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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 

 

Zrealizowane projekty:  
 

Promocja i rozwój agroturystyki w Pankisi  
Projekt polegał na opracowaniu informacji na temat oferty turystycznej wąwozu Pankisi w formie 
strony internetowej www.pankisi.org, w trzech wersjach językowych. Działania projektu 
obejmowały ponadto cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje osób planujących prowadzenie 
działalności agroturystycznej i zainteresowanych promocją regionu. Były to: szkolenie 
komputerowe i fotograficzne (realizowane w Gruzji) oraz szkolenie agroturystyczne dla kolejnej 



grupy Kistów, szkolenie z pisania projektów i szkolenie z obsługi stron internetowych 
(realizowane w Polsce). WaŜnym elementem projektu były działania edukacyjne, informacyjne i 
promocyjne. W listopadzie 2007 otwarta została wystawa fotograficzna oraz pokaz slajdów 
poświęcone walorom kulturowym i przyrodniczym oraz ofercie turystycznej tego regionu. 
Wystawa w MłodzieŜowym Domu Kultury adresowana była do wszystkich zainteresowanych 
turystyką w tym regionie. W ramach działań promocyjnych materiały informacyjne (plakaty, 
pocztówki i zakładki) zostały rozesłane do biur podróŜy i potencjalnych odbiorców. Działania 
projektu realizowane były w Polsce i w Gruzji.  
 
Czas realizacji: 1 czerwca  – 31 grudnia 2007 
Projekt realizowany ze środków MSZ RP „Pomoc rozwojowa” (149 389 PLN) oraz Programu 
Wschód Wschód Fundacji im. S. Batorego (23 000 PLN) . 
 

 

Warszawa wielu kultur – spotkania przedszkolaków z kulturą miasta 
 
Projekt słuŜył pokazaniu róŜnorodności kultur narodów i grup etnicznych mieszkających kiedyś i 
obecnie w Warszawie i ich wkładu w historię i bogactwo kulturalne miasta. Działania projektu 
miały na celu pokazanie dzieciom historii i współczesności miasta. Wykorzystując dziecięcą 
ciekawość świata i otwartość, zafascynować, zaciekawić dzieci innymi kulturami. Pokazać wartości 
płynące z róŜnorodności kulturowej oraz uczyć wspólnego Ŝycia. 
W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:  
 

Cykl spotkań z historią i kulturą miasta „ Warszawa wielu kultur”.  
Podczas spotkań dzieci usłyszały baśnie i legendy narodów i grup etnicznych mieszkających w 
Warszawie. KaŜde ze spotkań poświęcone było innemu tematowi lub obszarowi geograficznemu. 
Wybierając poszczególne grupy etniczne i narodowościowe braliśmy pod uwagę ich znaczenie w 
historii i współczesnym Ŝyciu miasta. Znalazły się wśród nich mniejszości od stuleci związane z 
historią i kulturą miasta np. śydzi, Ormianie. Za bardzo waŜne uznaliśmy teŜ pokazanie grup, 
które stają się coraz bardziej obecne w ostatnich latach, a których kulturę znamy w niewielkim 
stopniu np. Wietnamczycy i Turcy. Mozaikę kulturową uzupełniają uchodźcy z krajów 
afrykańskich.  

• Baśnie cygańskie, Ŝydowskie, i ormiańskie. 
• Baśnie ukraińskie i białoruskie. 
• Baśnie wietnamskie i chińskie. 
• Warsztaty nt. kultury polskich Romów 
• Baśnie somalijskie, etiopskie i kameruńskie.  
• Baśnie tureckie i arabskie. 
• Warsztaty afrykańskie 
• Baśnie polskie i rosyjskie 

 
Spotkania miały formę mini spektakli, wzbogaconych oprawą muzyczną typową dla danego kręgu 
kulturowego. Wykonane zostały odpowiednie dekoracje wprowadzające odbiorców w klimat i 
charakter poszczególnych spotkań.  
Spotkania prowadzili członkowie Stowarzyszenia Studnia O. oraz Studium Teatralnego. 
Opowiadaniu baśni i legend towarzyszyły informacje o historii i kulturze miasta, elementy muzyki 
i sztuki.  
 
Warsztat opowiadania baśni 



Warsztat słuŜył wykorzystaniu bajek z róŜnych stron świata jako wprowadzenie dziecka w 
zagadnienie wielokulturowości. W czasie warsztatu zaprezentowane zostały podstawowe 
elementy sztuki opowiadania:  

• „uustnienie”, oŜywienie tekstu pisanego, tak by stał się Ŝywą opowieścią 
• praca nad rytmem, kompozycją, strukturą historii, wyrazistą puentą, refrenami 
• podstawy pracy z głosem i z gestem 
• budowanie kontaktu z dziećmi podczas opowiadania 

Uczestnicy warsztatu otrzymali materiał przydatny w dalszej pracy z dziećmi. W warsztacie wzięły 
udział nauczycielki nauczania przedszkolnego z Warszawy. 
 

 
Przygotowanie mat. edukacyjnych 

Strona poświęcona edukacji międzykulturowej została rozbudowana o elementy dotyczące 
wielokulturowości Warszawy. Znalazły się na niej: 
 

• Informacje o grupach etnicznych i narodowościowych, mniejszościach i uchodźcach oraz 
i ich roli w historii i Ŝyciu kulturalnym Warszawy. Są to zarówno materiały przydatne dla 
nauczycieli chcących prowadzić zajęcia lekcyjne jak i informacje, które mogą 
zainteresować zwykłego warszawiaka.  

 
• Propozycje zajęć edukacyjnych – przykłady scenariuszy zajęć moŜliwych do 

wykorzystania na poziomie nauczania przedszkolnego. Scenariuszy całodziennych zajęć 
poświęconych kulturze: śydów, Cyganów (Romów), uchodźców z Kaukazu, uchodźców 
z Afryki i Wietnamczyków, które w przystępny sposób pokazują Ŝycie codzienne, święta, 
zwyczaje. Scenariusze zostały uzupełnione o materiały dla nauczycieli, propozycje 
tematów, które moŜna poruszyć w trakcie zajęć oraz materiały dydaktyczne, takie jak np. 
kolorowanki. 

 
Czas realizacji: 1 czerwca  – 31 grudnia 2007 
Projekt finansowany ze środków: Fundacji Evensa (9 508,5 PLN), Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich (23 130 PLN) i Wydziału Kultury Dzielnicy Śródmieście (8 950 PLN).  
 

 

Edukacja międzykulturowa – rozbudowa strony internetowej  
 
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: nauczycieli, bibliotekarzy, 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. 
W 2007 r. strona została rozbudowana o materiały dydaktyczne, które moŜna wykorzystać w 
bezpośredniej pracy z dziećmi. Podstrona „Dla dzieci” zawiera zestawy kolorowanek, memo, 
obrazki do wyszukiwania róŜnic, gry planszowe i krzyŜówki, bajki pokazujące róŜnorodność 



kulturową świata. Tematy gier i zabaw zostały dobrane tak by uzupełniały się ze scenariuszami 
zajęć oraz innymi materiałami dydaktycznymi i informacyjnymi zawartymi na stronie. Pozwoli to 
na zaproponowanie dzieciom atrakcyjniejszych form pracy oraz utrwalenie informacji poprzez 
zabawę.  
 
Czas realizacji: 15.09.2007 – 10.12. 2007 
Projekt współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu 
pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 roku (5 800 PLN).  
 
 
 
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.  
 
Dotychczasowe działania naszej fundacji znalazły się wśród dobrych praktyk opisanych przez 
Narodowe Centrum Kultury, która to instytucja jest koordynatorem działań ERDM w Polsce 
oraz ujęte w Narodowej Strategii Polski dla Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. 


