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A. INFORMACJE O FUNDACJI 

Fundacja Żywy Most z siedzibą w Warszawie 02-620, ul. Puławska 114/12 została ustanowiona przez Boaza Ben Zion Yardeni 

zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Rafała Skupa zastępcę notariusza Marka 

Zielińskiego  w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Jagiellońska 6/15, w dniu 06.08.2012r.  i działa na podstawie Ustawy  o 

fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz.U.1991, Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz statutu.  

 

Fundacja została wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń i Rejestr Przedsiębiorców pod 

nr 0000468664 w dniu 02.08.2013 roku. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego rejestru Sądowego  

 

Fundacji nadano numer statystyczny REGON 146814011. Fundacja posługuje się nr NIP 108-001-56-58. 

Do Zarządu Fundacji należą: Boaz Ben Zion Yardeni, Yosef Erez, Dominika Magdalena Zakrzewska, Vera Korsunsky. 

Czas trwania Fundacji - jest nieograniczony. 

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.  

 

Celem działalności Fundacji są:  

 

1. Promowanie dialogu międzynarodowego, międzykulturowego i międzyreligijnego.  
 
2. Przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń i zapobieganie powstawaniu nowych, a także prowadzenie badań 
naukowych nad uwarunkowaniami ich powstawania i skutecznością metod zapobiegania ich negatywnym skutkom.  
 
3. Tworzenie przestrzeni do kształtowania konstruktywnych relacji między Polakami, a innymi narodami.  
 
4. Działanie na rzecz umacniania i rozwoju pozytywnych relacji Polsko-Izraelskich i Polsko-Żydowskich.  
 
5. Promowanie pozytywnego wizerunku Polski.  
 
6. Promowanie polskiej kultury i wiedzy o Polsce za granicą.  
 
7. Zwalczanie przejawów dyskryminacji.  
 
8. Kształtowanie postaw liderskich.  
 
9. Szerzenie wiedzy o kulturze i obyczajach innych narodów i grup etnicznych.  
 
10. Rozwijanie współpracy na szczeblu międzynarodowym.  
 
11. Popularyzacja idei mediacji i tolerancji.  
 
12. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.  
 
13. Wspieranie młodych ludzi w rozwoju ich potencjału.  
 



2 | S t r o n a  

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 Fundacji Żywy Most 

 

 
Do działań statutowych Fundacji należą: 
 
1. Organizacja i prowadzenie konferencji, warsztatów, sympozjów, seminariów, wizyt studyjnych, szkoleń, wymiany 

międzynarodowej, festiwali, treningów, dni kultury, prelekcji, programów stypendialnych. 
 

2. Prowadzenie edukacji międzykulturowej.  
 
3. Organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych. 
 
4. Tworzenie autorskich programów edukacyjnych.  
 
5. Hospitacje w instytucjach edukacyjnych, kulturalnych i oświatowych. 
 
6. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą. 
 
7. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach 

działania Fundacji. 
 
8. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów partnerskich między instytucjami edukacyjnymi, socjalnymi i kulturalnymi w Polsce i za 

granicą. 
 
9. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w zakresie 

edukacji międzykulturowej, dialogu między-religijnego współpracy międzynarodowej, rozwiązywania konfliktów, 
kształtowania aktywności odpowiedzialności społecznej. 

 
 

B. DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI 

1.  OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM 

Sprawozdanie zostało sporządzone za rok 2014  

2. DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI W ROKU 2014 

W ubiegłym roku Fundacja Żywy Most zrealizowała następujące projekty: 

a) LEADERSHIP PROGRAM - SEMINARS FOR ISRAELI EDUCATORS IN POLAND, projekt edukacyjny zrealizowany  

we współpracy z izraelską Organizacją Sparkpro dzięki dotacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były to ośmiodniowe 

wizyty dwóch 12-osobowych grup edukatorów izraelskich w Polsce poświęcone tematyce wspólnej historii polsko-

żydowskiej, relacjom polsko-izraelskim oraz poznaniu polski współczesnej. Projekt realizowany był w formie licznych 

warsztatów, dyskusji, spotkań oraz wizyt studyjnych. Realizacja projektu miała miejsce w okresie lipiec-listopad 2014. 

Projekt został przeprowadzony zgodnie ze złożoną ofertą projektową, a sprawozdanie z jego wykonania wysoko ocenione 

przez grantodawcę; 

b) MUZYCZNY DIALOG – warsztaty muzyczne dla młodych przedstawicieli środowisk twórczych z Warszawy i Izraela połączone  

z działaniami edukacyjnymi z zakresu dziedzictwa Żydowskiego w Polsce oraz informacji o Polsce współczesnej, których celem 

było nawiązanie współpracy przez młodych muzyków z obu krajów i wzbogacenie oferty kulturalnej Warszawy dzięki 

przygotowanym przez nich wspólnie trzem koncertom, z których każdy zaprezentowany został w innej dzielnicy Warszawy.  

W ramach projektu do Warszawy przyjechało 15 młodych muzyków Izraelskich, którzy uczestniczyli w zajęciach prowadzonych 

przez dr Marię Pomianowską wspólnie z 10 młodymi muzykami z Polski. Projekt odbył się w maju 2014  dzięki wsparciu 

finansowemu Biura Kultury m.st. Warszawy; 

c) HEBREV UNIVERSITY STUDENTS STUDY VISIT IN WARSAW – wizyta studyjna studentów Hebrew University  

z Jerozolimy przygotowana we współpracy z Unią Studentów Izraelskich. Dziesięciodniowy program miał na celu 

poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie wspólnej historii polsko-żydowskiej, politycznych i ekonomicznych relacji 

polsko-izraelskich oraz polski współczesnej. Studenci uczestniczyli w licznych spotkaniach i dyskusjach  

z przedstawicielami polskich instytucji państwowych (jak Parlament, Ministerstwo spraw Zagranicznych, Ministerstwo 

Edukacji), oświatowych (domy kultury, szkoły, uczelnie wyższe) oraz organizacji pozarządowych. Mieli również okazję 

spotkać się z przedstawicielami warszawskich organizacji żydowskich. Projekt został zrealizowany dzięki darowiźnie 

celowej na cele statutowe otrzymanej od izraelskiej organizacji SparkPro. 
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d) RODZINNA RADOŚĆ WIOSENNYCH ŚWIĄT - rodzinny międzykulturowy projekt edukacyjno-artystyczny  

dla mieszkańców Warszawy pogłębiający wiedzę o zwyczajach Wielkanocnych w różnych wyznaniach oraz tradycjach 

Pesachowych, który odbył się w kwietniu 2014 roku dzięki dotacji Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy  

z puli Małych Grantów. W projekcie uczestniczyło ponad 60 warszawiaków w różnym wieku. 

e) POLIN ROKEDET/ROZTAŃCZONA POLSKA 2014 - Międzynarodowe Warsztaty Tańców Izraelskich oraz warsztaty kultury 

izraelskiej i żydowskiej zrealizowane we współpracy z Fundacją SportPlus, pod patronatem Ambasady Izraela w Polsce. 

Uczestniczyło w nich ponad 100 uczestników w całego świata, którzy wspólnie poznawali kulturę, kuchnię i historię izraelską  

i żydowską oraz uczestniczyli w warsztatach tańców izraelskich. Warsztaty odbyły się w maju 2014; 

f) RODZINNA RADOŚĆ ZIMOWYCH ŚWIĄT 2014 – rodzinny międzykulturowy projekt edukacyjno-artystyczny,  

który odbył się w grudniu 2014 roku dzięki dotacji Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy z puli Małych 

Grantów. Jego celem było pogłębienie wiedzy mieszkańców Warszawy o zwyczajach Bożonarodzeniowych w różnych 

wyznaniach oraz tradycjach Chanukowych. W projekcie uczestniczyło ponad 60 warszawiaków w różnym wieku. 

 

Wszyscy członkowie Fundacji biorą czynny udział w realizowanych projektach i dokładają wszelkich starań aby coraz efektywniej 

służyć interesom publicznym, kreowaniu pozytywnego wizerunku polski i polaków za granicą oraz upowszechniania wiedzy  

o Polsce. 

 

 

PRZYJĘTO: Warszawa, dn. 8.05.2015 

        

. BILANS    


