SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2006

1. Powstanie Fundacji
Fundacja Inna Przestrzeń powstała w 2006 roku jako kontynuacja działań zespołu
osób, które inicjowały i z sukcesem realizowały niekonwencjonalne projekty artystyczne
realizowane w warszawskiej przestrzeni miejskiej:


Clive Brown & the Shekinah Singers - warszawska część tournee brytyjskiego
zespołu gospel o afro-karaibskich korzeniach (rok 2003, wnioskodawca:
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel, dotacja miasta
Warszawy w wysokości 30 000 PLN)



Festiwale Kultur Kaukazu "Transkaukazja" (rok 2004 i 2005, wnioskodawca:
Stowarzyszenie Grupa Studnia O., dotacje miasta Warszawy w wysokości 100
000 PLN - po 50 000 PLN/festiwal)



występy Teatru Marionetek z Baku (rok 2005, wnioskodawca: Stowarzyszenie
Grupa Studnia O., dotacja miasta Warszawy w wysokości 36 500 PLN)



Wiet Nam Gra - wydarzenie plenerowe i koncert (rok 2005, wnioskodawca:
Fundacja Sztuki ARTERIA, dotacja miasta Warszawy w wysokości 70 000 PLN)

2. Projekty samodzielnie realizowane w 2006 roku
Od momentu rejestracji w czerwcu 2006 r. Fundacja samodzielnie zrealizowała
następujące projekty:


Narodziny Nowoczesnej Warszawy – dorobek Sokratesa Starynkiewicza
(wystawa multimedialna) – dotacja miasta Warszawy w wysokości 18 000 PLN,
Przedsięwzięcie realizowane było w partnerstwie z Muzeum Historycznym m.st.
Warszawy oraz Archiwum Państwowym M. St. Warszawy. Celem projektu jest
prezentacja dorobku dziewiętnastowiecznego prezydenta Warszawy Sokratesa
Starynkiewicza w formie profesjonalnej i atrakcyjnej dla szerokiego odbiorcy
wystawy multimedialnej.



Kontynent Warszawa. Warszawa Wielu Kultur (portal internetowy) – dotacja
miasta Warszawy w wysokości 8 000 PLN. Celem projektu jest stworzenie i
wypromowanie pierwszego warszawskiego portalu zawierającego informacje o
projektach, miejscach i ludziach związanych z kulturą mniejszości narodowych i
środowisk cudzoziemskich w Warszawie. Istotnym aspektem projektu jest
zaangażowanie w współredagowanie portalu mieszkańców Warszawy oraz
promocja w szczególności tych twórców ze środowisk cudzoziemskich lub
mniejszościowych, których nie stać na profesjonalną reklamę.



Edukacja Rozwojowa na rzecz Tybetu (projekt edukacyjny dot. praw człowieka)
– dotacja Fundacji Edukacji dla Demokracji (środki MSZ) – 20 000 PLN. Projekt
składa się z trzech komponentów – filmu multimedialnego dotyczącego sytuacji w
Tybecie oraz możliwości podejmowania działań na rzecz praw człowieka w
Tybecie „Ratuj Tybet” (1000 egz.), publikacji książkowej o analogicznej treści
(1000 egz.) oraz warsztatów dla młodych działaczy praw człowieka
zrealizowanych 9-10 grudnia 2006 roku
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3. Projekty realizowane w partnerstwie z innymi organizacjami
W roku 2006 Fundacja Inna Przestrzeń współrealizowała jako partner Fundacji
Towarzystwo Demokratyczne Wschód projekt „Osetia-Gruzja-Polska. Dobre
praktyki w pracy z mniejszościami i w rozwiązywaniu konfliktów społecznych –
przykład Polski” w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych z zakresu
pomocy zagranicznej i międzynarodowej współpracy rozwojowej (dotacja MSZ: 81
858 PLN). Projekt składał się z dwóch części: (1) wizyty studyjnej grupy
przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów z Osetii Południowej w Polsce
(poznawanie mechanizmów współpracy z mniejszościami na poziomie samorządów
lokalnych i regionalnych) oraz (2) przygotowania do realizacji staży dla
najzdolniejszych studentów z różnych stron konfliktu dot. Osetii w ramach ścieżki
negocjacje, mediacje i rozwiązywanie konfliktów przy Instytucie Stosowanych Nauk
Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (w tym wizyta przygotowawcza w Gruzji).
Fundacja Inna Przestrzeń była w szczególności odpowiedzialna za realizację zadania
drugiego, które będzie kontynuować jako odrębny projekt.
4. Przyznane dofinansowanie na projekty realizowane w 2007 roku.
Fundacja Inna Przestrzeń otrzymała dotychczas dofinansowanie na następujące
projekty realizowane w 2007 roku:




Miej Świadomość (projekt edukacyjno-kampanijny dot. praw człowieka) –
dotacja Programu Młodzież w wysokości 2 911,5 EUR. Jest to projekt
nieformalnej grupy młodzieżowej na działania edukacyjne dot. Tybetu i praw
człowieka realizowany przy instytucjonalnym wsparciu Fundacji Inna Przestrzeń.
Rodzić po ludzku – Azerbejdżan (projekt z zakresu pomocy rozwojowej/
realizacji kampanii społecznych oraz dzielenia się doświadczeniami) – przyznana
dotacja Fundacji Edukacji dla Demokracji w wysokości 70 000 PLN (projekt
realizowany będzie w I poł. 2007 roku). Projekt ma na celu wszechstronną
diagnozę sytuacji okołoporodowej w Azerbejdżanie i szkolenia w Azerbejdżanie
przez polskich ekspertów. W ramach projektu planowana jest realizacja
wszechstronnych badań stanu opieki okołoporodowej w Azerbejdżanie – w
szczególności sytuacji kobiet w ciąży i matek, szpitali położniczych, sytuacji
prawnej związanej z ww. tematem, a także przygotowanie i realizacja szkoleń z
udziałem polskich ekspertów z zakresu tworzenia szkół rodzenia i dobrych praktyk
opieki okołoporodowej oraz przeprowadzenia kampanii społecznej „Rodzić po
ludzku”.
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