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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, służące 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. 

 

 



 

Działania z zakresu edukacji międzykulturowej 

 

Poznajmy się – Lesznowola Gminą wielu kultur  

Projekt dwuletni (2013/2014) realizowany w partnerstwie z Gminą Lesznowola oraz Fundacją 
Świat na Wyciągnięcie Ręki. Jego celem byłą integracja różnych grup imigrantów mieszkających w 
gminie Lesznowola. Adresatami działań byli uczniowie wszystkich szkół publicznych i 
przedszkoli z terenu gminy oraz uczący w nich nauczyciele.  

W ramach projektu FEM zrealizowała: 

 Warsztaty w szkołach dla uczniów klas 1-3 w 5 szkołach z Gminy Lesznowola. Każda 
klasa uczestniczyła w 4 zajęciach. Stanowiły one cykl, który obejmował warsztaty 
wprowadzające nt ogólnych kompetencji międzykulturowych oraz zajęcia poświęcone 
kulturze Chin, Wietnamu i Turcji (z tych krajów pochodzi największa liczba 
cudzoziemskich mieszkańców gminy). 

 Opracowanie konspektów – powstało 20 konspektów do realizacji zajęć wraz z 
bogatym materiałem ilustracyjnym. 

 Opracowanie materiałów pomocniczych – zestaw gier i zabaw dla dzieci.  

 

Projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw 
Trzecich zarządzanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Projekt Nasi rówieśnicy z krajów Południa   

Projekt służył upowszechnianiu wiedzy nt problemów krajów rozwijających się. Wydarzenia 
projektu i materiały edukacyjne przybliżały i pozwalały zrozumieć współzależności między 
Północą i Południem, pokazywały warunki życia ludzi i ich życie codzienne. Odbiorcami działań 
były dzieci, młodzież szkolna oraz nauczyciele i bibliotekarze. 
Projekt obejmował organizację wystaw oraz zajęć dla dzieci w bibliotekach oraz szkołach we 
Włocławku, Lubrańcu, Rybnej, Lubojnie i Łazach. 
 
Tematy przewodnie to: 

 Tortilla, chapati i ryż, czyli nie tylko chleb 

 Szkoły świata 

 Ulice świata 
 
Opracowano zestaw materiałów edukacyjnych i tekstów pomocniczych w 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 2013 r. 
 



 

Projekt Wyprawa do krainy tingatinga  

Projekt przybliżał opowieści i sztukę Afryki, Ameryki Południowej i Australii, których głównym 

motywem są zwierzęta.  

Zorganizowany został cykl zajęć dla dzieci z przedszkoli Dzielnicy Śródmieście i Praga Południe.    

Projekt obejmował następujące tematy: 

 Wyprawa do krainy tingatinga – sztuka Afryki. 

 Świat wielobarwnych masek – sztuka Ameryki Południowej.  

 W krainie piasku – sztuka Aborygenów.  

 

Projekt dofinansowany ze środków Wydziału Kultury Dzielnicy Śródmieście i Zespołu ds. 

Kultury Dzielnicy Praga Płd. m. st. Warszawy 

 

Projekt Magiczny papier 

To cykl warsztatów dla przedszkoli, których głównym motywem był papier i jego wykorzystanie 

w najróżnorodniejszych działaniach artystycznych. Każde z zajęć obejmowało elementy literackie 

(opowieść) oraz plastyczne (wycinanka, wydzieranka, wyklejanka, i inne). 

Tematy zajęć: 

 Lalki z teatru cieni, czyli wyprawa do Chin 

 Bibułkowe cuda, czyli żydowska opowieść o Lilit 

 Wielobarwne opowieści, czyli wycinanka w tradycji polskiej 

Projekt dofinansowany ze środków Wydziału Kultury Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy 

 

Projekt Opowieści, legendy, podania 

Projekt  służył upowszechnieniu polskiej kultury i tradycji ustnej. Adresowany był do nauczycieli i 

pracowników bibliotek oraz domów kultury, którzy w swojej pracy z dziećmi chcą w większym 

zakresie wykorzystywać lokalne baśnie, legendy i podania. 

Był to projekt dwuletni (2012/2013), w ramach którego zrealizowane zostały 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. 

 

 Lekcje pilotażowe w wybranych placówkach, uwzględniające zarówno zajęcia dla dzieci 

jak i zajęcia otwarte angażujące także osoby starsze 

 Opracowanie scenariuszy lekcji, słownika i materiałów ilustracyjnych 

poświęconych wybranym podaniom i legendom z różnych regionów Polski. Działania 

współfinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2012. 

 

Działania z zakresu współpracy rozwojowej 

Projekt Pankiskie Centrum Opieki nad Matką i Dzieckiem  

Projekt dwuletni realizowany w latach 2013/2014. Polegał na organizacji cyklicznych spotkań dla 

kobiet z Wąwozu Pankisi (Gruzja) poświęconych ciąży, przygotowaniu do porodu, zdrowiu 

kobiet, opieki nad małym dzieckiem, kwestiom wychowawczym. Spotkania prowadzone były 

przez specjalistów: pediatrę, psychologa i ginekologa.  

W ramach projektu zrealizowano następujące  działania: 

 Szkolenia i konsultacje dla młodych matek w Wąwozie Pankisi 
 Opracowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych -  opracowane zostały 

materiały dla kobiet dotyczące tematyki spotkań. Powstały teksty na ulotkę oraz na tablice 
informacyjne. Zawierają opisany w przystępny sposób i zilustrowany zestaw 
najistotniejszych informacji dot ciąży, przygotowania do porodu, rozwoju dziecka w 4 
pierwszych latach życia, żywienia i szczepień. 

 Zakup zabawek i gier edukacyjnych stanowiących wyposażenie Centrum Matki i 
Dziecka 

Projekt realizowany ze środków Programu RITA, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 

którym zarządza Fundacja Edukacji dla Demokracji. 

Współpraca  

W 2013 Fundacja kontynuowała współpracę z Biblioteką Publiczną Dzielnicy Praga Południe. 

Nawiązana została także współpraca z Gminną Biblioteką w Raszynie. 

W ramach działalności odpłatnej FEM zrealizowała: 

4 warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym w placówkach z terenu Warszawy.  

Nawiązana została także współpraca z Uniwersytetem Dzieci.  

Zajęcia dla dzieci realizowane były przez osoby  przeszkolone w ramach projektu 

„Międzykulturowy wolontariat” w 2011 r.  

 

http://www.pafw.pl/

