków do higieny oraz ustną kampanię informacyjną.  
 

Projekt na końcu świata: Kalasze  
Kalasze są ostatnimi potomkami mieszkańców starożytnego Kafiristanu, których ziemie znaj‐
dują się na pograniczu dzisiejszego Pakistanu  i Afganistanu. Ten starożytny  i fascynujący  lud 
żyje obecnie w  trzech niewielkich dolinach w północno‐zachodnim Pakistanie. Do dnia dzi‐
siejszego przetrwało  jedynie około 3  tysięcy Kalaszów, którzy kultywują swoją  religię  i oby‐
czaje – są oni jedynym niemuzułmańskim plemieniem w Pakistanie. Pomimo niskiej liczebno‐
ści nadal udaje się im opierać procesowi islamizacji i zachować własny język oraz bogatą kul‐
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turę. Kalasze żyją w niezwykle trudnych warunkach  i skrajnym ubóstwie. Zasypane śniegiem 
doliny są odcięte od  świata przez pół roku, a nawet  latem dotarcie do nich nie  jest proste. 
Izolacja skazuje Kalaszów na zacofanie, uniemożliwia dostęp do opieki medycznej  i edukacji, 
przez co przegrywają ze zdecydowanie lepiej wykształconymi Pakistańczykami m.in. w stara‐
niach o pracę.  
 

Pracownia komputerowa dla Kalaszy 
Kalasze  na  pograniczu  pakistańsko‐afgańskim mają  bardzo  ograniczony  dostęp  do 
edukacji i nikłe możliwości zdobywania i poszerzania wiedzy. Bez wykształcenia nie są 
w stanie skutecznie konkurować na rynku pracy w Pakistanie. Edukacja  jest dla nich 
również  kluczem  do  poprawy  sytuacji materialnej.  Istotnym  elementem  tego  wy‐
kształcenia jest znajomość języka angielskiego oraz umiejętność obsługi komputerów, 
dzięki  czemu  Kalasze  będą mogli  skutecznie  konkurować  na  rynku  pracy, wspierać 
własną kulturę i opierać się presji islamizacji ich kultury. W 2009 r. stworzyliśmy w ich 
dolinie  centrum  komputerowe:  jest  to pierwszy  kontakt Kalaszów  z  tą  technologią. 
Nasze baterie słoneczne, zasilające komputery, to pierwsze  źródło prądu z prawdzi‐
wego zdarzenia w ich dolinach. Dzięki zaangażowaniu naszych wolontariuszy z Polski 
planujemy w 2010 r. prowadzenie kursów obsługi komputerów i języka angielskiego.  
 

Szkoła dla dzieci koczowników tybetańskich w chińskiej prowincji Syczuan 
Mieszkańcy Płaskowyżu Tybetańskiego prowadzą pasterski, wędrowny tryb życia. Przez więk‐
szą  część  roku mieszkają w  namiotach,  a  ich  stałe  siedziby  pozbawione  są  elementarnych 
zdobyczy  cywilizacyjnych.  Brak  oświaty  przekreśla  szanse  tybetańskich  koczowników  na 
zmianę, na poprawę życia  i zachowanie  ich zanikającej kultury. Ze względu na tradycję  i ko‐
czowniczy styl życia dzieci pasterzy nie mogą udać się do odległych miast, żeby pobierać na‐
ukę. Trzeba zbudować szkołę na terenach blisko ich pastwisk, a dzieciom umożliwić zamiesz‐
kanie  przy  szkole.  Społeczność  tybetańska  od  lat  podejmuje  wysiłki  na  rzecz  utworzenia 
„społecznej szkoły” i przerwania beznadziejnego kręgu analfabetyzmu, w jakim przychodzi im 
trwać pokolenie po pokoleniu. Początkowo w oborze, a od 2007 r. w małym, społecznie wy‐
budowanym pawilonie, trzydzieścioro dzieci nomadów mieszka  i pobiera  lekcje nauki czyta‐
nia od dwóch mnichów buddyjskich z pobliskiego klasztoru. Z braku książek mnisi uczą dzieci 
przynosząc  z klasztoru  sutry –  święte buddyjskie księgi. Te  stare manuskrypty  i drzeworyty 
opisujące  nauki  Buddy  są  elementarzem  i  pierwszą  czytanką  dzieci  pasterzy  tybetańskich. 
Nasz projekt – budowa nowej szkoły z  internatem oraz organizacja kursów – ma tę sytuację 
poprawić.  
 

Nasi członkowie i wolontariusze 
Siłą Edukacji dla Pokoju  jest różnorodność. Stowarzyszenie zrzesza osoby o rozmaitych zain‐
teresowaniach  i zawodach: profesorowie  i wykładowcy akademiccy, dyplomaci, orientaliści, 
kulturoznawcy, ekonomiści, dziennikarze,  informatycy, urzędnicy administracji państwowej, 
studenci różnych kierunków. Dzięki bogactwu posiadanych przez nas umiejętności i doświad‐
czeń jesteśmy w stanie nawiązywać i rozwijać współpracę z przedstawicielami różnych kultur 
oraz sprawnie  i profesjonalnie przygotowywać projekty  i  je skutecznie realizować. Działamy 
całkowicie społecznie, a za naszą pracę nie pobieramy żadnego wynagrodzenia. Bieżące wy‐
datki  (telefon,  poczta, materiały  biurowe,  czynsz  itp.)  pokrywane  są  ze  składek  członkow‐
skich, zatem wszelkie dotacje, granty  i darowizny przeznaczane są w 100% na realizację na‐
szych projektów. Działając na rzecz Edukacji dla Pokoju mamy poczucie,  że nasz wolny czas 
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spędzamy nie tylko w przyjemny sposób, ale także wartościowy  i pożyteczny. W nasze pro‐
jekty angażują się wolontariacko młodzież i studenci, dzięki czemu zdobywają cenne na rynku 
pracy doświadczenie. 
 

Zaplanowane projekty 
Wszystkie  projekty  przygotowujemy  i  realizujemy w  bliskiej  kooperacji  z  lokalnymi 
społecznościami. Nasze plany na najbliższy okres to: 

• W kwietniu 2010 r. rozpoczynamy budowę uniwersyteckiej kliniki weterynaryjnej dla 
Uniwersytetu w  Heracie  (Afganistan).  Będzie  to  pierwsza  tego  typu  klinika  na  północy 
Afganistanu. 
• Budowa studni i program edukacyjny w Afryce (Burkina Faso),  
• Budowa Szkoły Zawodowej Dla Ludności Tybetańskiej W Prowincji Syczuan (Chrl), 
• Budowa szkoły średniej dla chłopców i dziewcząt w prowincji Herat (Afganistan), 
• Budowa Małych  Ośrodków  Szkolnych  Dla  Kobiet  I  Dziewcząt  Na  Południu  Afgani‐
stanu,  
• Budowa kolejnych studni  i zbiorników wodnych dla budynków szkolnych  i ośrodków 
edukacyjnych (Afganistan), 
• Organizacja kursów tkactwa i rzemiosła dla kobiet w Afganistanie, 
• Kursy  języka  angielskiego  i  obsługi  komputerów  dla  nauczycieli  i  młodzieży  w 
Afganistanie oraz dla społeczności Kalaszów w Pakistanie, 
• Zbiórka  i  transporty pomocy naukowych  (podręczniki  języków obcych, materiały pi‐
śmienne, komputery, drukarki itp.) na potrzeby szkół w Afganistanie i Pakistanie. 

 

Nasi partnerzy zagraniczni 
Przy realizacji naszych projektów ściśle współpracujemy z zagranicznymi partnerami. 
Pozwala nam to na wymianę doświadczeń, lepsze rozeznanie w potrzebach lokalnych 
społeczności i wzajemne wsparcie. W Afganistanie blisko współpracujemy z organiza‐
cją VUSAF i niemiecką organizacją pozarządową Afghanistan‐Schulen, z amerykańsko‐
afgańską organizacją na rzecz kobiet Women for Afghan Women oraz afgańską orga‐
nizacją Herat Youth Union. Dzięki nim nasze działania są jeszcze bardziej efektywne i 
jesteśmy w stanie bardzo dobrze rozeznać się w rzeczywistych potrzebach. 
 

Jak można nam pomóc? 
Każde wsparcie, nie tylko finansowe, jest dla nas nieocenione. Równie istotne są dla nas Pań‐
stwa  umiejętności,  czas  i  zaangażownie. Naszą  działalność można wspomagać  organizując 
zbiórkę pieniędzy, komputerów, pomocy naukowych czy podręczników do nauki języków ob‐
cych, organizując  imprezę na rzecz naszych projektów, pisząc projekt, projektując broszurkę 
itp. Liczy się każdy pomysł i inicjatywa. Zawsze z radością witamy 1% podatku przekazany na 
nasze projekty. Dziękujemy!  
 

Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju  
28 lutego 2010 r. 
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