SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
FUNDAJCJI NIEPRZETARFTEGO SZLAKU
ZA OKRES 01.01.2019 – 31.12.2019
Przedmiotem działalności Fundacji jest: inicjowanie, tworzenie i wspieranie działań
artystycznych, społecznych i kulturalnych osób niepełnosprawnych w kierunku ich integracji
oraz rehabilitacji społecznej, kulturalnej i zawodowej. Łączenie wychowania i nauki poprzez
rozwój krajoznawstwa oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych
oraz zagrożonych patologią społeczną, w duchu wychowania do samodzielności i
odpowiedzialności, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
W 2019 roku Fundacja kontynuowała działalność rozpoczętą w roku 2007. Poniżej
zostały wyszczególnione najważniejsze formy zaangażowania. W 2019 roku Fundacja
prowadziła Środowiskowy Dom Samopomocy „Akademia Artystyczna” (który istnieje od
listopada 2011r.). Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) „Akademia Artystyczna”
przeznaczony jest dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami
o spektrum autyzmu, które nie mają obecnie pracy, a chcą się rozwijać, doskonalić swoje
umiejętności, uczyć się nawiązywania kontaktu z ludźmi, a przede wszystkim wykorzystywać
swój potencjał oraz wyrażać siebie poprzez działania artystyczne. Podstawowym celem
działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest podnoszenie jakości życia oraz
zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich relacji
ze środowiskiem. Postępowanie wspierająco-aktywizujące realizowane w I półroczu 2019
roku było zgodne z Planem Działania Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia
Artystyczna” na rok 2019 oraz Programem Działalności Środowiskowego Domu „Akademia
Artystyczna”. Dzięki kontynuacji pracy terapeutycznej w ŚDS u podopiecznych było
wzmacniane poczucie własnej wartości oraz poszerzanie kręgu zainteresowań. W II kwartale
2019 r. podopieczni wzięli aktywny udział w integracji społecznej: w dniach 21-24 kwietnia
ŚDS „Akademia Artystyczna” był współorganizatorem Międzynarodowego Przeglądu
Teatrów Osób Niepełnosprawnych – XXIX Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku. Udział
w przeglądzie dał możliwość rozwijania międzynarodowych relacji. Dodatkowym elementem
rozwijania umiejętności społecznych był udział podopiecznych i kadry w czerwcowym
festynie rodzinnym (09.06.2019r.). Podopieczni ŚDS "Akademia Artystyczna" dzięki udziale
w tych wydarzeniach mieli możliwość treningu w relacjach społecznych, nawiązywania
znajomości, sprawdzania się w nowych warunkach i sytuacjach, prezentowania swoich

talentów dla szerokiej publiczności. Drugie półrocze 2019r. to kontynuacja pracy
terapeutycznej w tym polu – poza codziennymi zajęciami w ŚDS uczestnicy oraz kadra brali
udział m.in. w warsztatach samodzielności podczas wyjazdów do Ośrodka Teatralnego w
Skrzynicach k. Lublina oraz w XXII Międzynarodowych Spotkaniach z Piosenką
Nieprzetartego Szlaku „Przemiany” – Przeglądzie piosenki osób z niepełnosprawnością. ŚDS
„Akademia Artystyczna” jest również współorganizatorem imprezy, w ramach czego
uczestnicy ŚDS pełnią rolę wolontariuszy podczas przygotowań wydarzenia. Pozwala to na
rozwijanie

zdolności

organizacyjnych,

odpowiedzialności,

pomocy

drugiej

osobie,

współpracy w grupie i organizacji pracy własnej. Aktywny udział w różnego rodzaju
wydarzeniach publicznych i kulturalnych miasta Lublin miał pozytywny wpływ na
funkcjonowanie podopiecznych ŚDS "Akademia Artystyczna".
W 2019r. Fundacja była również organizatorem Międzynarodowego Cyklu Imprez
Artystycznych Nieprzetartego Szlaku. Są to spotkania z artystami z niepełnosprawnością,
którzy ukazują swoje zdolności. Nieprzetarty Szlak to ruch łączący osoby niepełnosprawne,
instruktorów i wolontariuszy w Polsce, na Białorusi i na Ukrainie. Nieprzetarty Szlak
współpracuje również z innymi ośrodkami zagranicznymi (np. w Niemczech, na Litwie)
prowadząc wspólne działania i realizując m.in. międzynarodowe projekty. W 2019r. Fundacja
Nieprzetartego Szlaku zrealizowała kolejne projekty:
- Urząd Miasta Lublin: XXIX Cykl Imprez Nieprzetartego Szlaku. Nieprzetartego Szlaku.
- Urząd Gmina Jabłonna: 3B- Bliżej teatru, Bliżej, siebie, Bliżej życia - projekt o charakterze
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z Gminy Jabłonna.
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: W pogoni za różnorodnością. - międzynarodowa
wymiana młodzieży Erasmus Plus. Głównym narzędziem działania były działania muzyczne
młodzieży z różnych krajów bazujące na ich kulturach.
- Urząd Miasta Lublin: Zima na Dziesiątej i :ato na Dziesiątej” - projekt skierowany do dzieci
i młodzieży z Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie. Głównym celem było zapewnienie
uczestnikom projektu możliwości kreatywnego spędzenia czasu pierwszy zimowej oraz
wakacyjnej.
- PFRON Lublin: XXIX Cykl Imprez Nieprzetartego Szlaku - Założeniem podstawowym
Cyklu

jest

systematyczne,

całoroczne

rozwijanie

poziomu

artystycznego

osób

niepełnosprawnych (od dzieci aż do seniorów, niezależnie od stopnia i rodzaju
niepełnosprawności); doskonalenie warsztatu pracujących z nimi instruktorów całoroczna
praca nad rozwojem wolontariuszy. Poprzez budowę środowiska osób zajmującego się

działalnością kulturalną osób niepełnosprawnych rozwijamy kapitał społeczny, inspirujemy
do włączanie się artystów niepełnosprawnych i ich instruktorów. W latach następnych
działania Fundacji będą ukierunkowane na rozwój dotychczasowej działalności.

Lublin, 29.06.2020
Jan Michał Stanowski

