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Piłka nożna to najpopularniejsza
gra na świecie. Łączy ludzi bez
względu na kolor skóry, płeć lub
religię. Dlatego w wielu krajach
chętnie sięga się po futbol jako
element programów
aktywizacyjnych czy edukacyjnych. 
W Polsce to wciąż rzadkość.

MIĘDZYKULTUROWY
PROJEKT PIŁKARSKI

W taką piłkę gramy.
Integrujemy migrantów,
wspieramy kobiety,
promujemy fair play,
przełamujemy
stereotypy i uczymy się
od siebie nazwajem.



W 2005 roku zaprosiliśmy uchodźców 
z Czeczenii i Afryki oraz polskich studentów
na jednorazowy turniej. Rok później było już
12 drużyn m.in. wietnamskch i żydowskich, 
a także kibiców Legii Warszawa. Dołączało
coraz więcej dziewczyn. 
Duże zainteresowanie sprawiło, 
że w 2010 roku ruszyła międzykulturowa
liga - pierwszy taki program w Polsce.

NASZA HISTORIA



2 sezony i blisko 200 meczów w roku
Dodatkowe treningi integracyjne
Ponad 500 w większości regularnych
zawodników i zawodniczek z ponad stu krajów,
w różnym wieku i z bardzo różnych środowisk
Mieszane drużyny: w każdej grają osoby z co
najmniej kilku krajów, w każdej są kobiety                  
i mężczyźni
Przyjmujemy zgłoszenia drużynowe                                
i indywidualne, pomagamy w integracji

PODSTAWOWE FAKTY



Każda drużyna jest gospodarzem
jednego dnia: pomaga w logistyce,
przygotowuje konkursy, poczęstunki,
prezentacje...
System punktacji nagradza fair play             
i działalność społeczną (wolontariat)
Gracze omawiają i ustalają dodatkowe
zasady dla każdej edycji
Udział jest całkowicie bezpłatny

NIE TYLKO FUTBOL



Odkrywamy talenty i szkolimy młode
trenerki 
Organizujemy turnieje charytatywne                   
i międzynarodowe wymiany młodzieży
Promujemy naszą filozofię na konferencjach,
festiwalach i innych imprezach
Tworzymy innowacyjne narzędzia
edukacyjne dla klubów sportowych

JESZCZE WIĘCEJ
DLA SPORTU



Na bazie Etnoligi oraz najlepszych praktyk
europejskich zbudowaliśmy program łączący
sport i edukację w dwóch ośrodkach dla
cudzoziemców w Warszawie. 
W 2020 r. uczestniczyło w nim 58 dzieci 
i 37 kobiet. Używamy futbolu, aby podnosić
ich poczucie własnej wartości, poprawiać
zdolności komunikacyjne i inne umiejętności.

SPOŁECZNOŚĆ



Jesteśmy aktywnym członkiem sieci Fare,
korporacyjnego partnera UEFA.
Współpracujemy m.in. PZPN, Royal Belgian
Football Association, Sport & Citizenship
Think Tank czy Fundación LaLiga.
Od 2017 r. Etnoliga rozgrywana jest w
ramach Programu "Aktywny Warszawiak"
pod patronatem Prezydenta Warszawy 
i Rzecznika Praw Obywatelskich.

PARTNERZY



2020
UEFA Best Grassroots Project
2019
#BeInclusive EU Sport Awards
2019
Fare Network 20 Years of Activity
2017
Beyond Sport Global Awards

NAGRODY



Etnoligę organizuje
Fundacja dla Wolności.
Jesteśmy organizacją
pożytku publicznego
zarejestrowaną w
Warszawie w 2004 r.

Naszą misją jest
wspieranie osób i grup
dyskryminowanych.

Krzysztof Jarymowicz
Tel. 502 070 701

etnoliga@etnoliga.org

etnoliga.org
facebook.com/etnoliga

instagram.com/etnoliga

KONTAKT

Zdjęcia: Albert Zawada (c)


