
 

 

 
 

 

Sprawozdanie z działalności za rok 2008 

 

Fundacja Edukacji Międzykulturowej 

Ul. Międzyborska 67 m 19 

04-025 Warszawa 

Biuro Fundacji mieści się w MłodzieŜowym Domu Kultury ul. Łazienkowska 7 p. 102  

 

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 

 

 
 
 



 

 

 
 
Projekty zrealizowane w 2008 roku:  
 

Spotkanie - projekt edukacyjny o uchodźcach z Afryki 

Projekt słuŜył przybliŜeniu kultury afrykańskich uchodźców, mieszkających w Polsce. W ramach 
projektu przygotowane zostały scenariusze zajęć dla dzieci, przeprowadzono zajęcia w wiejskich 
szkołach, warsztaty dla dzieci i młodzieŜy, szkolenia dla nauczycieli i studentów pedagogiki oraz 
wystawy fotografii. Działania adresowane były do dzieci i młodzieŜy oraz ich nauczycieli, a takŜe 
do wolontariuszy - edukatorów i rodziców, szukających pomysłów na ciekawe zabawy z dziećmi. 
Elementem łączącym róŜne działania w projekcie było wzbogacenie strony 
www.miedzykulturowa.org.pl o nowe materiały edukacyjne.  

• Materiały edukacyjne 

Powstał zestaw scenariuszy poświęconych kulturze i Ŝyciu codziennemu mieszkańców 
róŜnych regionów Afryki. KaŜdy z nich uzupełniony informacją dla nauczycieli oraz 
kompletem ilustracji. Tematy scenariuszy to: 
• Wprowadzenie do cyklu – Kto mieszka w Afryce? 
• Wynalazki świata muzułmańsko-arabskiego 
• Afrykańskie ozdoby 
• Królestwo Złotego Tronu – Aszanti 
• Afrykańskie domostwa 
• Kolorowych masek czar 
• Stroje mieszkańców Afryki 
• Święto plonów w Maroko 
• Na arabskim targu 
• Targ Afryki Czarnej 
• Tuaregowie z Sahary 
• Zabawy afrykańskich dzieci 
• Mój dzień w Ugandzie - Ŝycie codzienne chłopca z Afryki 
• Afrykańskie instrumenty muzyczne 
• A gdybym Ŝył w Afryce?  

Scenariusze wraz z zestawem materiałów i pomocami dydaktycznymi zostały wydane na 
płycie CD a część z nich takŜe w formie drukowanej w „Teczce dla nauczyciela”. Całość jest 
dostępna na stronie internetowej WWW.miedzykulturowa.org.pl 

•  Warsztaty dla młodzieŜy 

Zorganizowany został cykl 6 warsztatów dla młodzieŜy z warszawskich gimnazjów i liceów 
przybliŜających zwyczaje, język, sztukę, muzykę, kuchnię i Ŝycie codzienne Afrykańczyków. 
KaŜde ze spotkań było poświęcone wybranym krajom pochodzenia uchodźców: z Afryki 
Zach.(Nigeria, Kamerun), Afryki Wschodniej (Etiopia, Somalia, Sudan) oraz krajów arabskich 
Afryki Płn. Przykładowe tematy spotkań to: „Poznaj Ŝycie codzienne w Tanzanii” i „Kraje 
arabskie Afryki Północnej”.   

• Spotkania dla przedszkolaków 



 

 

Zrealizowany został cykl 4 spotkań dla najmłodszych. Uczestniczyły w nim przedszkolaki w 
wieku 5-6 lat. Spotkania poświęcone kulturze afrykańskiej oparte były na wykorzystaniu baśni 
z tego kontynentu, z elementami działań muzycznych i plastycznych, gier i zabaw 
stosowanych w działaniach z zakresu edukacji międzykulturowej. Tematy zajęć to: „Kolorowa 
Afryka dla najmłodszych”, „Targ Afryki Czarnej”, „Tanzania dla najmłodszych” oraz „O 
magii w Afryce „.  

 

• Warsztaty dla nauczycieli 

W dniach 11-13 kwietnia 2008 odbyło się szkolenie dla nauczycieli przedszkolnych i nauczania 
zintegrowanego "Afryka dla najmłodszych - zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 0-3". W 
warsztatach wzięło udział 27 nauczycieli Małych Szkół z całej Polski. Warsztaty, wykłady i 
prezentacje prowadzone były przez nauczycieli, którzy opracowali scenariusze oraz specjalistów 
zajmujących się problematyką Afryki. Szkolenie cieszyło się bardzo duŜym zainteresowaniem.  
Uczestniczący w nim nauczyciele zrealizowali  w swoich szkołach lekcje pilotaŜowe w oparciu o 
scenariusze: "śycie codzienne w Ugandzie", "Afrykańskie ozdoby", "Tuaregowie z Sahary" oraz 
"Kolorowych masek czar".  

 

• Warsztaty dla studentów pedagogiki 

W dniach 16 - 17 maja 2008 odbył się warsztat dla wolontariuszy "Afryka dla najmłodszych". 
Uczestniczyli w nim studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W programie 
warsztatu znalazły się zajęcia i wykłady poświęcone kulturze Afryki oraz zastosowaniu 
scenariuszy z edukacji międzykulturowej w pracy z dziećmi na poziomie nauczania 
zintegrowanego.  



 

 

 
 

 

• Cykl wystaw 

Kawiarence MłodzieŜowego Domu Kultury przy Łazienkowskiej 7 przez cały 2008 rok moŜna 
było oglądać wystawy poświęcone Ŝyciu w Afryce, kulturze jej mieszkańców, zwyczajom dnia 
codziennego oraz przyrodzie tego kontynentu. Były to: 

"Powrót do Raju... Etiopia".  

"Na arabskim targu w Menzel Temime".  

"Sahara - królowa pustyń".  

"Twarze Afryki".  

Autorzy: Anna Olej-Kobus i Krzysztof Kobus, Aleksandra Gutowska oraz pracownicy i 
wolontariusze Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego.  
 

Przedstawiciele Fundacji prezentowali ofertę edukacyjną podczas Forum „Dla Dzieci” 
zorganizowanego prze Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego oraz konferencji NT. 
Edukacji globalnej jaka odbyła się w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w 
Warszawie.  

Czas realizacji: 1 stycznia  – 31 grudnia 2008 
Projekt finansowany ze środków: Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego (126 540 PLN), Biura Edukacji M. ST. Warszawy (6 850 PLN) i 
Wydziału Kultury Dzielnicy Śródmieście M. ST. Warszawy (5 000 PLN) oraz Fundacji Edukacja 
dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 
w 2008 roku (21 820 PLN). 
 



 

 

 

Edukacja międzykulturowa –strona internetowa  
 
www.miedzykulturowa.org.pl 
Fundacja prowadzi pierwszy serwis poświęcony edukacji międzykulturowej w języku polskim. 
Strona adresowana 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 2008 r. strona została rozbudowana o kolejne materiały dydaktyczne, które moŜna 
wykorzystać w bezpośredniej pracy z dziećmi. Rozszerzony został ich zakres tematyczny o 
zagadnienia związane z kulturą Afryki. Podstrona „Dla dzieci” zawiera zestawy kolorowanek 
(nakrycia głowy, stroje, spichlerze, maski, domy, pojazdy, budowle świata), memo (Mieszkańcy 
Afryki, Nakrycia głowy), obrazki do wyszukiwania róŜnic (m.in. Kodeks Majów, kobieta z 
Zanzibaru), gry planszowe, domino (Afrykańskie maski), puzzle (Targ w Maroku, Targ w 
Ugandzie) i krzyŜówki, bajki pokazujące róŜnorodność kulturową świata. Część gier dostępna jest 
takŜe w wersji on line. 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.  
 
Rozwój agroturystyki w Pankisi i DŜawachetii 
 

Jest to kolejny projekt mający na celu rozwój agroturystyki w Gruzji. Działania projektu 
zaplanowane na maj-grudzień 2008 polegały na wzmocnieniu i rozszerzeniu promocji oferty 
agroturystycznej Kistów w postaci reklamy, dopasowanej do wymogów komercyjnego rynku 
turystycznego. Oferta Kistów została szerzej rozpowszechniona w internecie oraz 
zaprezentowana na Międzynarodowych Targach Turystycznych Tour Salon 2008 w Poznaniu. 
Rozpoczęła się takŜe wstępna promocja kolejnego regionu - DŜawachetii. W ramach działań 
promocyjnych materiały informacyjne (plakaty, pocztówki i zakładki) zostały rozesłane do biur 
podróŜy, hosteli  i wydawnictw turystycznych oraz innych potencjalnych odbiorców. 

Przedstawiciele społeczności ormiańskiej w DŜawachetii przeszli wstępny cykl szkoleń z 
agroturystyki w Polsce oraz warsztatów z pisania projektów i pozyskiwana funduszy w Gruzji. 
Opracowana została baza informacyjna o dostępnych w Gruzji instytucjach grantodawczych oraz 
prywatnych sponsorach.  

Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w Forum Polskiej Pomocy Zagranicznej we wrześniu 
2008., a projekt „Promocja i rozwój agroturystyki w Pankisi” zrealizowany w 2007 uznany 
został za jeden z 5 najlepszych projektów sfinansowanych ze środków Polskiej pomocy 
zagranicznej w 2007 r.  

Czas realizacji: 1 maja  – 31 grudnia 2007 
Projekt realizowany ze środków MSZ RP Polska Pomoc Zagraniczna w 2008 (102 370 PLN) oraz 
Programu Wschód Wschód Fundacji im. S. Batorego (21 730 PLN) . 



 

 

 
 
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.                                                      
 
  
                                                                                                                
                     


