
FUTHARK Fundacja na Rzecz Popularyzacji Kultury i Biznesu Krajów 

Nordyckich 

 

FUTHARK to nazwa jednego z alfabetów run, powstała z początkowych liter sześciu pierwszych 

run: Fehu Uruz Thurisaz Ansuz Raido Kaunan („futhark”) to również nazwa fundacji, której celem 

jest upowszechnianie kultury i biznesu krajów nordyckich. 

Kraje Nordyckie na przestrzeni ostatnich dziesiątek lat stworzyły unikalny model rozwoju.  

Wierzymy, że wypracowane rozwiązania i osiągnięcia mogą być inspiracją dla wszystkich, którym 

bliska jest idea równowagi w różnych aspektach i obszarach życia publicznego, gospodarczego, 

kulturalnego, społecznego, a także w życiu prywatnym. 

FUTHARK podejmuje działania poprzez które stara się przybliżyć osiągnięcia tych krajów, oraz 

umożliwić nawiązywanie kontaktów i rozwijanie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami 

z krajów nordyckich i z Polski.  

Zakres działań Fundacji jest szeroki. Wierzymy, że poza fascynującą kulturą krajów nordyckich 

istnieją inne obszary, w których nie brak oryginalnych, inspirujących i kreatywnych pomysłów.  

Obszary naszych zainteresowań i działań to m.in.: kultura i sztuka, biznes, ekonomia społeczna, 

edukacja, sport, zdrowie, ochrona środowiska. 

W ramach działań organizujemy m.in. 

 spotkania autorskie, projekcje filmowe, wystawy, koncerty, festiwale na których 

prezentujemy kulturę krajów nordyckich,  

 warsztaty artystyczne: literackie, teatralne, architektoniczne, plastyczne, fotograficzne 

dla dzieci , młodzieży i dorosłych w oparciu o sztukę skandynawską, 

 warsztaty wzornictwa z udziałem najlepszych designerów i architektów skandynawskich, 

 doradzamy w zakresie budowania partnerstw i współpracy – pomagamy w znalezieniu 

partnerów dla biznesu, organizacji, instytucji do realizacji projektów, 

 szukamy źródeł finansowania, w tym z krajów nordyckich, partnerów do projektów, 

przygotowujemy wnioski, pomagamy w zarządzaniu i rozliczeniu projektów,  

 wyjazdy biznesowe dla inwestorów zainteresowanych architekturą i budownictwem 

skandynawskim, podczas których mogą poznać bezpośrednio, w siedzibie producenta, 

walory i unikalne rozwiązania stosowanych technologii (Finlandia); 

 wyjazdy turystyczne: dla małych grup i indywidualnych klientów, którzy poszukują 

unikalnych krajobrazów i miejsc nie opisanych w przewodnikach, do których nie dociera 

masowa turystyka. To wyjazdy dla hobbystów, przede wszystkim miłośników 

rybołówstwa i żeglarstwa; 

 konferencje, seminaria, debaty, wyjazdy studyjne mające na celu popularyzację 

oryginalnych i wartościowych rozwiązań w zakresie kultury, ekonomii społecznej, sportu, 

edukacji, biznesu, zdrowia, ochrony środowiska wypracowanych w krajach nordyckich, 



 promujemy oryginalne i mało znane w Polsce dyscypliny sportowe i aktywność sportową; 

organizujemy m.in.: zawody curlingowe – popularny w Skandynawii sport na lodzie, oraz 

zabawy z wykorzystaniem oryginalnych, fińskich gier plenerowych.  

 uczymy wszystkich chętnych, wszystkich języków: duńskiego, fińskiego, islandzkiego, 

norweskiego, szwedzkiego, oraz tłumaczymy wszelkiego rodzaju dokumenty, jak 

i literaturę.  

 

Kontakt: 

biuro@futhark.org.pl 

www.futhark.org.pl , www.myscandynavia.eu  

Anna tel. (+ 48) 793 730 793 



Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK 

 

Pracując od 8 lat z dziećmi i młodzieżą wiemy, jak ważne jest podtrzymywanie ciekawości 

poznawczej młodych ludzi, pobudzanie do refleksji nad otaczającym światem oraz szkolenie 

umiejętności samodzielnego i niezależnego myślenia. 

Specjalizując się w edukacji nieformalnej możemy pozwolić sobie na indywidualne podejście do 

każdego uczestnika zajęć, eksperymentowanie z metodami twórczego myślenia 

i opracowywanie, a potem sprawdzanie w praktyce autorskich programów zajęć. 

Odwołujemy się do koncepcji Filozofowania z dziećmi autorstwa Matthews Lipmana, ucząc 

zadawania wnikliwych pytań, prowadzenia dialogu i krytycznego myślenia. 

Korzystamy z dorobku Edwarda de Bono i jego koncepcji lateralnego myślenia, zakładamy 

kapelusze myślowe, działamy idąc tropem jego myśli, dumnie przypinamy do piersi medale 

wartości. 

Realizujemy także własny program warsztatów z edukacji seksualnej dla młodzieży gimnazjalnej, 

który zbiera bardzo dobre opinie i cieszy się dużym powodzeniem, tak wśród uczniów, jak i 

psychologów i pedagogów szkolnych. 

www.spunk.pl 

www.facebook.com/fundacja.spunk 



Fundacja Rokoko 

 

Celem Fundacji jest rozwijanie twórczości, społeczeństwa wiedzy i uczestnictwa w kulturze. 

Wspieramy kulturę jako sposób rozwijania postaw obywatelskich, rozwijamy wolontariat, 

budujemy relacje między organizacjami kulturalnymi i edukacyjnymi. 

Aby osiągać cele Fundacja Rokoko realizuje trzy działania: edukację kulturalną, badania kultury, 

organizację i animację kultury. Każdy z obszarów objęliśmy osobnym programem, odpowiednio: 

Laboratorium, Obserwatorium i Eksperymentarium Kultury. Działania w trzech programów będą 

realizowane w ramach odpłatnej oraz nieodpłatnej działalności statutowej, w tym dzięki 

projektom dofinansowanym z funduszy publicznych. 

W Fundacji Rokoko łączymy wiedzę z zakresu humanistyki z nowoczesnymi i odpowiedzialnymi 

formami edukacji, zarządzania oraz marketingu. Nasze działania kierujemy do trzech grup 

odbiorców: organizacji pozarządowych, studentów, wolontariuszy i liderów społecznych. 

Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, a także spółdzielnie socjalne) to naturalni 

partnerzy Fundacji Rokoko, zarówno do współpracy, jak i budowy społeczeństwa wiedzy poprzez 

wzajemną edukację oraz wymianę doświadczeń. 

Studenci, zwłaszcza z kierunków humanistycznych, to druga grupa objęta wsparciem ze względu 

na zagrożenie wykluczeniem społecznym. Wynika ono z dostrzeżonego przez nas 

niedostosowania kształcenia humanistycznego do wymogów rynku pracy. Poprzez szkolenia 

i doradztwo dla młodych ludzi chcemy pomóc im wykorzystać ich wiedzę i potencjał do 

realizowania ich w ramach zawodów adekwatnych do ich pasji i kwalifikacji. 

Działamy także na rzecz wolontariuszy i liderów społecznych, realizujących swoje działania w 

ramach różnych organizacji, a także w sposób oddolny i nieformalny. To właśnie osoby, które 

praktykują kulturę partycypacji i tworzą środowisko dla zrównoważonego rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Sieć: fundacja@rokoko.org.pl | www.rokoko.org.pl | www.facebook.com/Fundacja.Rokoko | 

twitter.com/FundacjaRokoko 

Łódź: Fundacja Rokoko, ul. Piotrkowska 235/241 lok. 20, 90-456 Łódź, 503 987 255. 



Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA 

 

Specjalizujemy się głównie w działaniach na polu edukacji, oświaty i wychowania oraz szeroko 

pojętej ekologii. Nadzór nad naszą fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej, a nasza kadra 

posiada wieloletnie doświadczenie i stosowne wykształcenie korespondujące z obszarem 

w którym działamy. 

Naszym celem jest szukanie, kreowanie i propagowanie nowoczesnych trendów w oświacie. 

Nowoczesności w edukacji upatrujemy w: nowych technikach nauczania i zapamiętywania, 

kreatywnym podejściu do wiedzy i zdobywania umiejętności, postawie otwartej na formułowanie 

pytań i wyciąganie wniosków, równowadze pomiędzy nowymi technikami pracy grupowej, 

rozwojem psychospołecznym a indywidualnym planem rozwojowym. Podstawą naszych działań 

jest dążenie do pełnej realizacji zasad dydaktycznych będących tzw. filarami edukacji czyli: uczyć 

się, aby wiedzieć, uczyć się, aby działać, uczyć się, aby żyć wspólnie, uczyć się, aby być. 

Nasze idee wdrażamy m. in. poprzez realizację projektów edukacyjnych oraz podejmowanie 

inicjatyw międzysektorowych sprzyjających rozwojowi edukacji. 

W chwili obecnej organizujemy: 

 zajęcia dla dzieci i młodzieży w formie zajęć warsztatowych odbywające się w szkole 

podczas lekcji jak i po lekcjach, 

 Interdyscyplinarne Kursy Ogólnorozwojowe dla uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, odbywające się w formie zajęć pozalekcyjnych w szkole do której 

uczęszcza dziecko. 

Powyższe zajęcia nastawione są na rozwój kreatywności, pokonywanie trudności w nauce, 

rozbudzanie ciekawości naukowej, odkrywanie talentów i indywidualnych predyspozycji uczniów 

oraz naukę efektywnego przyswajania wiedzy. 

Organizujemy także: 

 wyjazdy terenowe dla uczniów w formie warsztatów w parkach miejskich, zielonych szkół 

i wycieczek z programem edukacyjnym zgodnym z podstawą programową 

i wykraczającym poza nią,  

 rady pedagogiczne dla nauczycieli, 

 działania projektowe oparte na dotacjach instytucji publicznych i firm. 

Wspieramy szkoły w pisaniu projektów grantowych oraz organizujemy w porozumieniu ze szkołą 

bezpłatne szkolenia i wizyty doradcze dla rodziców.  

Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA 
ul. Pługowa 21, 94-238 Łódź 
e-mail: kontakt@silaczka.org.pl 
tel. 608-833-981 oraz 513-931-905 
www.silaczka.org.pl 

 

PS. dawna nazwa Fundacja Rozwoju HELISA 

mailto:kontakt@silaczka.org.pl
tel:608-833-981
tel:513-931-905
http://www.silaczka.org.pl/


 

Stowarzyszenie kobiety.lodz.pl 

 

Stowarzyszenie działa od maja 2001 roku. Misją Stowarzyszenia kobiety.lodz.pl jest inspirowanie 

kobiet do rozwoju, odkrywania pasji i płynącej z niezależnego myślenia siły. Tę siłę pokazujemy 

światu! 

Celami statutowymi Stowarzyszenia są między innymi: 

1. Promowanie inicjatyw kobiet zmierzających do ich równouprawnienia w dziedzinach: 

politycznej, kulturalnej i społecznej. 

2. Popieranie działań na rzecz praw człowieka a zwłaszcza równego statusu kobiet 

i mężczyzn. 

3. Działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa. 

4. Aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet. 

5. Działalność edukacyjna w zakresie komunikacji empatycznej. 

Z powyższych celów statutowych wynikają działania realizowane przez Stowarzyszenie: 

1. Prowadzenie szeroko zakrojonej działalności informacyjno – promocyjnej poprzez 

stworzenie i rozwijanie portalu www.kobiety.lodz.pl. 

2. Realizacja projektów społecznych, samodzielnie przez stowarzyszenie jak również we 

współpracy z innymi organizacjami. 

3. Prowadzenie projektów badawczych dotyczących świadomości społecznej i sytuacji 

kobiet w społeczeństwie, problematyki gender. 

4. Realizację projektów o charakterze szkoleniowym i/lub informacyjnym nakierowanych na 

aktywizację zawodową kobiet. 

5. Realizację kampanii społecznych promujących kobiety społecznie aktywne. 

6. Działania na rzecz kobiet poprzez pomoc psychologiczną, inicjowanie i wspieranie grup 

wsparcia i grup rozwoju.  

7. Współpraca z krajowymi organizacjami kobiecymi (Kongres Kobiet, Centrum Praw Kobiet, 

Federa, Feminoteka, itp.). 

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi o profilu obywatelskim (np. FERSO, 

Obywatel, Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej, Lady Zone, Koło Gospodyń Wiejskich w 

Zaborowie) a także z przedstawicielem Sieci kin Studyjnych i Lokalnych na terenie Łodzi 

(Kino Charlie) oraz wydawnictwami (między innymi: Czarne, W.A.B., Galaktyka, Muza, 

PWN, Znak, Rebis).  

9. Realizacja projektów międzypokoleniowych i senioralnych  



10. Integrowanie łódzkich środowisk kobiecych poprzez realizowanie Łódzkiego Kongresu 

Kobiet.  

11. Realizacja projektów propagujących komunikację empatyczną - „Warsztaty empatyczne“ 

skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

Kontakt: 

Bogumiła Stawicka 

kom. 515-127-888 

e-mail: bogna.stawicka@kobiety.lodz.pl, biuro@kobiety.lodz.pl 

Jolanta Marchlewska – projekty edukacyjne dla szkół i przedszkoli, „Warsztaty empatyczne“, 

Porozumienie bez Przemocy (NVC – Nonviolent Communication – Marshalla Rosenberga - 

www.cnvc.org). 

kom. 692-612-410 

e-mail: marchlewska.jolanta@gmail.com 

Siedziba: Al. Kościuszki 48, 90-427 Łódź 



Stowarzyszenie Odtwórców Rzemiosł 

i Obyczajów Dawnych „STRZECHA”. 

 

Nasza działalność opiera się przede wszystkim na odtwórczym charakterze rzemiosł i obyczajów 

polskich z dawnych okresów jak i z czasów współczesnych. Naszym podstawowym celem jest 

poszerzanie wiedzy oraz rozwój umiejętności, co pozwala nam zbliżyć się do obyczajów 

i odtwórstwa rzemiosła na najwyższym poziomie. Zrzeszamy wielu rzemieślników 

z województwa Łódzkiego, gdzie każdy posiada bogate doświadczenia w prowadzeniu 

warsztatów z własnej dziedziny. Przekuwanie stali, wypalanie gliny, łączenie szkła, zielarstwo, 

kuchnia, obchody świąt, gościnność i wiele innych było naszym hobby, które przerodziło się 

z czasem w pasję. Dzięki niej łączymy się razem i wspólnie stanowimy jedną grupę entuzjastów 

pod nazwą „STRZECHA”. 

 

Katarzyna Mikulska 

tel. 792003837 

e-mail: strzechastowarzyszenie@gmail.com 

 

mailto:strzechastowarzyszenie@gmail.com

