tel.

Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”
ul. Karola Darwina 15A/7, 03-488 Warszawa
tel. 792 799 550, e-mail: biuro@pracowniacotopaxi.pl
www.pracowniacotopaxi.pl
KRS Nr 0000 302 175

Sprawozdanie merytoryczne z działań Stowarzyszenia Pracownia Filmowa
„Cotopaxi” za rok 2014
Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi” utworzone zostało 2 lutego 2008 r. a jego
formalna rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym miała miejsce 27 marca 2008 r.
Liczba członków Stowarzyszenia: 29 osób.
Skład zarządu Stowarzyszenia od dnia 27.06.2014r. tworzą:
Łukasz Szewczyk – prezes zarządu
Marcin Sidwiński – wiceprezes zarządu
Anna Paulina Sierzputowska – członkini zarządu
Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia od dnia 27.06.2014r. tworzą:
Witold Szewczyk
Olga Kożuchowska
Stefan Kołucki
Zespół:
Łukasz Szewczyk – koordynator biura ds. organizacji i produkcji filmowej (wolontariat)
Ada Gąska – koordynatorka projektów (umowa zlecenie)
Anna Paulina Sierzputowska – prowadzenie strony internetowej (um. zlecenia)
Cele statutowe stowarzyszenia:
Zgodnie z postanowieniami Walnego Zebrania Członków z dnia 27.06.2014r. dokonano
zmian w statucie, w tym przede wszystkim rozszerzono cele statutowe. W brzmieniu
obowiązującego statutu do celów należą:
1. działanie na rzecz kultury, w szczególności w obszarze filmu i audiowizualności,
2. wspieranie inicjatyw lokalnych, w tym młodzieżowych, służących powstawaniu
sztuki i kultury,
3. realizacja działań edukacyjnych i naukowych w zakresie szerzenia wiedzy o sztuce
filmowej lub poprzez sztukę filmową,
4. promowanie nowoczesnej edukacji kulturalnej w pracy z dziećmi, młodzieżą i
osobami dorosłymi,
5. wspieranie organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą poprzez
upowszechnianie ich działalności i wizerunku w formie audiowizualnej,
6. propagowanie wiedzy, nauki i kultury oraz formowanie postaw odpowiedzialności
obywatelskiej,
7. realizacja działań wspomagających rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej,
8. realizacja działań na rzecz pogłębiania integracji europejskiej,
9. wspieranie animatorów lokalnych (w tym doskonalenia zawodowego nauczycieli) w
zakresie profilu działalności Stowarzyszenia,
10. aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
11. promowanie włączenia społecznego i walki z ubóstwem,
12. prowadzenie działań wspierających wzmacnianie więzi społecznych, rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji
młodzieży, w tym promocji wolontariatu,
13. wspieranie różnych form kształcenia ustawicznego,
14. wspieranie edukacji pozaformalnej młodzieży i niezawodowej edukacji osób
dorosłych,
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15. promocja przedsiębiorczości,
16. wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego,
17. promowanie ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego, a także ochrony
środowiska naturalnego i efektywnego wykorzystania zasobów,
18. przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu,
19. przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów.
Składka członkowska:
Walne zebranie członków stowarzyszenia 27 czerwca 2014 r. pozostawiło wysokość
składki członkowskiej na przyjętym w 2008 r. poziomie 2 zł miesięcznie (24 zł rocznie).
G łó w ne ob sz a r y dz i ał a ń :
Od 1 października 2013r. Stowarzyszenie realizowało projekt pod nazwą „Późne debiuty
na Targówku” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach programu współpracy z
nowymi krajami członkowskimi UE (kwota dofinansowania 64 556 zł). W 2014 r.
kontynuowaliśmy trening techniki wideo uczestniczącego z grupą 18 seniorów w Domu
Kultury Świt. W dalszym etapie projektu seniorzy podzieleni na cztery grupy przygotowali
swoje własne filmy przedstawiające rzeczywistość, problemy i postawy przede wszystkim
swoich rówieśników. Patronat nad projektem objęła Pani Prezydentowa Jolanta
Kwaśniewska oraz jej Fundacja „Porozumienie bez Barier”. W dniu 30 maja 2014 r.
odbyła się uroczysta premiera powstałych w projekcie filmów. Na pokazie w Kinie Świt
zgromadziło się ponad 150 osób. Relacja z projektu ukazała się w lokalnych mediach
(„Echo Targówka, Bródna i Zacisza”) oraz na stronach internetowych różnych instytucji.
Projekt w 2014 r. zdobył nominację w III edycji konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre
praktyki.” pod patronatem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego oraz został
zakwalifikowany do finału. W 2015r. podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim
projekt
zdobył
I
nagrodę
oraz
nagrodę
internautów
(więcej:
http://www.dojrzaloscwsieci.pl/konkurs-dobre-praktyki.html). Projekt stał się jedną z
wizytówek szwajcarskiego grantu blokowego i był promowany na poświęconej temu
stronie www.projektyobywatelskie.pl
Od 1 kwietnia Stowarzyszenie realizowało projekt „Seniorzy o sobie” w ramach
dofinansowania ze środków Rządowego Projektu na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020 (łączny budżet 118778 zł). Projekt był kontynuacją cyklu
„Późne debiuty” i odbywał się pod patronatem Pani Prezydentowej Jolanty
Kwaśniewskiej oraz jej Fundacji „Porozumienie bez Barier”. Pani Prezydentowa
spotykała się w siedzibie swojej Fundacji z uczestnikami poszczególnych odsłon projektu.
Podobnie jak wszystkie działania w ramach cyklu „Późne debiuty” skierowane były do
osób starszych pragnących przygotować swoje wypowiedzi filmowe na ważne dla nich
tematy. Dwoma grupami docelowymi byli seniorzy mieszkańcy dzielnic Śródmieście i
Praga Południe. W ramach projektu powstało 8 filmów, które zostały zaprezentowane
podczas uroczystej premiery w kinie Muranów. Wydarzenie cieszyło się dużym
zainteresowaniem ze strony widzów (ponad 200 osób), jak i mediów. Relacje z projektu
ukazywały się w portalach internetowych (wp.pl., gazeta.pl) radio (RDC, Polskie Radio
24, RMF Classic), telewizji (TVP Warszawa, Polsat News). Honorowym gościem pokazu
była Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska oraz znana z wielu kreacji filmowych Pani
Teresa Lipowska. W ramach projektu powstała pierwsza publikacja Stowarzyszenia
przybliżająca pracę techniką wideo uczestniczącego: „Wideo uczestniczące na przykładzie
projektu Seniorzy o sobie”. Projekt zakończył się 31 grudnia 2014 r., ale ze względu na
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szczególne zainteresowanie ze strony uczestników jego kontynuacja rozpoczęła się w
2015r.

Od 1 czerwca do 31 grudnia Stowarzyszenie realizowało projekt „Dom od środka” w
partnerstwie ze Środowiskowym Domem Samopomocy dzielnicy Żoliborz przy ul.
Rydygiera 3. Projekt był skierowany do kadry (terapeutów, asystentów), osób z
niepełnosprawnością intelektualną (program A) oraz osób z chorobami psychicznymi
(program B) i wzięło w nim udział 35 osób. Celem projektu było przedstawienie
funkcjonowania stacjonarnej pomocy danym osobom poprzez pokazanie codzienności w
zrealizowanych przez uczestników filmach. Projekt uzyskał wsparcie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej w ramach konkursu Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi w 2014r. (łączny koszt projektu wyniósł 56350 zł). Podczas warsztatów
wideo uczestniczącego przygotowano siedem filmów, które zostały wyświetlone podczas
pokazu w kinie Wisła oraz umieszczone na stronie internetowej. Projekt uzyskał
nominację w konkursie S3KTOR 2014 dla najlepszych inicjatyw społecznych w
Warszawie w kategorii „Społeczność lokalna”.
W
październiku
przedstawiciele
Stowarzyszenia
wzięli
udział
w
Pikniku
międzypokoleniowym z okazji Dnia seniora organizowanym przez Stowarzyszenie „mali
bracia Ubogich” w Ogrodzie Saskim. Nasze stoisko zamieniliśmy w kino plenerowe
prezentując filmy zrealizowane przez Seniorów.
6 grudnia gościliśmy w audycji radiowej „Klub Trójki” Polskiego Radia Programu
Trzeciego. Audycja była poświęcona formom aktywizacji osób starszych, w szczególności
dotyczyła indywidualnych wypowiedzi w ramach tworzonych filmów.
Poza głównymi działaniami przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w konferencjach
krajowych i międzynarodowych poświęconych zagadnieniem partycypacji czy filmoterapii
prezentując referaty (konferencja „Nowe perspektywy dialogu” w dniu 28.05.2014r. oraz
„Filmoterapia w obliczu patologii i profilaktyki zachowań” w dniu 25.03.2014).
Uczestniczyliśmy również w wielu spotkaniach z przedstawicielami organizacji
pozarządowych, instytucji publicznych i samorządowych celem opiniowania i inicjowania
wspólnych projektów.
Wszystkie informacje na temat funkcjonowania Stowarzyszenia na bieżąco są
umieszczane na stronie internetowej www.pracowniacotopaxi.pl oraz fanpage’u fb:
facebook.com/PracowniaFilmowaCotopaxi
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