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Sprawozdanie merytoryczne  

Stowarzyszenia Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt 

Za okres od 30.09.2020 r. do 29.09.2021 

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

 
1. Projekt pt. „III Poznańskie Dni Sztuki i Zdrowia”  

 
05 - 11.10.2020 r. W ramach trzeciej edycji "Poznańskich Dni Sztuki i Zdrowia" wykonanych zostało 

16 wydarzeń w tym 10 charytatywnych w ramach wolontariatu (działania on - line):  
- 4 bezpłatnych koncertów dla mieszkańców poznańskich DPS, którzy z powodu 
choroby, czy niepełnosprawności nie są w stanie uczestniczyć w ofercie kulturalnej 
dostępnej w przestrzeni publicznej. Koncerty zorganizowane w ośrodkach 
leczniczych i opiekuńczych przyjmują formę muzykoterapii receptywnej, 
- 2 warsztatowe spotkania literackie przygotowane i przeprowadzone 
przez Krzysztof Samela (spotkanie literackie jako forma biblioterapii), 
- 2 warsztaty psychologiczne pt. "Trening pamięci i pozytywnego myślenia" 
przygotowane przez Natalię Nowaczyk, 
- 2 wystawy pt. "Okna" przygotowane przez artystę malarza Piotra Paraniaka 
(wystawa jako receptywna forma arteterapii wizualnej), 
  
PROGRAM: 

 wystawa malarska pt. "Okna" (Piotr Paraniak)  
 recital "Piosenki na głos solo i fortepian" (Natalia Nowaczyk) 
 koncert "Tango Fogg - zapomniana piosenka" (Radosław Elis - śpiew, 

Michał Gajda - akordeon, Jan Zeyland - fortepian, Krzysztof Samela - 
kontrabas, Mirosław Kamiński - perkusja) 

  
MIEJSCE REALIZACJI:  
05.10.2020 - DK "Jagiellonka" godz. 12.00 
11.10.2020 - DK "Orle Gniazdo" godz. 17.00  
  
DZIAŁANIA CHARYTATYWNE. Z powodu pandemii koronawirusa powyższe 
działania w ośrodkach leczniczo - opiekuńczych odbywały się w formie on-line. 
Przygotowano łącznie 10 filmów, (jako niepubliczne działania) które wyświetlane 
były mieszkańcom wspomnianych DPS - ów przez kilkanaście dni po to, żeby 
każdy chętny mógł zapoznać się z nimi w bezpieczny sposób (mniejsze grupy lub 
osobno). 
  
MIEJSCE REALIZACJI:  
Dom Pomocy Społecznej ul. Bukowska , Dom Opieki Seniora ul. Lechicka 

 koncert "Tango Fogg - zapomniana piosenka" 
 warsztat biblioterapeutyczny "Moja pieśń" (Krzysztof Samela)  
 Wystawa malarska pt. "Okna" (Piotr Paraniak)  

  
MIEJSCE REALIZACJI:  
Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory, Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 

http://www.artefakt.arnev.net/krzysztof-samela.html
https://www.facebook.com/natalia.nowaczyk.92
https://www.facebook.com/pg/PiotrParaniakPAINTINGS/about/?ref=page_internal
http://www.artefakt.arnev.net/tango-fogg.html
http://www.artefakt.arnev.net/tango-fogg.html
http://www.artefakt.arnev.net/moja-piesn.html
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 recital pt. Piosenki na głos solo i fortepian (Natalia Nowaczyk) 
 warsztat pt. "Trening pamięci i pozytywnego myślenia" (Natalia Nowaczyk) 

  
Projekt współfinansowany z budżetu Urzędu Miasta Poznań 
 

26.06 – 09.08.2021 r. W ramach IV Poznańskich Dni Sztuki i Zdrowia wykonano łącznie 8 działań 
artystycznych: 
I. W ośrodkach opiekuńczo- leczniczych (działania w ramach wolontariatu) 
- 2 charytatywne koncerty (koncerty jako forma muzykoterapii receptywnej), 
- 2 charytatywne spotkania autorskie z reżyserem i scenarzystą filmowym 
(spotkanie przyjmą formę filmoterapii)". 
II. W ośrodkach kultury (działania ogólnodostępne w ośrodkach kultury miasta 
Poznań) 
- 2 bezpłatne koncerty, 
- 2 bezpłatne spotkania autorskie. 
Działania charytatywne (koncerty, spotkania autorskie) wykonane zostały dla 
podopiecznych następujących organizacji: 
- "Fundacja Petra Senior" (fundacja zajmuje opieką, terapią i pracą na rzecz 
seniorów. PETRA (z łac. OPOKA) to akronim od słów Pomoc-Edukacja-Terapia-
Rehabilitacja-Aktywizacja. To główne kierunki działań Fundacji PETRA senior), 
- "Stowarzyszenie Mali bracia Ubogich" (stowarzyszenie zajmuje się opieką 
wolontariacką nad osobami starszymi i samotnymi mieszkającymi w swoich 
domach).  
Fundacja "Perta Senior" sprawuje opiekę nad podopiecznymi w swojej siedzibie, 
zatem zaplanowane działania charytatywne odbyły się w pomieszczeniach 
fundacji. Z kolei specyfika opieki oferowanej przez "Stowarzyszenie mali Bracia 
Ubogich" (opieka domowa nad seniorem) wymagała przygotowania dwóch 
(spersonalizowanych dla podopiecznych stowarzyszenia) filmów. Filmy te zostały 
udostępniane podopiecznym przy wykorzystaniu własnych urządzeń 
odtwarzających wolontariuszy stowarzyszenia. 
  
Harmonogram: 
1. 26.06.2021 - Spotkanie autorskie pt. "Paryski wernisaż" w Domu Kultury 
"Stokrotka". 
2. 29.06.2021 - Koncert zespołu "Tango Fogg - zapomniana piosenka" w siedzibie 
"Fundacji Petra Senior". 
3. 29.06.2021 - Koncert zespołu "Tango Fogg - zapomniana piosenka" w Domu 
Kultury "Stokrotka". 
4. 30.06.2021 - Spotkanie autorskie pt. "Paryski wernisaż" w Domu Kultury "Orle 
Gniazdo". 
5. 01.07.2021 - Spotkanie autorskie pt. "Paryski wernisaż" w siedzibie "Fundacji 
Petra Senior". 
6. 20.07.2021 - Przygotowanie i udostępnienie materiału filmowego z koncertu 
zespołu "Tango Fogg - zapomniana piosenka" dla podopiecznych "Stowarzyszenia 
mali Bracia Ubogich". 
7. 20.07.2021 - Przygotowanie i udostępnienie materiału filmowego ze spotkania 
autorskiego pt. "Paryski wernisaż" dla podopiecznych "Stowarzyszenia mali Bracia 
Ubogich". 
8. 08.08.2021 - Koncert zespołu "Tango Fogg - zapomniana piosenka" w Domu 
Kultury "Orle Gniazdo" (koncert plenerowy przesunięty z dnia 31.07.2021 z 
powodu złych warunków atmosferycznych). 
 
Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Poznań. 
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2. Projekt pt. „VI Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia”  
 
20 – 21.07.2021 r. 20 i 21 lipca 2021 odbyły się po raz szósty Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia.  

W tym roku nasze stowarzyszenie w ramach projektu wykonało 14 działań: 
- 4 koncerty "Tango Fogg - zapomniana piosenka", 
- 4 recitale Haliny Zimmermann pt. "Najpiękniejsze", 
- 4 wystawy plastyczne Piotra Paraniaka pt. "Dłonie - Relacje", oraz 
- 2 warsztaty biblioterapeutyczne Krzysztofa Samela pt. "Moja pieśń". 
  
Harmonogram działań: 
20.07.2021 
Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie (działania charytatywne w ramach 
wolontariatu) 
1) wystawa plastyczne Piotra Paraniaka pt. "Dłonie - Relacje", 
2) recital Haliny Zimmermann pt. "Najpiękniejsze", 
3) koncert "Tango Fogg - zapomniana piosenka", 
4) warsztat biblioterapeutyczny Krzysztofa Samela pt. "Moja pieśń". 
Wyspa Kasztelańska w Krobi (działania ogólnodostępne dla mieszkańców miasta 
Krobia) 
1) wystawa plastyczne Piotra Paraniaka pt. "Dłonie - Relacje", 
2) recital Haliny Zimmermann pt. "Najpiękniejsze", 
3) koncert "Tango Fogg - zapomniana piosenka". 
  
21.07.2021 
Dom Pomocy Społecznej w Raszewach (działania charytatywne w ramach 
wolontariatu) 
1) wystawa plastyczne Piotra Paraniaka pt. "Dłonie - Relacje", 
2) recital Haliny Zimmermann pt. "Najpiękniejsze", 
3) koncert "Tango Fogg - zapomniana piosenka", 
4) warsztat biblioterapeutyczny Krzysztofa Samela pt. "Moja pieśń". 
Aula Widowiskowa Szkoły Podstawowej w Żerkowie (działania ogólnodostępne 
dla mieszkańców miasta Żerków) 
1) wystawa plastyczne Piotra Paraniaka pt. "Dłonie - Relacje", 
2) recital Haliny Zimmermann pt. "Najpiękniejsze", 
3) koncert "Tango Fogg - zapomniana piosenka".  
  

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
 

 
 

b. Pozostałe projekty 

 

1. Projekty, które nie otrzymały dofinansowania:  

6 projektów: "II Warmińsko - Mazurskie Dni Sztuki i Zdrowia", Białogardzie, "Podkarpackie i Podlaskie "Dni 

Sztuki i Zdrowia", "IV Poznański Tydzień Sztuki i Zdrowia", "Lubelskie Dni Sztuki i Zdrowia", (ministerialny) 

"Kultura - Interwencje" pt. "Kultura Retro - Spotkania".  
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II. Zorganizowane zbiórki publiczne 
 

 Numer i nazwa zbiórki Data Stan zbiórki 
2020 r. 2020/1362/OR  

„Organizacja koncertów dla osób niepełnosprawnych, 
chorych i wykluczonych" 

od 16.03.2020   
do 15.03.2021 

Zakończona 

2021 r. 2021/805/OR  
„Organizacja koncertów dla osób niepełnosprawnych, 
chorych i wykluczonych" 

od 01.05.2021   
do 30.04.2022 

Realizowana 

 

III. Otrzymane dofinansowania 
2020 r. Pożyczka dla organizacji pozarządowej 5.000 zł Powiatowy 

Urząd Pracy 
 

2020 r. Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 (ministerialny) 

6.973 zł Fundusz 
Wsparcia 
Kultury 

 
IV. Zakupiony sprzęt 

Za część środków z powyższych dofinansowań udało się zakupić sprzęt nagłośnieniowy, który bardzo 
ułatwia pracę przy nagłośnianiu koncertów i innych działań scenicznych Stowarzyszenia. Koszt zakupu 
9.000 zł. 
 

V. Protokoły i Uchwały Zarządu SWSEiT ArteFakt 
 

1. Protokoły: 

 

2020 r.  nr 4/2020 dn. 05 października 2020 (szkolenie RODO oraz omówienie obowiązków i kompetencji 
członków zarządu) 

2021 r. nr 1/2021 dn. 20 lutego 2021 (omówienie spraw bieżących stowarzyszenia, podjęcie uchwały) 
nr 2/2019 dn. 20 kwietnia 2020 (omówienie zbiórek publicznych i przygotowanie nowej zbiórki) 
nr 3/2019 dn. 30 sierpnia 2021 (ustalenie terminu Walnego, podjęcie uchwał) 
 

2. Uchwały: 

2021 r. nr 1/2020 dn. 20 lutego 2021 (przyjęcie nowego członka) 
nr 2/2021 dn. 30 sierpnia 2021 (zmiana konta bankowego) 
nr 3/2021 dn. 30 sierpnia 2021 (zwołanie Walnego Zebrania Członków 2021 r.) 
 

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt 

 


