Fundacja Moja Dominikana

prezentuje projekt

DZIEŃ DOMINIKANY

Niniejszą prezentacją pragniemy przedstawić Państwu Projekt Dzień Dominikany oraz
działania Fundacji Moja Dominikana.
Wierzymy, że po przeczytaniu o założeniach i działaniach Fundacji oraz o jej kluczowym
projekcie jakim jest projekt „Szkoła Pod Palmami” uda nam się zachęcić Państwa do
współpracy albo przynajmniej do poszerzenia wiedzy na temat działań Fundacji Moja
Dominikana oraz wyspy.
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Kim jesteśmy?
Fundacja Moja Dominikana swoją działalność rozpoczęła na początku 2013 roku.
Fundacja powstała z inicjatywy Fundatorki, która spędziła 2 lata na pięknej karaibskiej wyspie
Hispaniola. Po pół roku pobytu tam, postanowiła przeprowadzić się do środka wioski
tubylczej. Została zauroczona optymizmem ludzi tam żyjących, a jednocześnie była świadoma
problemów z jakimi na co dzień spotykają się.

Po powrocie do Polski postanowiła działać – chciała połączyć możliwości jakie daje cywilizacja
w Polsce z relacjami międzyludzkimi na Dominikanie – tak powstał pomysł na edukowanie i
przekazywanie w obie strony pomysłów na życie – czerpanie korzyści z podpatrywania obu
światów.
Zbudowana przykładem swojej córki, która po 3 miesiącach uczęszczania do lokalnej szkoły
sprawnie porozumiewała się z rówieśnikami po hiszpańsku i po angielsku, postanowiła dać
podobną możliwość naszym polskim dzieciom. I tak się zaczęło…
Dziś Fundacja to zespół paru dzielnych osób, którzy starają się wdrażać w życie projekty, które
wspierają kształtowanie się w człowieku bezcennych wartości – relacji międzyludzkich !!

Dzień Dominikany
Czym jest projekt „Dzień Dominikany”?
W samy centrum Karaibów, opłukiwany wodami Oceanu Atlantyckiego od północy i Morza
Karaibskiego od południa, rozłożył się spokojny i piękny kraj znany pod oficjalną nazwą
Republika Dominikany.
Wyspa Hispaniola, na której kraj ten leży, została odkryta 5 grudnia 1492 roku podczas
pierwszej podróży Krzysztofa Kolumba do lądów Nowego Świata.
Nazwał ją w swoich dziennikach „Perłą” potem zaczęto nazywać całą wyspę „Hispaniola”.

Naturalne piękno i bogata historia tego miejsca zafascynuje każdego, kto zechce je poznać
nawet po pięciu wiekach nadal jest „nowym światem” wśród turystów.
Swoją sławę Republika Dominikany zawdzięcza przede wszystkim magicznym plażom, które
są na liście dziesięciu najlepszych windsurfingowych i kitesurfingowych plaż na świecie.
Fundacja Moja Dominikana pragnie szerzyć wiedzę o kulturze i zwyczajach Republiki
Dominikany. W tym celu organizujemy spotkania pod hasłem „Dzień Dominikany”.
Podczas „Dnia Dominikany” w niestandardowy sposób przybliżamy Polakom ten
egzotyczny kraj, jego zwyczaje oraz korzyści jakie my, Polacy możemy z niego czerpać.

Dzień Dominikany
Na czym polega:
Zachęcamy do skorzystania z niezwykłej prezentacji jaką Fundacja Moja Dominikana
przygotowała dla Państwa.
Opracowaliśmy atrakcyjny, wciągający program, dzięki któremu każdy „Dzień Dominikany” zapewnia
walory edukacyjne, rozrywkowe oraz niezapomniane wrażenia.
Program przygotowany jest na 3-4 godziny w zależności od integracji społeczności.
W projekcie tym chcemy przede wszystkim:
- Przedstawić prawdziwy świat Dominikany – ten dla turystów, ale i ten lokalnej społeczności
- Zachęcić do odwiedzenia Dominikany – pokazać co warto zobaczyć
- Pokazać zwyczaje kulturowe i obyczajowe tamtejszego społeczeństwa
- Przedstawić ciekawostki, dzięki którym będzie można bardziej zrozumieć tamtejsze obyczaje
- Nauczyć się tańczyć ich latynoskie tańce marengue i bachiata
- Podegustować typowe lokalne potrawy
- Zrozumieć potrzeby tamtejszej społeczności
Przy paru godzinach zabawy, śmiechu, tańca, ale i skupienia chcemy przedstawić Państwu prawdziwe
oblicze tej pięknej, ale jakże ciągle dla nas tajemniczej wyspy i mieszkańców Dominikany.
Dzięki tak spędzonemu czasowi wierzymy, iż wzbogacimy wiedzę, zachęcimy do wyjazdu, ale
przede wszystkim uwrażliwimy na potrzeby relacji międzyludzkich!
Wierzymy również, iż zachęcimy do współpracy z Fundacją Moja Dominikana zarówno przy
szlachetnych projektach kierowanych do naszej młodzieży, ale również przy możliwości
rozszerzenia rynku handlowego o współpracę z tym niesamowitym krajem.

Dzień Dominikany
PROGRAM SPOTKANIA:
Spotkanie podzielone będzie na 3 panele:
I panel pokazowy:

•
•

Prezentacja Dominikany dla turystów – pokaz filmu przygotowanego przez Ministerstwo Turystyki
Republiki Dominikany
Prezentacja Dominikany lokalnej – tej gdzie żyje lokalna społeczność, z dala od kurortów

II Panel integracyjny:

•

•
•

Pokaz tańca marengue oraz tańca bachata prowadzony przez Dominikańczyków - kochają oni
muzykę i taniec. Spośród wszystkich rytmów, które wzbogacają ich kulturę, rytm marengue i
bachata są tym, który najlepiej wyrażają ducha narodu dominikańskiego. Tu zachęcać będziemy do
współtowarzyszenia nam przy pokazie i poznanie kroków obu tańców.
Zabawy językowe – podstawimy ciekawostki językowe, zachęcimy do nauki języka hiszpańskiego,
przedstawimy zwroty języka hiszpańskiego używanego przez Dominikańczyków - jego podstawowe
zwroty i anegdoty związane z wymową i znaczeniem na wyspie.
Pyszna degustacja smaków raju – tu przedstawimy typowe potrawy dominikańskie, każdy będzie
miał możliwość degustacji platanów przygotowywanych na oczach widzów oraz przedstawimy
pokaz Mistrza Czekolady, który będzie przygotowywał czekoladki z kakao dominikańskiego.

Dzień Dominikany
PROGRAM SPOTKANIA:
III panel misja:
•
•

Przedstawimy projekty Fundacji, które promują relacje międzyludzkie i będziemy zachęcać do
uczestnictwa w nich naszą polską młodzież zarówno tu w Polsce jak i tam – na Dominikanie
Zaprezentujemy możliwości współpracy z Dominikaną – ten panel kierowany będzie dla lokalnych
biznesmenów, który mogą rozszerzyć swoje biznesy o interesy handlowe z przedsiębiorcami z
Dominikany – pokażemy i zachęcimy do opłacalnych inwestycji z tym egzotycznym krajem.

Opracowaliśmy atrakcyjny, wciągający program, dzięki któremu każdy „Dzień Dominikany” zapewnia
walory edukacyjne, rozrywkowe oraz niezapomniane wrażenia.
Program przygotowany jest w dwóch opcjach do wyboru:
- Dla młodzieży, rodziców i lokalnej społeczności
- Dla lokalnej społeczności oraz biznesmanów chętnych posłuchać o możliwościach biznesowych
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zorganizowaniem „Dnia Dominikany” w swoim mieście i
poczucia niesamowitego klimatu – zapraszamy do kontaktu !!!!!!!!!!!

Pomysłów na wspólne działania promocyjne, tak aby zapewnić mieszkańcom rozrywkę oraz
pokazać jakże odmienny, ale ludzki świat - mamy wiele! Chętnie wysłuchamy również Państwa sugestii
co do naszej współpracy.

Chętnie odwiedzimy Państwa miasto i zaprezentujemy DZIEŃ DOMINIKANY !
Wierzymy, iż dzięki skorzystaniu z naszej oferty zaprezentują Państwo swoim mieszkańcom
niezapomniane wrażenia, ale również przyczynią się do wzmocnienia relacji międzyludzkich. Dzięki
przedstawionej życzliwości i orientacji na drugiego człowieka, Dominikańczycy uczą nas jakie wartości
naprawdę w życiu są ważne.

A dodatkowo wierzymy, iż dzięki skorzystaniu z innych naszych projektów np. tych kierowanych do
młodzieży jak „Szkoła Pod Palmami” spowodujemy większe zaangażowanie mieszkańców na lokalne
aspekty wrażliwe społecznie – wierzymy, iż dzięki naszym projektom pozwolimy uwolnić w ludziach to
co w nas najcenniejsze – dostrzeżenie potrzeb drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy.

Zapraszamy do współpracy,
W celu umówienia terminu i szczegółów naszej prezentacji prosimy o kontakt
biuro@mojadominikana.pl, numer komórkowy 663 227 798
Projekt prowadzi Adrian Brzeziński.
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