
 

 

 

Sprawozdanie z działalności za rok 2009 

 

Fundacja Edukacji Międzykulturowej 

Ul. Międzyborska 67 m 19 

04-025 Warszawa 

W  dn. 5 października 2009 adres siedziby Fundacji uległ zmianie i obecnie jest to: 

ul. Zwycięzców 59 m. 9 

03-937 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 2009 roku:  
 

Projekty z dziedziny współpracy rozwojowej: 
 
Agroturystyka i rozwój społeczności lokalnej w Pankisi (Gruzja)  

Projekt został zrealizowany wraz z organizacją kobiet kistyńskich "Marszua Kawkaz" z Gruzji. 
Stanowił kontynuację współpracy podjętej w 2006 roku i zmierzającej do rozwoju Wąwozu 
Pankisi poprzez wzmocnienie lokalnej organizacji pozarządowej i rozwój agroturystyki, w której 
gospodarze z Pankisi dostrzegli szansę na poprawę sytuacji regionu.  

Działania projektu w 2009 r. polegały na zorganizowaniu wizyty studyjnej do Pankisi sześciu 
przedstawicieli polskich biur podróŜy, aby pokazać im ofertę Pankisi, a takŜe uświadomić 
gospodarzom z Pankisi, co stanowi potencjał regionu (unikalna kultura Kistów, rzemiosło, 
kuchnia, a takŜe piękno przyrody), a co naleŜy poprawić (warunki sanitarne kwater 
agroturystycznych). Dzięki wizycie nawiązane zostały bezpośrednich kontakty i ustalone zasady 
przyszłej współpracy.  

Organizacja kobiet kisyńskich "Marszua Kawkaz" zorganizowała szkolenia dla trzydziestu osób z 
wiosek Duisi, Omalo, Birkiani i DŜokoło, zainteresowanych przygotowaniem kwater 
agroturystycznych w swoich domach. Zajęcia prowadziła Nata Borchashvili, która wraz z grupą z 
Pankisi uczestniczyła w latach ubiegłych w szkoleniach w Polsce i widziała gospodarstwa 
agroturystyczne na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie. Ponadto, eksperci z Polski poprowadzili w 
Pankisi warsztaty o produkcie lokalnym, promocji regionu oraz wskazali moŜliwości finansowania 
projektów.  

Dwoje przedstawicieli społeczności kistyńskiej odbyło staŜ w organizacji pozarządowej Elkana z 
Tbilisi, specjalizującej się w rozwoju obszarów wiejskich w Gruzji. Podczas wizyt studyjnych 
wymienili doświadczenia z agrogospodarzami z Kachetii i DŜawachetii. 
Materiały promocyjne Pankisi zostały rozesłane do dwustu hosteli w Europie, przekazane do 
punktów informacji turystycznej w całej Gruzji, są takŜe dystrybuowane podczas festiwali 
turystycznych w Polsce oraz konferencji poświęconych Gruzji. Informacje i relacje podróŜnicze z 
Pankisi znalazły się takŜe w Internecie.  

Czas realizacji: maj-grudzień 2009 r. 
Projekt finansowany był: program Polska Pomoc 2009, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 
 

Przedszkole w Kituri - poprawa w dostępie do wczesnej edukacji 

Projekt został zrealizowany wraz ze zgromadzeniem misyjnym franciszkanów (dom misyjny w 
Mwandze), w wiosce Kitrui, połoŜonej w północnej Tanzanii niedaleko Mwangi, wzdłuŜ trasy 
komunikacyjnej między Dar es Salaam i Aruszą. Jest to niewielka miejscowość, którą zamieszkuje 
około 500 wielodzietnych rodzin. Dzieci poniŜej wieku szkolnego stanowią aŜ 10% populacji 
Kituri. Według strategii rozwojowej rządu Tanzanii (The Tanzania Development Vision 2025) 
edukacja jest priorytetem w procesie rozwoju społeczeństwa, a jej najwcześniejszy etap jest silnie 
nie doinwestowany i wymaga pomocy ze strony organizacji pozarządowych oraz organizacji 
kościelnych.  



 

 

Działania projektu polegały na: 

- remoncie budynków przedszkolnych, budowie toalet oraz zbiornika na wodę, 
zagospodarowaniu przestrzeni wokół - głównie konstrukcję ogrodzenia, wyposaŜeniu 
przedszkola w sprzęt i materiały dydaktyczne, a takŜe edukację rozwojową o Afryce w polskich 
przedszkolach.  

Edukacja rozwojowa polskich przedszkolaków oraz osób pracujących z dziećmi w tym wieku 
była integralną częścią projektu i stanowiła kontynuację projektów fundacji zapoczątkowanych w 
ubiegłym roku. Zostały wydane kolejne egzemplarze płyt z materiałami edukacyjnymi: "Afryka 
dla najmłodszych" oraz zorganizowane warsztaty dla pracowników Ośrodków Doskonalenia 
Nauczycieli i 4 spotkania dla przedszkolaków poświęcone Ŝyciu ich rówieśników w Tanzanii.  

Czas realizacji: maj-grudzień 2009 r. 
Projekt finansowany był: program Polska Pomoc 2009, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 

 

Projekty edukacyjne: 

Polska kultura tradycyjna - spotkania dla przedszkolaków 

Projekt  miał na celu przybliŜyć dzieciom i nauczycielom bogactwo polskiej kultury w jej róŜnych 
aspektach, muzycznym, teatralnym, literackim, plastycznym i obrzędowym.  

Działania projektu polegały na organizacji 4 spotkań dla przedszkolaków i przygotowaniu 2 
wystaw fotograficznych.  

Spotkanie 1 "O ludowej muzyce, tradycyjnych instrumentach i muzykach."  
W jego ramach odbyła się prezentacja tradycyjnej muzyki w tym muzyki obrzędowej (ballady, 
utwory liryczne, kołysanki, dziecięce zabawy - śpiewanki i olbrzymi repertuar religijny: kolędy, 
pieśni wielkopostne, maryjne, do świętych). W programie spotkania dla dzieci znalazły się: Marsz, 
Pieśń katechizmowa, Pieśń maryjna, która jest tańcem-polonez i kozak mazowiecki. Wszystko to 
zostało wykonane z towarzyszeniem instrumentów tradycyjnych i opowieścią dla dzieci. 
Instrumentarium: cymbały, skrzypce, lira korbowa, telenka, drumla, basetla, bębny. 
 
Spotkanie 2 "Polskie święta i obrzędy tradycyjne".  
Spotkanie miało charakter spektaklu teatralnego w którym uczestniczyły dzieci.  
Dzieci zapoznały się z ludowymi obrzędami (noc sobótkowa, doŜynki, topienie Marzanny) i 
tradycyjną polską lalką-kukłą.  
 
Spotkanie 3 "O tradycyjnej sztuce i rzemiośle".  
W jego ramach odbyły się warsztaty nt. sztuki i rzemiosła, które zostały poświęcone przede 
wszystkim mazowieckiej wycinance, z Łowickiego i okolic Kołbieli. Dzieci mogły zapoznać się z 
dawnymi technikami wycinanek, motywów, funkcji jakie pełniły a takŜe samodzielnie, pod okiem 
instruktora, wykonały własne kompozycje inspirowane ludowymi motywami. 
 
Spotkanie 4 "Opowieści z Mazowsza".  
W ramach tego spotkania dzieci wysłuchały opowieści mazowieckich, zaczerpniętych z 
tradycyjnych zbiorów etnograficznych i uzupełnionych o historie prawdziwie i z Ŝycia wzięte, z 
towarzyszeniem gry na tradycyjnych instrumentach.  



 

 

 
Zostały przygotowane prezentacje 2 wystaw fotografii w kawiarence Bestseller MłodzieŜowego 
Domu Kultury przy Łazienkowskiej 7, w Warszawie. 
 
Wystawa: "Znane Nieznane Święta", poświęcona została Jedlińskim Kusakom, tradycji wotywnej 
na Kurpiach oraz Turkom stojącym u Grobu Pańskiego - tradycji jaka zachowała się w 
południowo-wschodniej Polsce. Wystawa była prezentowana w okresie kwiecień- maj 2009.  
 
Wystawa "Polskie BoŜe Ciało" autorstwa Anny Olej-Kobus i Krzysztofa Kobusa. Była 
prezentowana w okresie czerwiec 2009 – sierpień 2009.  
 
Czas realizacji: marzec – grudzień 2009 r. 
Projekt finansowany był: ze środków Wydziału Kultury Dzielnicy Śródmieście M.St. Warszawy 
oraz Wydziału Kultury Dzielnicy Praga Południe M. ST. Warszawy. 
 

Wietnam i Wietnamczycy, Poznajmy się - przez edukację do integracji 

Celem projektu było przybliŜenie Ŝycia i tradycji Wietnamczyków mieszkających w Polsce oraz 
historii i kultury kraju ich pochodzenia 
 
Działania projektu polegały na organizacji: szkoleń dla nauczycieli, warsztatów dla dzieci, 
warsztatów dla młodzieŜy, wystaw fotograficznych. 
 
Szkolenia dla nauczycieli odbyły się w dniach 16-17 października oraz 6-7 listopada 2009 r. Celem 
szkoleń był rozwój kompetencji międzykulturowych z nastawieniem na kulturę Wietnamu. 
Szkolenia zostały poprowadzone przez doświadczonych trenerów i psychologów 
międzykulturowych współpracujących ze społecznością wietnamską w Polsce. Uczestniczyli w 
nich nauczyciele, pedagodzy i psychologowie pracujący z Wietnamczykami w polskiej szkole. 
 
Warsztaty dla dzieci odbyły się w dniach 6, 13, 20 listopada oraz 11 grudnia 2009 r. W zajęciach 
uczestniczyły warszawskie przedszkolaki. Spotkania poświęcone kulturze i społeczeństwu 
Wietnamu miały charakter edukacyjny. Opierały się na wykorzystaniu baśni, z elementami działań 
muzycznych i plastycznych oraz gier i zabaw. Zajęcia poprowadzili specjaliści doświadczeni w 
pracy z tą grupa wiekową oraz uczestnicy międzynarodowych programów dla wolontariuszy 
realizowanych w krajach azjatyckich. 
 
Warsztaty dla młodzieŜy dotyczyły następujących tematów: 

• Co robię, kiedy mam powiedzieć 'nie' - o róŜnicach w komunikacji między Polakami a 
Wietnamczykami 

• Praca, rodzina, porządek społeczny, harmonia - o wartościach moich wietnamskich 
sąsiadów 

• Historia całkiem podobna- warsztat dla młodzieŜy z elementami mini-wykładu z dyskusją 
na temat historii i tradycji w Wietnamie  

• Bazar i restauracje - czy tylko? O Ŝyciu Wietnamczyków w Polsce  

Warsztaty dotyczyły Ŝycia społecznego i historii Wietnamu. Warsztaty poprowadzone zostały 
przez doświadczonych trenerów młodzieŜowych posiadających doświadczenie w pracy z 
Wietnamczykami w Polsce. 



 

 

Elementem wzbogacającym warsztaty były 2 wystawy fotografii: "Wszystko o moim Wietnamie", 
autorstwa Marii Kotowskiej i „Wietnam i Wietnamczycy … w Polsce” , prezentująca zdjęcia W. 
Polońskiej i M. Kotowskiej.   

Ponadto na stronie Fundacji Edukacji Międzykulturowej www.miedzykulturowa.org.pl 
zamieszczone zostały scenariusze, gry, kolorowanki oraz artykuły i zdjęcia poświęcone tematyce 
Wietnamu.  

Czas realizacji: lipiec – grudzień 2009 r. 
Projekt finansowany był: ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli 
Państw Trzecich oraz Biura Edukacji M. St. Warszawy. 

 

Jesienna Akademia Edukacji Globalnej – Afryka . Fundacja Edukacji Międzykulturowej była 
partnerem Akademii Pedagogiki Specjalnej w realizacji projektu finansowanego ze środków MSZ 
2009. Projekt adresowany do studentów uczelni wyŜszych obejmował cykl warsztatów oraz 
konkurs na inicjatywę studencką realizowana podczas Tygodnia Edukacji Globalnej.  

 
Projekty wydawnicze: 

W 2009 r. Fundacja Edukacji Międzykulturowej zapoczątkowała nową serię wydawniczą 
ksiąŜeczek "Apetyt na świat", przeznaczoną dla dzieci, nauczycieli i rodziców.  

Tematem przewodnim ksiąŜeczek są potrawy spoŜywane w danym kraju świata. Jedzenie - 
podstawowa potrzeba dorosłych i dzieci stanowi punkt wyjścia do opowieści o kraju i 
codziennym Ŝyciu jego mieszkańców (edukacji, pracy, sposobach spędzania wolnego czasu, 
rodzinie etc.). Jedzenie jest waŜną częścią kultury i obyczajowości, jest skarbnicą wiedzy 
historycznej, geograficznej, etnograficznej i religioznawczej. Szczególnie bliską i ciekawą dla 
dzieci, bo stanowi część ich codziennego Ŝycia, dobry punkt odniesienia.  

Celem serii jest zachęcenie dzieci i dorosłych do poznania nowych miejsc na świecie i 
zrozumienia ich specyfiki. Opowieść osnuta wokół smakowitych, egzotycznych przepisów jest 
przyczynkiem do przekazania wiedzy o kraju, jego bogactwie, róŜnorodności, ale takŜe o jego 
problemach. 

Dodatkowo na stronie internetowej Fundacji Edukacji Międzykulturowej 
www.miedzykulturowa.org.pl ukazały się dwa nowe scenariusze zajęć dotyczące Meksyku i 
Maroka. 

Czas realizacji: lipiec – grudzień 2009 r. 

Projekt finansowany był przez: Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy 
zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 roku. 

 
                                                                                                                
                     


