
 

 

 

Sprawozdanie z działalności za rok 2006 

 

Fundacja Edukacji Międzykulturowej 

Ul. Międzyborska 67 m 19 

04-025 Warszawa 

 

Data wpisu do rejestru 24.01.2006 

KRS 0000249647 

 

Zarząd Fundacji: 

Agnieszka Dziarmaga-Czajkowska – przewodnicząca Zarządu 

Dorota Górska – członek Zarządu 

Patrycja Prześlakiewicz – członek Zarządu 

 

Celem Fundacji jest  

• upowszechnianie wiedzy o dorobku kulturowym i społecznym grup 
etnicznych i narodowościowych, mieszkających w Polsce i poza jej granicami, 
słuŜące budowaniu postaw otwartości i dialogu między społeczeństwami 
• rozwijanie współpracy oraz kontaktów między społeczeństwami, opartych 
na wzajemnym szacunku i tolerancji. 
 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
• Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą 
• Działalność informacyjną; w tym gromadzenie i udostępnianie informacji o 
grupach etnicznych i narodowościowych, w szczególności o mniejszościach, 
imigrantach i uchodźcach, oraz prowadzenie kampanii społeczno-informacyjnych 
• Współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się 
problematyką edukacji międzykulturowej 
  

Fundacja Edukacji Międzykulturowej nie prowadzi działalności gospodarczej 

 

Fundacja Edukacji Międzykulturowej powstała 2006 roku. Została zarejestrowana 
24.01.2006 r. , działalność rozpoczęła we wrześniu 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Zrealizowane projekty:  

 

Agroturystyka u Kistów w Pankisi  

 

Projekt polegał na zorganizowaniu szkoleń w Polsce dla grupy Kistów (Gruzja) 

zainteresowanych rozpoczęciem działalności agroturystycznej w wąwozie Pankisi.  

Podczas 9 dniowego pobytu w Polsce grupa przeszła cykl wykładów i warsztatów  (54 

godziny zajęć teoretycznych i praktycznych), z zakresu:  

• budowania, zasad funkcjonowania i zarządzania organizacją pozarządową; 

• pozyskiwania funduszy, pisania projektów oraz znajomości instytucji 

grantodawczych; 

• prowadzenia gospodarstw agroturystycznych zilustrowane prezentacją w terenie 

efektów we wschodnim regionie Polski (Lubelszczyzna), który kilka lat temu 

znajdował się w podobnie trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej jak gruziński 

wąwóz Panksi; 

• roli dziedzictwa kulturowego i walorów naturalnych Pankisi w przygotowaniu oferty 

agroturystycznej; 

• moŜliwości działania na rzecz własnego regionu i społeczności poprzez 

zjednoczenie i dialog między poszczególnymi instytucjami państwowymi i nie 

państwowymi obecnymi w danym regionie,  

• moŜliwości, jakie daje działalność organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 

uświadomienie odpowiedzialności pojedynczych obywateli za rozwój regionu i 

przełamanie bariery mentalnej zawierającej się w przekonaniu o niemoŜności 

zmiany własnej sytuacji, niemoŜności wyjścia z patowej sytuacji ekonomicznej i 

społecznej. 

 

Czas realizacji: 15 września – 15 grudnia 2006 

Projekt zrealizowany ze środków MSZ RP „Pomoc rozwojowa”. 

 

Edukacja międzykulturowa – strona internetowa dla nauczycieli.  

www.miedzykulturowa.org.pl 

 

Fundacja stworzyła pierwszy serwis poświęcony edukacji międzykulturowej w języku 

polskim. Strona adresowana jest w pierwszej kolejności do osób prowadzących zajęcia 

edukacyjne dla dzieci i młodzieŜy. A więc nauczycieli, ale takŜe wolontariuszy, osób 

działających w organizacjach pozarządowych i innych instytucjach zajmujących się 



 

 

działalnością edukacyjną. Serwis poświęcony edukacji międzykulturowej zawiera: 

propozycje scenariuszy zajęć z dziećmi na poziomie przedszkolnym i nauczania 

zintegrowanego; przykłady ciekawych projektów realizowanych w Polsce; zestaw 

adresów stron internetowych i adresów źródłowych pomocnych w realizowaniu zajęć. Na 

stronie umieściliśmy Czytelnię, czyli wybór artykułów poświęconych tematyce krajów 

rozwijających się, przybliŜających problemy kulturowo-społeczne pomocne w zrozumieniu 

zachodzących tam procesów. WaŜnym uzupełnieniem artykułów są zdjęcia umieszczone 

w Galerii. 

Opinie przesyłane za pośrednictwem znajdującej się na stronie ankiety świadczą o duŜym 

zainteresowaniu problematyką. Utwierdza nas to równieŜ w przekonaniu, Ŝe projekt jest 

odpowiedzią na autentyczne zapotrzebowanie.  

 

Zawartość strony: 

Strona główna – definicje edukacji międzykulturowej 

Projekty edukacyjne (ciekawe pomysły) – zestaw interesujących inicjatyw edukacyjnych 

realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe.  

Scenariusze zajęć. Na stronie zamieściliśmy zestaw scenariuszy do prowadzenia zajęć z 

dziećmi ze starszych grup przedszkolnych i na poziomie nauczania zintegrowanego. 

Opisują one Ŝycie codzienne i święta ich rówieśników w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej. 

Realizując poszczególne tematy nauczyciel ma moŜliwość poruszania równieŜ innych 

tematów: edukacji, ochrony środowiska, uprawy ziemi, hodowli zwierząt, znaczenia świąt 

w róŜnych kulturach i tp. Na stronie znalazły się scenariusze rozbudowanych, 

całodziennych zajęć. KaŜdy z nich uzupełniony został o zestaw materiałów dla nauczyciela 

i pomocy (zdjęcia, instrukcje do działań plastycznych) niezbędnych do realizacji zajęć. W 

scenariuszach połoŜono duŜy nacisk na aktywne formy pracy z dziećmi, zastosowanie 

działań plastycznych i teatralnych, wykorzystanie muzyki. Scenariusze mogą być 

realizowane zarówno podczas zajęć w przedszkolu i szkole, jak teŜ na zajęciach 

pozalekcyjnych i podczas wakacji.  

Czytelnia. Tu umieściliśmy zestaw artykułów przybliŜających problematykę społeczno-

kulturową w krajach pozaeuropejskich. Artykuły dotyczą Afryki (Kobiety marokańskie - 

między tradycją a nowoczesnością, Afryka - dziedzictwo kolonializmu), Azji (Rodzina 

chińska, czyli jak zorganizowany jest świat społeczeństwa 2+1) i Ameryki Łacińskiej 

(BoŜe Narodzenie w Meksyku – współczesny meksykański katolicyzm, Majowie – rdzenna 

ludność półwyspu Jukatan).  

Galeria. W tej części znalazł się zestaw zdjęć z Pankiskiego wąwozu w Gruzji oraz trzy 

zestawy fotografii pokazujących Ŝycie w Chinach. 



 

 

Linki – tutaj zostały zebrane linki do polskich u zagranicznych organizacji zajmujących się 

edukacją międzykulturową, jak teŜ adresy stron internetowych instytucji, które 

dysponują zasobami przydatnymi w działaniach z tego zakresu. 

Na stronie zamieściliśmy teŜ mini-ankietę. UmoŜliwia ona wyraŜanie opinii i komentarzy 

na temat wyglądu i zawartości strony.  

 

Czas realizacji: 1 listopada – 15 grudnia 2006 

Projekt współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu 

pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006 roku.  

 

 

 

Przedstawiciel Fundacji Edukacji Międzykulturowej uczestniczył w pracach Komitetu 

Doradczego Europejskiego Roku Równych Szans 2007 przy Departamencie ds. Kobiet, 

Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 


