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Sprawozdanie merytoryczne z działań Stowarzyszenia Pracownia Filmowa
„Cotopaxi” za rok 2011
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: 28 osób.
Skład zarządu Stowarzyszenia od dnia 28.06.2010r. tworzą:
Łukasz Szewczyk – prezes zarządu
Marcin Sidwiński – wiceprezes zarządu
Justyna Dubanik – członkini zarządu
Marcin Montana – członek zarządu
Anna Paulina Sierzputowska – członki zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia od dnia 28.06.2010 tworzą:
Anna Komosińska – przewodnicząca komisji
Witold Szewczyk – członek komisji
Iwona Zbijowska – członkini komisji
Zespół:
Łukasz Szewczyk – koordynator biura ds. organizacji i produkcji filmowej (wolontariat)
Anna Paulina Sierzputowska – prowadzenie strony www (wolontariat)
Cele statutowe stowarzyszenia:
1. Działanie na rzecz kultury w szczególności w obszarze filmu i audiowizualności.
2. Propagowanie wiedzy, nauki i kultury oraz formowanie postaw odpowiedzialności
obywatelskiej.
3. Wspieranie organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą poprzez upowszechnianie
ich działalności i wizerunku w formie audiowizualnej.
W 2011 r. odbyło się sześć spotkań zarządu: 21 lutego, 8 kwietnia, 12 maja, 28 czerwca,
15 października, 16 grudnia.
Walne zebranie członków stowarzyszenia 29 czerwca 2011 r. pozostawiło wysokość
składki członkowskiej na przyjętym w 2008 r. poziomie 2 zł miesięcznie (24 zł rocznie).

Główne obszary działań:

Od 1 stycznia 2011 Stowarzyszenie przystąpiło do realizacji projektu „Wideo
uczestniczące przeciw wykluczeniu” w partnerstwie z Instytutem Polityki Społecznej UW i
Ośrodkiem Pomocy Społecznej dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Projekt Stowarzyszenia
został wybrany jako jeden z 42 spośród ponad 460 nadesłanych aplikacji. Celem projektu
było przeciwdziałania procesom wykluczenia dzieci klientów OPS Żoliborz poprzez
aktywne uczestnictwo w kulturze.
15 wybranych uczestników, uczniów żoliborskich szkół gimnazjalnych wzięła udział w
warsztatach technik filmowych i pod okiem facylitatorów – członków Stowarzyszenia oraz
uczestników Filmowego Koła Naukowego IPS przystąpiła do realizacji czterech autorskich
etiud filmowych. Uroczysta premiera powstałych w ramach projektu filmów odbyła się 30
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maja 2011 r. w kinie Wisła. Wśród ponad 130 widzów byli przedstawiciela władz Wydziału
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Instytutu Polityki Społecznej, grantodawcy i
władz dzielnicy. Efekty projektu zostały bardzo dobrze przyjęte czego najlepszym
potwierdzeniem były pytania uczestników o dalszy ciąg warsztatów.
W roku 2011 trwała współpraca Prezesa Zarządu Stowarzyszenia z Filmowym Kołem
Naukowym IPS. W ramach cotygodniowych spotkań prezentowane były treści dotyczące
zastosowania wideo w badaniach społecznych, oglądano filmy wykonane techniką wideo
uczestniczącego i omawiano projekty wspólnych działań.
Z końcem grudnia 2011 r. rozpoczęły się prace nad średniometrażowym dokumentem
zrealizowanym w ramach badań audiowizualnych dotyczących procesu gentryfikacji
części dzielnicy Praga Północ. Zdjęcia i postprodukcja przypadły na rok 2012.
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