Sprawozdanie merytoryczne
Fundacji Nieprzetartego Szlaku za rok 2020

Przedmiotem działalności Fundacji jest: inicjowanie, tworzenie i wspieranie działań
artystycznych, społecznych i kulturalnych osób z niepełnosprawnościami 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 2020 roku Fundacja kontynuowała główne kierunki działalności, które realizuje od 2007
roku. Celem tych działań 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 oraz całoroczną
praca nad rozwojem wolontariuszy. Poprzez budowę środowiska osób zajmującego się
działalnością kulturalną osób z niepełnosprawnościami stawiamy na rozwój kapitału społecznego,
inspirujemy do włączania się artystów z niepełnosprawnościami i ich instruktorów w życie
społeczne i kulturalne.
Poniżej zostały wyszczególnione najważniejsze formy zaangażowania.
„Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy typu B i
typu C -15 miejsc”.
Prowadzenie (kontynuacja) Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna”
na terenie Miasta Lublin, który działa od 2011 roku. Głównymi formami terapii w ŚDS jest:
arteterapia i terapia poprzez działania społeczne. Podstawowym celem ŚDS było i nadal jest,
podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności jego uczestników (15 osób zamieszkałych głównie w
Lublinie) do możliwie najbardziej samodzielnego życia. Środowiskowy Dom Samopomocy
„Akademia Artystyczna” w 2020 roku świadczył usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych
treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu
lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu
społecznym. Aktywizacja uczestników domu skierowana była na rozwój ich kreatywności oraz
rozwijanie zakresu kompetencji osobistych i społecznych. Podstawowym celem działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy "Akademia Artystyczna" jest podnoszenie jakości życia oraz
zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich relacji ze
środowiskiem.
Postępowanie wspierająco-aktywizujące realizowane w 2020 roku było zgodne z Planem Działania
Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” na rok 2020 oraz Programem
Działalności Środowiskowego Domu „Akademia Artystyczna”. Cała społeczność Środowiskowego
Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” wzięła udział w kampanii społecznej "Podaruj
Radość Życia", która promowana była na całą Polskę. Dzięki udziałowi oraz występom w filmach
podopieczni rozwijali samodzielne myślenie oraz działanie i otwartą postawę wobec otoczenia.
Wpłynęło to na ogólny rozwój ich osobowości. Główną formą terapii i wsparcia uczestników ŚDS
było angażowanie uczestników w indywidualne i zespołowe działania arteterapeutyczne oraz
współorganizację imprez artystycznych dla osób z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych.
Środowiskowy Dom Samopomocy „Akademia Artystyczna” już od początku 2020 roku
współorganizował XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Cykl Imprez Nieprzetartego Szlaku, który
odbywał się w formie on-line. Uczestnicy „Akademii Artysytcznej” współorganizowali i uczestniczyli
w 30. Międzynarodowych Spotkaniach Artystów Nieprzetartego Szlaku, które odbyły się on-line w
dniach 19-22.11.2020r. oraz w 23. Spotkaniach z Piosenką Nieprzetartego Szlaku w formie on-line
w dniach 11-12.12.2020r. Udział w przeglądzie w formie on-line dał możliwość rozwijania
międzynarodowych relacji, nawiązywania znajomości, sprawdzania się w nowych warunkach i
sytuacjach. Uczestnicy ŚDS „Akademia Artystyczna” pełnili także rolę wolontariuszy podczas tych
wydarzeń. 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".
Realizacja XXX Jubileuszowego Cyklu Nieprzetartego Szlaku:
I. Całoroczny Cykl Warsztatów Nieprzetartego Szlaku:
1. Warsztaty dla uczestników Spotkań Teatralnych obejmowały: konsultacje podczas prób
teatralnych ze specjalistą z dziedziny teatroterapii w miejscu pracy artystów oraz omówienia
prowadzone przez członków Rady Konsultantów.
2. Warsztaty fotograficzne dla uczestników XI Międzynarodowego Konkursu "Teatr w
Obiektywie", realizowanego podczas XXX Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku.
3. Warsztaty dla instruktorów amatorskich grup artystycznych realizowane w Skrzynickim
Ośrodku Teatralnym w dniach12-18 sierpnia 2020 roku. Warsztaty składały się z czterech
modułów: Metoda dramy w pracy z grupami, Ekspresja ciała, Teatroterapia oraz Drama i teatr w
oparciu o narzędzia pracy online!
4. Warsztaty muzyczne w formie webinarium podczas XXIII Międzynarodowych Spotkań z
Piosenką Nieprzetartego Szlaku dla uczestników oraz dla instruktorów.
5. Warsztaty rozwojowe dla wolontariuszy zaangażowanych w działania Nieprzetartego Szlaku
II. Cykl Imprez Artystycznych Nieprzetartego Szlaku:
1. Konkurs Plastyczny Nieprzetartego Szlaku, wernisaż oraz wystawy pokonkursowe
2. XXX Międzynarodowe Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku (SANS online) "Przemiany",
Międzynarodowy Przegląd Teatralny Osób z Niepełnosprawnościami – impreza stanowiła finał
całorocznego Cyklu Nieprzetartego Szlaku, Lublin – 19-22.11.2020r..
3. XI Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny "Teatr w Obiektywie" w ramach 30. SANS online
oraz wernisaż i cykl wystaw pokonkursowych.
4. Konkurs Graficzny na Znak Międzynarodowego Nieprzetartego Szlaku oraz wernisaż
wystawy realizowany wśród osób z niepełnosprawnościami.
5. XXIII Międzynarodowe Spotkania z Piosenką Artystów Nieprzetartego Szlaku – 1112.12.20120r.
Ze względu na pandemię większość zadań została zrealizowana online, poprzez webinarium,
streaming.
W 2020 r. Fundacja Nieprzetartego Szlaku zrealizowała następujące projekty:
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: XXX Jubileuszowy Cykl Imprez Nieprzetartego
Szlaku;
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: XXX Jubileuszowy Cykl Imprez
Nieprzetartego Szlaku;
- Urząd Marszałkowski: XXX Jubileuszowy Cykl Imprez Nieprzetartego Szlaku;
- Urząd Miasta Lublin: XXX Cykl Imprez Nieprzetartego Szlaku oraz działania artystyczne w
ramach Dzielnic Kultury:
1. Zima na Dziesiątej - II edycja – przeprowadzenie zajęć artystycznych w dzielnicy Dziesiąta
podczas ferii zimowych (I tura 13-17.01.2020 i II tura 20-24.01.2020)
2. Artystycznie na Dziesiątej - II edycja – prowadzenie zajęć artystycznych dla mieszkańców
dzielnicy Dziesiąta w Lublinie: zajęć bębniarskich dla dorosłych, zajęć biblioterapeutycznych dla
dzieci oraz muzycznych dla rodzin. Odbyło się także otwarte Spotkanie Muzyczne "Artystycznie na
Dziesiątej".
Realizacja kampanii „Podaruj Radość Życia” w ramach dotacji na cele fundraisingowe pozyskanej
z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich na dofinansowanie kosztów działań
promocyjnych, komunikacyjnych i innych związanych z pozyskiwaniem środków na działalność
statutową FNS.
Fundacja Nieprzetartego Szlaku rozpoczęła w 2020 roku udział w międzynarodowym projekcie
(01.09.2020 – 31.08.2023 r.) w ramach Erasmus + Akcja 2; Get Assured - We Manage the
Risks! Kraje uczestniczące to: Irlandia, Rumunia, Niemcy, Turcja, Francja, Polska, Holandia;
Projekt dotyczy m.in. zarządzania ryzykiem i interwencji kryzysowych podczas projektów;
aktywnego włączania osób z różnymi niepełnosprawnościami na każdym etapie projektu oraz

opracowania wszechstronnych i wysokiej jakości wytycznych dla różnych interesariuszy. Jesteśmy
w tym projekcie krajem uczestniczącym, ale na różnych etapach będziemy organizacją goszczącą.
W latach następnych działania Fundacji Nieprzetartego Szlaku będą ukierunkowane na rozwój i
wzmocnienie dotychczasowej działalności.
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