Fundacja Rodzice Szkole Polskiej
Szülők a Lengyel Iskoláért Alapítvány
Kim jesteśmy?
•
•
•

Fundację tworzy grupa wolontariuszy: aktywnych rodziców dzieci polonijnych, nauczycieli i animatorów, którzy
realizują innowacyjne projekty dla rodzin z dziećmi oraz dla młodzieży pochodzenia polskiego, mieszkających na
Węgrzech.
działamy na terenie Węgier od 2008 r.
jesteśmy organizacją pożytku publicznego (numer w rejestrze / nyilvántartási szám: 13-01-0003120)

Co robimy?
•
•
•

inicjujemy i realizujemy projekty, których celem jest pielęgnowanie języka polskiego i polskiej kultury wśród
najmłodszej Polonii węgierskiej
realizujemy projekty dla blisko 150 polonijnych dzieci i młodzieży
współpracujemy ze Szkołą Polską przy Ambasadzie RP w Budapeszcie, instytucjami polonijnymi i lokalnymi
samorządami mniejszości polskiej na Węgrzech

Projekty realizowane w 2020 roku
Gra historyczna

wrzesień 2020 - 110 uczestników
We wrześniu upamiętniliśmy przyjęcie polskich uchodźców na Węgrzech w 1939 r.
W budapesztańskim lesie zorganizowaliśmy edukacyjną grę historyczną pt. „Przyjaciele, czyli jak
Polak z Węgrem przez historię wspólnie wędrowali”.
Współpraca: Stowarzyszenie Kulturalne Polonia Nova

Zielona szkoła z językiem polskim
wrzesień 2020 - 15 uczestników

Uczestnicy zielonej szkoły w wieku 8-15 lat zwiedzili Eger, Derenk i Aggtelek, tropiąc ślady
Poloników i poznając podstawy badań historycznych.
Sponsor: Gábor Bethlen Alapekzelö Zrt.

Publikacja książki pt. „Węgry oczami dzieci”
Publikacja: sierpień 2020 - 85 uczestników

Jedyna w swoim rodzaju książka – przewodnik o Węgrzech, przygotowany przez dzieci. Opisuje
najciekawsze, zdaniem młodych autorów, atrakcje turystyczne na Węgrzech.
Patroni: Ambasada Węgier w Warszawie, Węgierski Instytut Kultury w Warszawie
Sponsorzy: Fundacja Rodzice Szkole Polskiej, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im.
Wacława Felczaka, Drukarnia Interak

Publikacja książki pt. „Lengyelország Gyerekszemmel”
Publikacja: sierpień 2020, 85 uczestników

Napisana po węgiersku przez polonijne dzieci książka zachęca do lepszego poznania Polski i zwiedzenia najciekawszych miejsc w kraju nad Wisłą. Książka jest wynikiem dwuletniego projektu Fundacji.
Patroni: Ambasada RP w Budapeszcie, Instytut Polski w Budapeszcie
Sponsorzy: Fundacja Rodzice Szkole Polskiej, Ambasada RP w Budapeszcie

Sensoryka dla dzieci 1-7 lat

Dwa razy w miesiącu, 25 dzieci oraz ich rodzice
Zajęcia organizowane od października 2020 r. przez pedagoga wczesnoszkolnego odbywają się dwa
razy w miesiącu w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie.
Współpraca: Samorządy Polskie II i XXII Dzielnicy Budapesztu

Warsztaty translatorskie z tłumaczeń filmowych

Grudzień 2019 – kwiecień 2020, licealiści i absolwenci SP przy Ambasadzie RP w Budapeszcie
Młodzi tłumacze – uczestnicy specjalistycznych warsztatów translatorskich zadebiutowali na
26. Polskiej Wiośnie Filmowej w Budapeszcie tłumaczeniem polskiego filmu pt. „Córka trenera”.
Uczestnicy warsztatów poznali metodologię tłumaczeń na potrzeby filmu i oprogramowanie
komputerowe dla tłumaczy filmowych.
Sponsor: Samorząd Polski II Dzielnicy Budapesztu

Quiz nt. Polski w Instytucie Polskim
wrzesień 2020, 50 uczestników

Podczas uroczystej gali, zamykającej projekt „Polska i Węgry oczami dzieci” odbył się pokaz filmu
DUNA TV o projekcie oraz quiz dla publiczności. Gościem specjalnym wydarzenia był Ambasador
RP, prof. Jerzy Snopek.
Współpraca: Instytut Polski w Budapeszcie

Konkurs literacki „Cztery ściany”

kwiecień-maj 2020, uczniowie Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie
Konkurs skierowany do młodzieży polonijnej odbył się w trakcie pandemii. Zwycięskie prace zostały opublikowane w miesięczniku „Polonia węgierska”.

Konkurs plastyczny „Laurka dla Jana Pawła II”
kwiecień-maj 2020, dzieci w wieku 6-12 lat

Konkurs zorganizowany został z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II
Współpraca: Polska Parafia Personalna w Budapeszcie

Warsztaty decoupage

grudzień 2020, udział: 25 uczestników
Dzieci w wieku 7-15 lat poznały od podstaw technikę decoupage i przygotowały świąteczne
prezenty – pudełka zdobione właśnie tą techniką.
Współpraca: Samorząd Polski II Dzielnicy Budapesztu

Kiermasz z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
październik 2020, udział: 100 uczestników

Podczas plenerowego wydarzenia autorzy przewodników „Węgry oczami dziecka” i „Lengyelország
Gyerekszemmel” promowali obie książki wśród uczestników Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
Współpraca: Polski Samorząd Narodowościowy Zamku Budańskiego (organizator wydarzenia)

Warsztaty kulinarne dla dzieci

styczeń 2020, udział: 50 uczestników
W ramach balu karnawałowego dla polonijnych dzieci, zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne
– dzieci przygotowywały zdrowe i kolorowe kanapki pod kierunkiem autorki polsko-węgierskiej
książki kucharskiej dla dzieci.
Współpraca: Milena Wartecka-Ducki (autorka polsko-węgierskiej książki kulinarnej dla dzieci)

Konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży
kwiecień 2020, udział: 30 uczestników

Konkurs zorganizowany został z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
Współpraca: Pani Ambasadorowa Marta Gedeon, Instytut Polski

Projekt „Wesoła Szkoła”

październik - grudzień 2020, udział: 15 wolontariuszy na rzecz 40 uczniów
Remont i zakup nowoczesnego wyposażenia sali lekcyjnej dla dzieci 7-9 lat uczących się języka
polskiego w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP możliwy był dzięki zaangażowaniu wielu sponsorów
i wolontariuszy, którzy przeprowadzili remont.
Sponsorzy: Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech, Samorządy Polskie I, II, III, IV, XIII,
XIV i XVIII Dzielnicy Budapesztu, Polski Ośrodek Kulturalno - Oświatowy

Jak finansujemy działalność?
•
•
•

Działamy na zasadzie projektowej – składamy wnioski w otwartych konkursach na projekty edukacyjne
Prosimy o odpis 1%
Ubiegamy się o dotacje celowe od instytucji oraz dotacje od osób indywidualnych

Dziękujemy wszystkim sponsorom za wsparcie
naszych projektów na rzecz najmłodszej Polonii węgierskiej.
Nasze konto bankowe:

Nazwa: Szülők a Lengyel Iskoláért Alapítvány
Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Numer: 10918001-00000021-78340001
IBAN: HU57 1091 8001 0000 0021 7834 0001
SWIFT: BACXHUHB
Numer podatkowy (adószám): 18723854-1-13

Kontakt z nami:

Fundacja Rodzice Szkole Polskiej
tel. + 36 303 305 80 89
e-mail: lengyelalapitvany@gmail.com
2097 Pilisborosjenő, Kevélyhegyi út 15.

