
 

 

 

  

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Studio Integracji 

I. Stowarzyszenie Studio Integracji 

90-113 Łódź, ul. Traugutta 18 lok.312 
data wpisu, rejestracji  14-10-2002 
REGON 471647805  
Tel. 600289595, 606147756 
Fax (42) 678-96-71 

Członkowie Zarządu: 
Krzysztof Cwynar   - prezes Zarządu 
Małgorzata Grzesiak     – wiceprezes Zarządu 
Krzysztof Nowakowski  – wiceprezes Zarządu 

Cele statutowe Stowarzyszenia: 

Celem naszego Stowarzyszenia jest opieka nad niepełnosprawnymi artystami, kompleksowa 
pomoc dla nich i  ich rodzin,  udzielanie im wszechstronnej pomocy w rozwoju  warsztatu 
artystycznego, w zwiększaniu aktywności Ŝyciowej oraz w  integracji  najbliŜszego 
środowiska i społeczności lokalnej. 
 

1.organizowanie wszelkiego rodzaju imprez artystycznych z udziałem artystów w tym 
niepełnosprawnych, 

2. promocję twórczości artystów niepełnosprawnych, 
3.prowadzenie kompleksowej opieki nad niepełnosprawnymi artystami, 
4. obronę prawną i interesów artystów niepełnosprawnych, 
5. prowadzenie poradnictwa prawnego w obronie praw artystów niepełnosprawnych 
6.realizowanie potrzeb i postulatów artystów niepełnosprawnych, w celu polepszenia  

warunków ich Ŝycia oraz integrację środowiska artystycznego, 
7.doskonalenie warsztatu artystycznego twórców przez: 

a. objęcie opieką artystyczną osób indywidualnych,  
b. grup artystycznych i zespołów,  
c. prowadzenie zgrupowań i szkoleń mających na celu przygotowanie 

spektakli, koncertów, itp. 
8. prowadzenie wydawnictwa  
9. organizowanie pojedynczych koncertów i tras koncertowych, 
10.wspieranie finansowe wszelkiego rodzaju wydawnictw, nagrań, wystaw, klubów oraz 

inicjatyw społecznych, prowadzących do rehabilitacji poprzez sztukę, 
11. wspieranie finansowe organizacji zajmujących się procesami integracyjnymi,                         
adaptacyjnymi oraz rehabilitacją przez sztukę i rekreację 
12.zorganizowanie corocznego festiwalu osób - artystów niepełnosprawnych, na którym  

twórcy mogliby prezentować swoje osiągnięcia, 
13.organizowanie akcji charytatywnych, zbiórek publicznych i innych akcji mających na   

celu zdobycie środków finansowych na realizację celów statutowych, a więc szeroko 
rozumianą pomoc dla artystów niepełnosprawnych, 

14. pomoc dla artystów niepełnosprawnych w uzyskaniu zatrudnienia 
15. udzielenie konsultacji artystycznych 



 

 

16. zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla artystów niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych 
członków rodzin 
17. udział finansowy kosztów leczenia i zabiegów leczniczych, 
18.  udział finansowy zakupu mieszkań i wyposaŜenia, 
19.  finansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz strojów, rekwizytów, instrumentów  
       muzycznych, sprzętu artystycznego, itp. 
20.organizowanie pomocy materialnej, merytorycznej i praktycznej dla niepełnosprawnych 

artystów w celu polepszenia warunków ich Ŝycia, jak i moŜliwości rozwoju ich twórczości, 
21.wydawanie za pośrednictwem własnego wydawnictwa wszelkich druków pisanych 
alfabetem Brajla dla osób niepełnosprawnych,  
22.promocję polskiej twórczości na arenie międzynarodowej. 

II. Opis działalności statutowej w okresie sprawozdawczym 

W 2010r. Stowarzyszenie Studio Integracji realizowało następujące projekty w ramach 
rehabilitacji przez sztukę:  

1. Placówka kształcenia muzycznego i kultury słowa pn. „Studio Integracji” - projekt 
realizowany był w okresie od 01.01.2010r. – 31.12.2010r. współfinansowany ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W projekcie 
wzięło udział 28 osób niepełnosprawnych. Beneficjenci uczestniczyli w warsztatach 
terapii artystycznej: interpretacji piosenki rozrywkowej i literackiej, aktorskich, 
poprawnej dykcji  i wymowy, emisji głosu, koncertach    i spektaklach muzycznych 
realizowanych na terenie Polski.  

2. Estradowy spektakl muzyczno – poetycki „Wena Chopina” - projekt realizowany był 
w okresie od 01.07.2010r. – 19.12.2010r. współfinansowany ze środków 
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej. W projekcie wzięły udział 23 osoby 
niepełnosprawne, 11 uzdolnionych artystycznie wolontariuszy na stałe  
współpracujący ze Studiem Integracji oraz wykonawcy zawodowi. Spektakl odbył się 
w Filharmonii Łódzkiej w związku z trwającym Rokiem Chopinowskim oraz w czasie 
obchodów ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO. Zadedykowany 
był osobom przebywającym w domach opieki, zakładom terapii, szkołom specjalnym, 
osobom wychodzącym z uzaleŜnień, a takŜe mieszkańcom Łodzi i województwa. 
Impreza nie była biletowana, aby mogli na nią przyjść ci, których nie było dotąd stać 
na przekroczenie progów tej wspaniałej instytucji, by w przystępny sposób  odkryć 
Chopina w poezji i muzyce.  

3. Koncert integracyjny „Wszystko ponad nami” - projekt realizowany był w okresie          
od 01.05.2010r.-01.12.2010r. Zorganizowaliśmy profesjonalny koncert  integracyjny 
pn. „Wszystko przed nami”, promujący rodzinę i więzy międzypokoleniowe.  

III. Działalność charytatywna 

1. Pomoc świąteczna - w grudniu 2010 roku odbył się w Dworze Artusa w Łodzi 
pierwszy koncert stałego cyklu „Krzysztof Cwynar zaprasza…”. Koncerty skierowane 
w kierunku utalentowanych, niepełnosprawnych artystów, laureatów polskich 
festiwali  i konkursów wokalnych mają na celu wspieranie twórczości artystycznej  
osób, które w pełni dorównują, albo przewyŜszają swoimi umiejętnościami osoby 
sprawne. Podczas koncertu podopiecznym Studia Integracji wręczono Ŝywnościowe           



 

 

i rzeczowe paczki świąteczne. Pomoc świąteczna była zorganizowana dzięki wsparciu 
fizycznych darczyńców. 

 
2. Pomoc finansowa - członkowie Stowarzyszenia, znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej i zdrowotnej otrzymali pomoc finansową. 
 

3. Zajęcia logopedyczne - dzięki zaangaŜowaniu wolontariuszy: wykładowcy i studentki 
WyŜszej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi raz w tygodniu organizowaliśmy zajęcia 
logopedyczne dla podopiecznych  z wadą wymowy  oraz niedosłyszących.   

 
III. Główne efekty działalności: 

Działania podejmowane przez Stowarzyszenie słuŜą wsparciu niepełnosprawnych artystów 
oraz ich rodzin poprzez wszechstronną rehabilitację przez sztukę oraz pomoc charytatywną. 
Efektem podejmowanych działań jest  zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, 
rozwijanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem, włączenie osób 
niepełnosprawnych w Ŝycie społeczne, poprzez integrację z najbliŜszym  środowiskiem                   
i społecznością lokalną, rozwijanie zdolności  wokalnych, aktorskich, muzycznych                         
i literackich. Grupę wspomagającą stanowią wolontariusze (logopeda, rodzice osób 
niepełnosprawnych oraz młodzieŜ i dorośli uzdolnieni artystycznie. Udział  w spektaklach, 
koncertach sprzyja integracji z innymi osobami, kształtuje w osobach niepełnosprawnych 
przekonanie o swoich zdolnościach, traktowaniu siebie jako osoby utalentowanej, 
pełnowartościowej, pokonującej bariery psychiczne i techniczne w takim stopniu jak osoby 
sprawne. Własnym zaangaŜowaniem  przyczyniają się do podniesienia świadomości  
społecznej w integracji ze społeczeństwem. Poprzez muzykę i poezję docierają do  
świadomości kaŜdego wraŜliwego człowieka, by być szerokim pomostem porozumienia 
między ludźmi.   

IV. Działalność gospodarcza 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

V. Przychody fundacji 

• Spadek                                                                                           0,00 zł 
• Zapis                                                                                              0,00 zł 
• Darowizny pienięŜne od osób fizycznych i prawnych         71 795,00 zł 
• Dotacje                                                                               127 680,00 zł 
• Pozostałe przychody                                                              nie dotyczy 
• Wynik finansowy z działalności gospodarczej                      nie dotyczy 
• Dochód z prowadzenia rachunku bankowego                              1,15 zł                                                                     

Wysokość kwot przeznaczonych na: 
• Realizację celów statutowych Stowarzyszenia                    200 564,27 zł 
• Wydatki administracyjne 

          (opłaty telefoniczne, czynsz, opłaty pocztowe)                         7 073,35 zł 
• Działalność gospodarcza                                                                 0,00 zł 
• Pozostałe koszty                                                                              0,00 zł 

 



 

 

 

 


