
Sprawozdanie merytoryczne 

z działalności Fundacji Transgresja w 2020r. 
 

W 2020r., zgodnie ze swoją misją i celami,  oprócz pracy bieżącej Fundacja 

Transgresja prowadziła w wiele różnorakich działań.  

 

Działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym prowadzone były między innymi 

za pośrednictwem serwisu Twitter, gdzie pod adresem 

https://twitter.com/f_transgresja przekazywane były wiadomości bezpośrednio 

dotyczące osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, a także mające 

bezpośredni lub pośredni wpływ na życie tychże osób. Ponadto za pośrednictwem 

serwisu Twitter były przekazywane informacje na tematy związane 

z niepełnosprawnościami sensorycznymi, które skierowane były do ogółu 

społeczeństwa. Na profilu Fundacji Transgresja w serwisie Facebook pod adresem 

https://facebook.com/fundacjatransgresja prowadzone były intensywne działania 

informacyjne i promocyjne na temat działań Fundacji oraz o kwestiach związanych 

z  niepełnosprawnością sensoryczną. 

W trakcie 2020r. przeprowadzono szkolenia na tematy związane z dostępnością oraz 

niepełnosprawnością, skierowane do różnych grup odbiorców, w tym pracowników  

organizacji pozarządowych, seniorów, uczniów, studentów, edukatorów, 

pracowników obsługi klienta i urzędników. Prowadzono także działania informacyjno-

edukacyjne, które skierowane były wprost do osób z niepełnosprawnościami 

sensorycznymi. Prowadzone były także działania bezpośrednio wspierające tych 

ludzi, jak np. wsparcie motywacyjno-rozwojowe. 

Istotną częścią działań w trakcie różnych wydarzeń było: tłumaczenie na język 

migowy dla osób G/głuchych, organizowanie przewodników dla osób z dysfunkcją 

wzroku i tłumaczy-przewodników dla osób głuchoniewidomych, zapewnianie 

rozwiązań wspierających słyszenie przez osoby słabosłyszące. 

Ponad to prowadzone były inne działania wspierające i promujące transgresję 

osobistą ludzi z niepełnosprawnościami. 
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Gro z działań prowadzone było we współpracy z różnymi organizacjami 

pozarządowymi, instytucjami i firmami. 

Niezmiernie ważnym obszarem działań prowadzonych w roku 2020 było 

podejmowanie konceptów prowadzących do pozyskania środków na różnego typu 

działania, co w kilku przypadkach zakończyło się sukcesem. 

 

Wśród różnych wydarzeń Fundacji Transgresja lub tych, w których brała udział 

w roku 2020, warto wymienić następujące: 

 

W lutym zamieściliśmy w naszym serwisie internetowym Deklarację Dostępności, 

w której zawarte zostały informacje na temat dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami naszej strony internetowej, dostępności architektonicznej 

naszej siedziby i wydarzeń organizowanych przez Fundację Transgresja. 

 

W marcu we współpracy z Muzeum Śląskim zorganizowaliśmy dla osób 

z niepełnosprawnościami sensorycznymi zwiedzanie wystawy rzeźby, połączone 

z warsztatami dźwiękowo rysunkowymi. 

 

W kwietniu w imieniu 324 sygnatariuszy, wśród których znalazł się Prezes Zarządu 

Fundacji Transgresja, Przewodniczący Polskiego Forum Osób 

z Niepełnosprawnościami, skierował list do Prezydenta RP i Premiera Rządu RP, 

w którym alarmował o zagrożeniu zdrowia i życia ponad 150 tysięcy osób 

z niepełnosprawnościami i seniorów przebywających w instytucjach opieki 

całodobowej. Zagrożenie to wynikało z kryzysu w ich funkcjonowaniu, 

spowodowanego epidemią COVID-19. 

 

W kwietniu, po otrzymaniu dofinansowania ze środków Narodowego Instytutu 

Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, 



rozpoczęliśmy realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Partycypacja dostępna”. 

w jego ramach przygotowaliśmy w kolejnych miesiącach: 

o raport o barierach i dobrych praktykach dialogu społecznego w kontekście 

doświadczania niepełnosprawności, 

o dostępną dla osób z niepełnosprawnościami prezentację multimedialną, 

o ofertę szkoleń, które pomogły usprawnić współpracę na poziomie lokalnym, 

o Śląskie Forum Dialogu Społecznego. 

 

W kwietniu na naszej stronie w serwisie Facebook ogłosiliśmy konkurs związany 

z podróżami – tymi małymi i tymi dużymi. w maju ogłosiliśmy jego zwycięzcę. 

 

W czerwcu z okazji 140 rocznicy urodzin Helen Keller (słynnej głuchoniewidomej 

osoby) w Fundacji Transgresja przygotowaliśmy kilka prezentacji multimedialnych 

dotyczących ludzi z jednoczesną dysfunkcją wzroku i słuchu, które prezentowaliśmy 

na naszej stronie na Facebooku. w dniu jej urodzin, na tej stronie, w bezpośredniej 

transmisji, odbiorcy mogli posłuchać opowieści o Helen Keller oraz ludziach 

głuchoniewidomych. Aby przybliżyć postać i dorobek Helen Keller ludziom głuchym, 

przygotowaliśmy także film w języku migowym i z napisami. 

 

W czerwcu zakończyliśmy realizację przedsięwzięcia: „Ślepy los to szczęśliwy traf. 

Program Wspierania Rozwoju osób z niepełnosprawnością sensoryczną”, który 

realizowaliśmy od czerwca 2019 do czerwca 2020 dzięki współpracy 

i dofinansowaniu z Fundacji Lotto im Haliny Konopackiej. 

 

W lipcu we współpracy z Urzędem Miasta Bytom zorganizowaliśmy spacer dla osób 

z niepełnosprawnościami sensorycznymi po Bytomiu. 
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W sierpniu Fundacja Transgresja we współpracy z Fundacją naKole 

i Stowarzyszeniem „w Labiryncie” zorganizowała dla kilkunastoosobowej grupy spływ 

Kajakowy po rzece Mała Panew, połączony z szusowaniem rowerami typu tandem. 

 

We wrześniu Fundacja Transgresja we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną 

w Katowicach włączyła się w tegoroczną, już dziewiątą akcję Narodowego Czytania. 

Tym razem na warsztat wzięte zostało dzieło Juliusza Słowackiego pt. „Balladyna”. 

 

W październiku pod patronatem Pana Jakuba Chełstowskiego – Marszałka 

Województwa Śląskiego, zorganizowaliśmy Konferencję pt.: „Śląskie Forum Dialogu 

Społecznego w kontekście doświadczania niepełnosprawności”, która była również 

Konwentem Regionalnym VI Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. 

 

W listopadzie zaprezentowaliśmy ostateczną wersję raportu pt.: „Urząd otwarty na 

dialog. Osoby z niepełnosprawnościami partnerami społecznymi.”. Jest to raport oraz 

prezentacja dobrych praktyk z badań, które nasza fundacja prowadziła 

w województwie śląskim w ramach projektu „Partycypacja dostępna”. Projekt 

dofinansowany był przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich na lata 2014-2020. 

 

W terminie od 20 listopada do 31 grudnia zrealizowaliśmy dofinansowane przez 

Urząd Miasta Katowice przedsięwzięcie pod nazwą: „Warsztaty integracyjne na 

temat komunikacji dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną oraz ich 

asystentów”. 

 

Po kilkutygodniowych przygotowaniach, Od grudnia 2020r. możliwe są zbiórki 

w serwisie Facebook na rzecz realizacji misji Fundacji Transgresja. 
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W grudniu Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) opublikował wykaz organizacji pożytku 

publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych za 2020 rok w 2021 roku. Na liście organizacji z możliwością zbierania 1% 

po raz pierwszy pojawiła się Fundacja Transgresja z siedzibą w Katowicach. 

 

We współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, przez 

cały 2020 rok przygotowywaliśmy audycje z cyklu „Czas na Społeczeństwo” 

o tematyce związanej z niepełnosprawnością. 

 

Wielu naszych działań nie udałoby się podjąć bez współpracy z innymi ludźmi, 

organizacjami, instytucjami, firmami. Za każde działania, wsparcie, pomoc 

oraz wspólne inicjatywy jesteśmy ogromnie wdzięczni. Dziękujemy za otwartość 

na potrzeby i możliwości ludzi z niepełnosprawnościami sensorycznymi 

oraz działania na rzecz podniesienia świadomości społecznej o tych osobach. 

 

Wszystko, co zostało zrobione, to olbrzymia praca pracowników, współpracowników, 

wolontariuszy, tłumaczy-przewodników, tłumaczy języka migowego Fundacji 

Transgresja. Za cały wkład w rozwój osób, na rzecz których działamy, Fundator, 

Zarząd i Rada Fundacji Transgresja serdecznie Wam dziękują. Bez Was by tego nie 

było. Jesteście świetni! 

 

Barbara Grześ 

Prezes Zarządu 

Fundacji Transgresja 

 


