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Sprawozdanie merytoryczne  

Stowarzyszenia Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt 

 

Za okres od 17.04.2019 r. do 30.09.2020 

I. Działania ukierunkowane na pozyskiwanie dofinansowania na projekty z zakresu sztuki, 
edukacji i terapii 
 
a. Projekty, które zostały zrealizowane  

 
1. Projekt pt. „IV Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia”  

 
26 – 27.07.2019 r. Podczas IV Wielkopolskich Dni Sztuki i Zdrowia wykonanych zostało 4 

koncerty, w tym 2 charytatywne dla pacjentów Domów Pomocy Społecznej w 
Wągrowcu i Pile. Bezpłatne koncerty plenerowe dla publiczności miejskiej 
odbyły się na Rynku w Wągrowcu oraz na Pl. Konstytucji 3 Maja w Pile. 
Wykonano również 2 charytatywne warsztaty biblioterapeutyczne dla pacjentów 
wspomnianych powyżej Domów Pomocy Społecznej, na którym rozdano 
kilkanaście egzemplarzy książki "Moja pieśń".  
Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego.  
 

2. Projekt pt. „Kulturownik - Kultura na poboczu”  
 
28 – 29.07.2019 r. W ramach projektu "Kulturownik - Kultura na Poboczu" zostały zorganizowane 

dwa koncerty. Pierwszy z nich odbył się 28.07.2019 w świetlicy Państwowych 
Ogrodów Działkowych "Darzynka" przy ul. Majakowskiego w Poznaniu, drugi 
zaś (koncert charytatywny) wykonany został 29.07.2019 dla mieszkańców 
Schroniska dla Bezdomnych Stowarzyszenia "Monar" ul. Borówki w Poznaniu. 
Projekt koncertów przygotowany i współfinansowany przez Fundację ReStart w 
Poznaniu. 
 

3. Projekt pt. „Niepodległa 2019”  
 
22.07 – 05.11.2019 r. W ramach projektu "Niepodległa 2019" odwiedziliśmy pacjentów kilkunastu 

instytucji leczniczo - pomocowych z terenu całej Wielkopolski, wykonując 
łącznie 17 koncertów i 10 wystaw dla mieszkańców i pacjentów ośrodków 
opiekuńczo - leczniczych w całej Wielkopolsce.  
Projekt "Niepodległa 2019" dofinansowany został ze środków Programu 
Wieloletniego Niepodległa na lata 2017 - 2022 w ramach projektu dotacyjnego 
NIEPODLEGŁA. 
 

 
4. Projekt pt. „Niepodległa Wielkopolska”  

 
22.05 – 21.07.2019 r. W ramach projektu zorganizowaliśmy 12 wydarzeń artystycznych: 

- 6 bezpłatnych koncertów,  
- 3 warsztaty biblioterapeutyczne dla pacjentów ośrodków leczniczych i 
opiekuńczych, na których rozdano kilkanaście egzemplarzy książki "Moja pieśń" 
oraz 
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3 wystawy plastyczne pt. "Okna do Wolności".  
Działanie wykonano dla mieszkańców i pacjentów poznańskich instytucji 
opiekuńczo - leczniczych (DPS, szpitale, hospicjum, Barka). 
Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Poznania.  
 

5. Projekt pt. „Niedziela w Kinie Retro”  
 
28.10 – 08.11.2020 r. Projekt polegał na wykonaniu nagrań 7 odcinków utworów z repertuaru zespołu 

"Tango Fogg - zapomniana piosenka" w trakcie pandemii koronawirusa. 
Zespół podjął decyzję o upublicznieniu działań artystycznych w sieci oraz ustalił 
cykliczność publikacji - w niedziele o godzinie 15.00 na kanale youtube. 

 
6. Projekt pt. „Warmińsko - Mazurskie Dni Sztuki i Zdrowia”  

 
01 - 02.08.2020 r. W ramach projektu zrealizowano 4 koncerty, w tym 2 dla charytatywnie 

mieszkańców domów opieki w Morągu i Gietrzwałdzie oraz 2 publiczne występy 
w ośrodkach kultury w Morągu i Dobrym Mieście. 
Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko - 
Mazurskiego 

 
7. Projekt pt. „Zachodniopomorskie Dni Sztuki i Zdrowia”  

 
23.08.2020 r. W ramach projektu zrealizowano 2 koncerty, w tym 1 charytatywnie dla 

mieszkańców DPS w Dolicach oraz 1 w ośrodku kultury w Stargardzie.  
Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

8. Projekt pt. „V Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia”  
 
14 - 16.09.2020 r. W ramach projektu "Niepodległa" zrealizowano 15 wydarzeń artystycznych: 3 

charytatywne koncerty, 3 warsztatowe spotkania literackie oraz  3 wystawy pt. 
"W poszukiwaniu horyzontu" przygotowane przez artystę malarza dla pacjentów 
ośrodków leczniczych i opiekuńczych t. j. Domów Pomocy Społecznej w Pile, 
Srebrnej Górze i Zagórowie. Z powodu pandemii wspomniane działania 
przeprowadzone zostały w formie on-line (jako niepubliczne pokazy filmowe na 
kanale youtube). Ponadto wykonano 3 wstawy i 3 koncerty publiczne w 
ośrodkach kultury w Pile, Wągrowcu oraz Zagórowie.  
Realizacja projektu współfinansowana z budżetu Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

b. Pozostałe projekty 

 

1. Projekty, które nie otrzymały dofinansowania:  

12 projektów: "Dzień Sztuki i Zdrowia" w Bełchatowie, Białogardzie, Bydgoszczy, Kołobrzegu, Ełku, Łodzi, 

Mielnie, Kisielicach, Słupsku i Suwałkach oraz "Podkarpackie i Podlaskie "Dni Sztuki i Zdrowia"    

 

2. Projekt, który otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany w październiku 2020 roku: 

Projekt „III Poznański Tydzień Sztuki i Zdrowia” współfinansowany z budżetu Miasta Poznania. 
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II. Konsultacje  
 

1. Konsultacje z prawnikiem p. Maciejem Wypychem w Centrum Bukowska w Poznaniu w sprawie dokumentacji  
RODO.  

2. Konsultacje na temat ustalenia warunków umowy z przedstawicielem Zaiks. 
 

III. Pozostałe działania  
 

1. Trwają prace nad uzyskaniem dotacji dla SWSEiT ArteFakt od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z programu wsparcia dla NGO 

2. Trwają prace na uzyskaniem dotacji dla SWSEiT ArteFakt z Funduszu Norweskiego EOG 
 

IV. Zorganizowane zbiórki publiczne 
 

 Numer i nazwa zbiórki Data Stan zbiórki 
2019 r. 2019/762/OR  

„Organizacja koncertów dla osób niepełnosprawnych, 
chorych i wykluczonych" 

od 20.02.2019   
do 19.02.2020 

Zakończona 

2019 r. 2020/1362/OR  
„Organizacja koncertów dla osób niepełnosprawnych, 
chorych i wykluczonych" 

od 16.03.2020   
do 15.03.2021 

Realizowana 

 

V. Protokoły i Uchwały Zarządu SWSEiT ArteFakt 
 

1. Protokoły: 

 

2019 r.  nr 3/2018 dn. 25 kwietnia 2019 (przygotowanie i omówienie dokumentacji RODO) 
nr 4/2018 dn. 17 września 2019 (podsumowanie projektów i przygotowanie sprawozdań) 
nr 5/2018 dn. 28 listopada 2019 (sprawdzenie dokumentacji z bieżącej działalności) 
 

2020 r. nr 1/2020 dn. 13 lutego 2020 (omówienie stałej umowy licencyjnej ZAIKS, podjęcie uchwały) 
nr 2/2019 dn. 15 marca 2020 (omówienie problemów związanych z koronawirusem) 
nr 3/2019 dn. 30 sierpnia 2020 (ustalenie terminu Walnego, podjęcie uchwał) 
 

2. Uchwały: 

2019 r.  nr 2/2019 dn. 25 kwietnia 2019 (przyjęcie RODO) 
nr 3/2018 dn. 25 kwietnia 2019 (ustanie członkowstwa) 

2020 r. nr 1/2020 dn. 13 litego 2020 (podpisanie umowy Zaiks) 
nr 2/2019 dn. 03 marca 2019 (przyjęcie nowego członka) 
nr 3/2019 dn. 30 sierpnia 2019 (zwołanie Walnego Zebrania Członków 2019 r.) 
 

Zarząd  

Stowarzyszenia Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt 

Krzysztof Samela - prezes 
Natalia Nowaczyk - wiceprezes 

Danuta Gubańska - skarbnik 
Anna dolczewska - Samela - członek 

 


