
 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności za rok 2012 

 

Fundacja Edukacji Międzykulturowej 

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 

Monika Hawkes – 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. 

 



 

 

 

 

Projekt Wielokulturowe tradycje i opowieści  

Projekt słuŜył rozbudzeniu aktywności twórczej dzieci, a tematem przewodnim było piękno i 

bogactwo wielokulturowych tradycji dawnej i dzisiejszej Polski, szczególnie Warszawy. 

Podstawę projektu stanowiły spotkania oparte na kanwie tradycyjnych baśni grup etnicznych 

związanych z historią miasta. Były to opowieści Ŝydowskie, cygańskie, białoruskie, ukraińskie, 

rosyjskie oraz kaukaskie. Zajęcia – kaŜde dotyczące jednej z wyŜej wymienionych kultur – miały 

charakter warsztatowy i obejmowały działania związane z teatrem, dramą, muzyką i plastyką.  

Zorganizowanych zostało 12 spotkań dla warszawskich przedszkolaków, uczestniczyło w nich 

ok. 280 dzieci. Działania realizowane były w MDKu przy ul. Łazienkowskiej 7 oraz Bibliotece dla 

Dzieci i MłodzieŜy przy ul. Meksykańskiej 3.  

Projekt współfinansowany ze środków M. ST. Warszawy.  

 

Projekt Mini Festiwale Edukacji Globalnej 

Projekt słuŜył popularyzacji wiedzy na temat krajów Południa, ukazaniu problemów dot dostępu 
do edukacji oraz kwestii niedoŜywienia. Odbiorcami działań były dzieci w wieku 5-9 lat oraz 
pracownicy placówek oświatowych. 

Projekt obejmował organizację Mini Festiwali Edukacji Globalnej w przedszkolach i szkołach 
Częstochowy, Olsztyna i śyrardowa, w tym prezentacje 2 wystaw oraz realizację zajęć dla dzieci. 

Tematy Mini Festiwali to „Tortilla, chapati, ryŜ, czyli .... nie tylko chleb" oraz „Jak wygląda szkoła 
w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej?" odnosiły się do 2 pierwszych Milenijnych Celów Rozwoju 
MCR. 

Realizowano 10 Mini Festiwali w których uczestniczyło w sumie ok. 630 uczniów. Opracowano 
takŜe bogaty zestaw materiałów i tekstów pomocniczych do realizacji zajęć z zakresu edukacji 
globalnej.   

Po zakończeniu projektu całość materiałów udostępniona została na stronie 
www.miedzykulturowa.org.pl do pobrania przez zainteresowane instytucje. 

Działania współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. 

 

 

 



 

 

 

 

Projekt Opowieści, legendy, podania 

Projekt  słuŜy upowszechnieniu polskiej kultury i tradycji. Adresowany jest do nauczycieli i 
pracowników bibliotek oraz domów kultury, którzy w swojej pracy z dziećmi chcą w większym 
zakresie wykorzystywać lokalne baśnie, legendy i podania. 

Jest to projekt dwuletni, w ramach którego realizowane są następujące działania: 

• Warsztaty dla nauczycieli i bibliotekarzy „W świecie regionalnych legend i 

podań" obejmujące m.in. warsztat opowiadania, gry dydaktyczne w pracy z baśnią, 
elementy dramy. 
Pierwszy warsztat odbył się w dn. 16-18 listopada 2012 w Warszawie. Uczestniczyło w 
nim 24 nauczycieli i bibliotekarzy. 

• Lekcje pilotaŜowe w wybranych placówkach, uwzględniające zarówno zajęcia dla dzieci 
jak i zajęcia otwarte angaŜujące takŜe osoby starsze 

• Opracowanie scenariuszy lekcji, słownika i materiałów ilustracyjnych 
poświęconych wybranym podaniom i legendom z róŜnych regionów Polski. W 2012 
opracowane zostały: scenariusze zajęć (8 tematów), gry i materiały ilustracyjne oraz wybór 
pierwszych 8 tekstów.  

 Działania współfinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2012. 

 

Projekt Pankiskie Centrum Opieki nad Matką i Dzieckiem 

Projekt ma charakter pilotaŜu, dotyczy głównie sytuacji zdrowotnej i pomocy kobietom-matkom i 
ich nowo urodzonym dzieciom w Gruzji (Wąwóz Pankisi), w oparciu o polskie doświadczenia.  

Jest to projekt dwuletni. 

W ramach projektu realizowane są następujące  działania: 

• przygotowanie raportu nt. zdrowia matki i dziecka, tuŜ po porodzie i w pierwszych 
dwóch latach Ŝycia dziecka w Wąwozie Pankisi 

• wizyta szkoleniowa dla liderek - kobiet kistyńskich w polskich instytucjach i organizacjach 
zajmujących się pomocą i opieką zdrowotną nad matką i dzieckiem 

• szkolenia i konsultacje dla młodych matek w Wąwozie Pankisi, które poprowadzą liderki 
w oparciu o polskie doświadczenia i pomoc 

• powstanie Centrum Informacji i Pomocy dla Matek i ich Dzieci w Wąwozie Pankisi 

 
Projekt realizowany jest ze środków Programu RITA, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
którym zarządza Fundacja Edukacji dla Demokracji. 



 

 

 

 

 

Współpraca  

W 2012 Fundacja nawiązała współpracę z Biblioteką Publiczną dzielnicy Praga Południe. W 
ramach tej współpracy zorganizowany został Dzień kenijski (wystawa kang, warsztaty dla dzieci, 
prezentacja dla seniorów).  

FEM uczestniczyła takŜe w Pragnieniu Czytania – imprezie dla szerokiej publiczności 
organizowanej przez praskie biblioteki. W roku 2012 hasłem przewodnim Pragnienia Czytania 
były „Wielokulturowe baśnie”. 

  

W ramach działalności odpłatnej FEM zrealizowała: 

Szkolenie dla nauczycieli przedszkolnych Przedszkola nr 38 w Częstochowie 

Zajęcia dla uczniów ze szkoły STO nr 30 i Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 97 w 

Warszawie i Niepublicznego Przedszkola „Puchatkowo” w Lipówkach.  

Zajęcia dla dzieci realizowane były przez wolontariuszki przeszkolone w ramach projektu 

„Międzykulturowy wolontariat” w 2011 r.  

Szkolenia dot pracy z zakresu edukacji międzykulturowej z najmłodszymi dziećmi. Do realizacji 

zajęć i szkoleń wykorzystano materiały „Afryka dla najmłodszych” i „Azja dla najmłodszych”.  

 

 


