




Wielokulturowe
planszówki

Korepetycje dla
dzieci migranckich i

polskich

Film "Niebieskoocy" z
warsztatem

antydyskryminacyjnym

Noworoczne
spotkanie dla
wolontariuszy

Kawiarenka
językowa -

konwersacje po
polsku dla

obcokrajowców

W miesiącu styczniu skupiamy się
na działaniach które integrują
naszych odbiorców. Wybieramy
spotkania edukacyjnokulturalne
które połączą społeczność lokalną
z migrantami, pozwalając poznać
się tym grupom nawzajem.





Obchody
Księzycowego
Nowego Roku

Korepetycje dla
dzieci migranckich i

polskich -
kontynuacja

Oferta lekcji
wielokulturowych z
okazji akcji Zimna w

Mieście

Spotkanie robocze z
wolontariuszami

Dzień Języka
Ojczystego

W lutym działamy edukacyjnie
kierując się w stronę dzieci i
młodzieży migranckiej oraz
polskiej w trakcie ferii zimowych
i kontynuując dyżury korepetycje



 



Wielokulturowy
Dzień Kobiet

Jak być aktywnym
wolontariuszem? -

spotkanie
Światowy Dzień Walki z
Dyskryminacją Rasową

- film i dyskusja

Spotkanie otwarte z
doradcą "Jak

skutecznie szukać
pracy?"

Wiosenne Święto
Holi

W marcu skupiamy się na
działaniach aktywizujących grupy
mniejszościowe i
dyskryminowane, ale również
komunikujemy siłę działań
wolontaryjnych

Dzień osób z
syndomem Downa

Dzień Świętego
Patryka





Dzień Dzieci Ulicy i
Ludzi bezdomnych -
zbiórka chrytatywna

Dzień solidarności
pokoleniowej -

spotkanie
integracyjne dla

seniorów
Międzynarodowy Dzień
Pamięci Ludobójstwa w
Rwandzie w 1994 roku

Powstanie w Getcie -
spotkania, dyskusje,
prezentacje, udział w

akcji “Żonkile"

Dzień języka
angielskiego i

hiszpańskiego 

W kwietniu postaramy się
pokazać relacje ludzi z różnych
perspektyw. Będziemy mówić o
relacjach wielokulturowym
społeczeństwie. Jak wyglądało to
w historii i jak możemy wspierać
je dzisiaj



 



Spotkanie z
artystami z różnych

krajów

Dzień działacza
kultury

Dzień Światowego
Dziedzictwa Afryki

Warsztaty
wielokulturowo-

artystyczne 

Światowy Dzień
Różnorodności

Kulturowej na Rzecz
Dialogu i Rozwoju

W maju zajmiemy się kreatywną
stroną wielokulturowości.
Spotkamy się z artystami, który
jednocześnie są migrantami,
zbadamy jak migracja wpływa na
kulturę i jej rozwój. 





Panel z operatorami
innych Centrów

Wielokulturowych w
Polsce

Dzień Języka
Rosyjskiego -

wydarzenie edukacyjno
kulturalne

Światowy Dzień
Uchodźcy - warsztaty

i kampania
społeczna

Wielokulturowy
Dzień Muzyki 

W czerwcu motywem
przewodnim będzie kooperacja,
czyli wspólne działania i nowa
współpraca, budowanie sieci
która pomagać będzie w pracy z
i dla wielokulturowości Midsummer - Noc

Kupały [pogańskie
korzenie kultury]



 



Swieto Ofiarowania
9-13.07

Dzień Nelsona
Mandeli - posadzić

drzewo

lekcja
wielokulturowa o

prawach człowieka
dla dorosłych

W lipcu skupimy się na populacji,
zadbamy o międzykulturowy
dialog świętując i odniesiemy się
do uniwersalnych wartości
takich jak pokój, tolerancja i
dobrostan społeczeństwa

Dzień Otwarty
CentrumSzkolenie z

umiejętności
wielokulturowych dla

lekarzy



 



Międzynarodowy
Dzień Ludności

Tubylczej na Świecie

Światowy dzień
Pamięci o Zagładzie

Romów

Międzynarodowy
Dzień Osób

Leworęcznych -
wydarzenie o

tolerancji

Sierpień to miesiąc w którym
reagujemy na to co
niesprawiedliwe, angażując się w
działalność charytatywną,
nagłaśniając tematy niewygodne
i oddając hołd ofiarom
genocydu. 

Dzień Pomocy
Humanitarnej -

zbiórka dobroczynna
Międzynarodowy
Dzień Pamięci o

Handlu
Niewolnikami -

wykład





Święto Środka Jesieni

Szkolenie z
kompetencji

wielokulturowych dla
nauczycieli

oprowadzanie
Wielokulturowa

Praga

Aklimatyzacja to motyw
przewodni września, postaramy
się żeby wszyscy mogli poczuć
się w Centrum jak w domu. Na
jesieni napłynie do Warszawy
wielu studentów zagranicznych,
a w szkołach już od września
swoją naukę rozpocznie wiele
dzieci migranckich wspomnienia z

podróży - pokaz
zdjęć podróżniczych

Culture shock -
spotkanie dla

studentów





Miesiąc widoczności
historii LGBTQ+

Świeto Diwali

Dzień animacji  -
animacje z różnych

stron świata

W październiku pochylimy się
nad generacjami, zobaczymy jak
ludzie w różnym wieku patrzą na
świat i co jest dla nich ważne. 

spotkanie i lekcja
wielokulturowa dla

generacji Z i dla
seniorów

spotkanie
wegetariańskie z

okazji Dnia
Wegetarian



 



Międzynarodowy
dzień praw dziecka

dla rodziców

warsztaty dla dzieci
''poznaj swoje

prawa''

Dzień Życzliwości -
zbiórka charytatywaListopad to miesiąc przyjęcia w

1989 roku Konwencji Praw
Dziecka. Na dzieci, młodzieży i
ich rodzicach skupimy swoje
zadania w tym miesiącu.
Informując o ich prawach Día de Muertos

Dzień Nauki o
pokoju i rozwoju

Wielokulturowe
Andrzejki



 



(18-26) Chanuka w
ramach wydarzenia
okołoświątecznego

spotkanie
podsumowujące dla

wolontariuszy

Mikołajki dla
uczestników zajęć w

Centrum

Grudzień to miesiąc
podsumowujący projekt, ale
również nasze działania.
Naszymi dokonaniami
podzielimy się z beneficjentami,
wolontariuszami i zespołem.

światowy dzień
teatrzyku kamishibai

- warsztaty/
przedstawienie



dodatkowe zajęcia
językowe

hiszpański/angielski/
włoski/francuski

pierwsze kroki w
Polsce - spotkania

dla obcokrajowców

szkolenia z
kompetencji

międzykulturowych

kawiarenka językowa

piątek z kulturą -
prezentacja np.

filmu/przedstawienia
z dyskusją

Wyszczególnione zostały nowe
działania które chcielibyśmy na
jakimś etapie roku wprowadzić i
kontynuować do końca roku
2022 




