
 

 

Sprawozdanie z działalności za rok 2015 

Fundacja Edukacji Międzykulturowej 

ul. Zwycięzców 59 m. 9 

03-937 Warszawa 

Biuro Fundacji mieści się w Młodzieżowym 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, 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. 

 



 

Zrealizowane projekty 

 

Projekt Biblioteka pełna opowieści 
 

Projekt realizowany we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną im. M. Dąbrowskiej w 

Komorowie. Motywem łączącym wszystkie działania były polskie legendy i opowieści.  

 

Uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w następujących działaniach: 

 Warsztat „Jak opowiadać baśnie?  

 Cykl warsztatów literacko-plastycznych dla dzieci. 

 Wystawa prezentująca najnowsze zakupy literatury dziecięcej  

 Warsztaty z projektowania okładek 

 Akcja głośnego czytania 

 Święto biblioteki  

 

Partnerem projektu była Gminna Biblioteka Publiczna im. M. Dąbrowskiej w Komorowie  

Współfinansowanie projektu pochodziło ze środków Ministerstwa  Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

Patronat objął Wójt Gminy Michałowice – Krzysztof Grabka 

 

Projekt „Poznajemy tradycje Mazowsza” 

Projekt służył popularyzacji kultury tradycyjnej Mazowsza: muzyki, strojów i twórczości 

plastycznej (w tym przede wszystkim wycinanki). Działaniami objęci zostali wszyscy uczniowie 

klas 0-3 z Zespołu Szkół w Mysiadle.  

 

Działania projektu:  

 Warsztaty taneczne dla dorosłych 

 

 Warsztaty muzyczno-taneczne dla uczniów 

 

 Warsztaty nt twórczości plastycznej  

 

 Warsztaty nt strojów   

 

Projekt realizowany we współpracy z Zespołem Szkół w Mysiadle.  

Współfinansowanie projektu pochodziło ze środków  z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 



 

My i nasi rówieśnicy – warsztaty z edukacji międzykulturowej 

Projekt polegał na organizacji cyklu zajęć dla dzieci w wieku 5-8 z zakresu edukacji 

międzykulturowej.  

Tematy zajęć: 

 Chińskie i wietnamskie święta – podczas spotkania omówiono najważniejsze święta w 

obu krajach związane przede wszystkim z obchodami Nowego Roku.  

 

 Smocze opowieści – motywem przewodnim zajęć był smok - bardzo ważny w kulturze 

Chińczyków i Wietnamczyków. 

 

 Kulinarna podróż -  podczas zajęć dzieci dowiedziały się z jakich produktów 

przygotowuje się posiłki, jak się je spożywa, jakie są ulubione potrawy ich rówieśników.   

 

 Wielobarwne stroje – zajęcia poświęcone były tradycyjnym i współczesnym strojom 

Wietnamu i Chin.  

 

Projekt był współfinansowany  przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy 

 

Opowieści świata – zajęcia z edukacji kulturalnej 

Zorganizowany został cykl zajęć z zakresu edukacji kulturalnej dla dzieci w wieku 5-8 lat. w ścisłej 

współpracy Fundacji Edukacji Międzykulturowej oraz Biblioteki Publicznej na Pradze Płd. im. 

Z.J. Rumla - Biblioteki Wielokulturowej, Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer m.st. 

Warszawy w Aninie, Przedszkola nr 178 oraz Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. 

Łazienkowskiej 7.  

Projekt osnuty wokół opowieści z różnych kontynentów- baśni i legend opowiadających o 

roślinach i zwierzętach ważnych dla człowieka, pojawiających się w sztuce i symbolice.  

Tematy zajęć: 

 Opowieść o jedwabiu  

 Opowieść o bawełnie  

 Opowieść o lnie  

 Opowieść o tygrysie 

 Opowieść o orle  

 Opowieść o kondorze 

 

Projekt był współfinansowany ze środków Biura Edukacji m. st. Warszawy  



 

Smocze opowieści – zajęcia z edukacji kulturalnej dla przedszkolaków 

 

Projekt oparty na opowieściach, których głównym motywem są smoki - niezwykłych baśni z 

Polski i Chin.  

 Wyprawa do krainy chińskiego smoka - motyw smoka jest bardzo ważny w kulturze Chin, 

pretekstem do mówienia o nim były opowieści i legendy o wodnym smoku. Dzieci 

dowiedziały się co może symbolizować smok i w jakich sytuacjach jest obecny w życiu 

Chińczyków. 

 

 Kto się boi Bazyliszka? – motywem przewodnim spotkania była opowieść o warszawskim 

smoku – Bazyliszku.  

 

Projekt współfinansowany był ze środków Dzielnicy Praga Płd. m. st. Warszawy  

 

Tropem warszawskich ulic 

 

To cykl spotkań dla przedszkolaków. Ich tematem były warszawskie ulice. Warsztaty miały formę  

wędrówki po historycznym centrum miasta i Trakcie Królewskim. Poszukiwaniem ciekawych 

postaci, miejsc, zawodów związanych z nimi. Odkrywaniem historii miasta i życia jego dawnych 

mieszkańców, o których pamięć pozostała w nazwach takich jak Senatorska, Kanonia czy 

Bednarska. 

Tematy warsztatów: 

 Czy ulica Dobra jest dobra?, czyli skąd wzięły się ulice i ich nazwy. 
 Co tu kiedyś było? - o ulicy Solec, soli, porcie, Wiśle i nie tylko.... 
 Kto tu mieszkał? - o Miodowej, najsłodszej ulicy w mieście, i nie tylko... 
 Czym zajmowali się mieszkańcy dawnej Warszawy? 

Projekt współfinansowany ze środków m. st. Warszawy – Biuro Edukacji. 

 

 

 

 



 

W ramach działalności odpłatnej FEM zrealizowała: 

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

 Opracowano cykl tekstów na temat krajów pochodzenia cudzoziemców w Polsce na 

zlecenie Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia departamentu Postępowań 

Uchodźczych Urzędu ds. Cudzoziemców. Teksty miały za zadanie przybliżyć wszystkim 

zainteresowanym osobom kulturę i życie codzienne w opisywanych krajach, przyczyniając 

się do lepszego zrozumienia sytuacji cudzoziemców i ich problemów. Opracowano teksty 

poświęcone: Erytrei, Iraku, Syrii i Kurdystanu. Opracowania są dostępne na stronie 

http://wikp.udsc.gov.pl/kraje-pochodzenia/wprowadzenie.html 

 

 

http://wikp.udsc.gov.pl/kraje-pochodzenia/wprowadzenie.html

