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Sprawozdanie merytoryczne z działań Stowarzyszenia Pracownia Filmowa
„Cotopaxi” za rok 2013
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 26.06.2012r. tworzą:
Łukasz Szewczyk – prezes zarządu
Marcin Sidwiński – wiceprezes zarządu
Stefan Kołucki – członek zarządu
Marcin Montana – członek zarządu
Anna Paulina Sierzputowska – członkini zarządu
Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia od dnia 26.06.2012r. tworzą:
Witold Szewczyk – przewodniczący komisji
Agata Kobylińska – sekretarz komisji
Dominika Suchoń – członkini komisji
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:
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.
Walne zebranie członków stowarzyszenia 26 czerwca 2013 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 2012 r. Stowarzyszenie realizowało projekt dofinansowany przez
Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 pod nazwą „Późne debiuty – wideo
uczestniczące wśród seniorów z Rudawki i Zatrasia”. Projekt został dofinansowany w
wysokości 47 850 zł.
Projekt zakładał pracę techniką wideo uczestniczącego z grupą seniorów z żoliborskiego
osiedla WSM IV. Do końca 2012r. zrekrutowano grupę uczestników, przeprowadzono
przygotowania organizacyjne, trening komunikacji i kreatywności oraz rozpoczęto główny
warsztat techniki wideo uczestniczącego. Od połowy grudnia 2012 r. do lutego 2013 r.
prowadzone były warsztaty z seniorami (9 osób) odbywające się w klubie osiedlowym
spółdzielni WSM IV. Następnie pod okiem facylitatorów i wolontariuszy uczestnicy
przygotowali swoje filmy, które 11 maja 2014 r. zostały zaprezentowane podczas Pikniku
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sąsiedzkiego zorganizowanego razem z Partnerstwem Nasz Żoliborz IV na terenie
Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. W pikniku wzięło udział ponad 140 osób.
Projekt został bardzo dobrze przyjęty przez uczestników, co zaowocowało zgłoszeniem do
nagrody S3ktor 2013. Filmy zostały udostępnione na stronie internetowej, jak również
pokazywane podczas warszawskiego tygodnia seniorów (2 grudnia 2013 r. klub
Grawitacja).
6 października 2013 r. 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.
W październiku 2013 r. w ramach implementacji technik audiowizualnych w badaniach
społecznych realizowaliśmy badanie dotyczące percepcji odnawialnych źródeł energii w
gminie Sienno. Przeprowadzaliśmy wywiady z mieszkańcami rejestrowane filmowo, które
miały posłużyć do przygotowania filmu jako materiału wspomagającego wywiady
fokusowe.
Od 1 października 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 2013 r. rekrutowaliśmy
wykonawców, nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku DK Bródno
oraz rozpoczęliśmy trening komunikacji i trening techniki wideo uczestniczącego. Reszta
działań merytorycznych przypadła na 2014 r.
W okresie od 12 listopada do 31 grudnia 2013 r. Stowarzyszenie realizowało projekt
„Kino sąsiedzkie” dofinansowany kwotą 4 476,94 zł przez Biuro Kultury m.st. Warszawy.
W ramach projektu przeprowadziliśmy pokaz filmu dokumentalnego w reżyserii Łukasza
Szewczyk pt. „Uszlachetnienie Pragi” dla mieszkańców warszawskich Szmulek. Po pokazie
odbyła się dyskusja dotycząca przemian społecznych i przestrzennych zachodzących w
dzielnicy Praga.
W pierwszej połowie 2013 r. 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.

