
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Transgresja w 2019r. 

 

W 2019r., zgodnie ze swoją misją i celami,  Fundacja Transgresja prowadziła w wiele działań. 

Były to działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Działania te 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. Od lutego 

2019r. na profilu Fundacji Transgresja w serwisie Facebook pod adresem 

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

o działaniach Fundacji oraz kwestiach związanych z  niepełnosprawnością sensoryczną. 

Przeprowadzono szkolenia na tematy związane z komunikacją z osobami G/głuchymi, a także kilka 

szkoleń o niepełnosprawności, skierowanych 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 

bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.  

Prowadzone były także działania bezpośrednio wspierające ludzi z niepełnosprawnościami 

sensorycznymi, 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. 

Gro z działań prowadzone było we współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami 

samorządowymi, firmami, wśród których znalazły się: 

• EUWT TRITIA z O.O. 

• Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. 

• Agencja Public Relations „PRownia”. 

• Klub Kibiców Niepełnosprawnych GKS Katowice. 

• Polski Związek Niewidomych Koło w Piekarach Śląskich. 

• Rada Seniorów Miasta Katowice. 

• Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek. 

• Polski Związek Głuchych Koło w Zabrzu. 

• Pełnomocnik Starosty Pszczyńskiego ds. Osób Niepełnosprawnych. 

• Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach. 

• Pełnomocnik Prezydenta Mysłowic ds. Osób Niepełnosprawnych. 

• Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. 

• Pełnomocnik Prezydenta Katowic ds. Osób Niepełnosprawnych. 

• Polski Związek Głuchych Koło w Katowicach. 

• Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim. 

• Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 

• Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice. 
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• Śląska Fundacja Pomocy Głuchoniewidomym. 

• Polska Fundacja Osób Słabosłyszących. 

• Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 

• Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES. 

• Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 

• Starostwo Powiatowe w Pszczynie. 

• LS Airport Services S.A. 

Niezmiernie ważnym obszarem działań prowadzonych w roku 2019 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 2019, warto 

wymienić następujące: 

 

Od 14 lutego Fundacja Transgresja posiada profil w serwisie Facebook. Można nas znaleźć 

pod adresem https://facebook.com/fundacjatransgresja. Na profilu można znaleźć w wiele informacji 

o możliwościach osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, a także bieżące informacje na temat 

działalności Fundacji. 

 

W kwietniu przygotowaliśmy krótki film o misji i celach Fundacji Transgresja, który prezentowany jest 

na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Był to początek szeroko 

zakrojonej działalności promującej misję i cele Fundacji po przez nagrania filmowe. Działania tego 

typu prowadzone były sukcesywnie. 

 

W maju we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides rozpoczęliśmy 

publikację cyklu audycji o tematyce związanej z niepełnosprawnością „Czas na Społeczeństwo”. 

Znaleźć je można było w serwisie InfoKatowice.pl, na naszym kanale w serwisie YouTube, a także 

na naszej stronie internetowej pod adresem https://transgresja.org.pl/czas-na-spoleczenstwo/W 

roku 2019 ukazało się 25 audycji. 

 

W celu podniesienia stopnia bezpieczeństwa użytkowników naszej witryny, w maju na stronie 

internetowej Fundacji Transgresja wdrożyliśmy certyfikat SSL. 

 

Wraz z PZU w czerwcu rozpoczęliśmy realizację przedsięwzięcia w ramach projektu „Pomoc to Moc – 

społeczna odpowiedzialność PZU”, który zatytułowaliśmy „Osoba z niepełnosprawnością wzroku i/lub 

słuchu bezpieczna w przestrzeni publicznej i w życiu codziennym”. Projekt ten to seria prelekcji 

i warsztatów dla osób z niepełnosprawnością wzroku i/lub słuchu oraz środowiska lokalnego 

na temat bezpieczeństwa tych osób w przestrzeni publicznej i w życiu codziennym. 
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W czerwcu rozpoczęliśmy realizację programu rozwoju stypendialnego osób głuchoniewidomych, 

który następnie rozszerzyliśmy na osoby z niepełnosprawnościami sensorycznymi „Ślepy los to 

szczęśliwy traf”. Dotarliśmy i daliśmy im wsparcie w postaci motywacji, wiedzy i kontaktów. Program 

przewidziany był do końca czerwca 2020r. 

 

W czerwcu wraz z „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucją Kultury im. Krystyny Bochenek” 

rozpoczęliśmy realizację przedsięwzięcia: „Zielone Katowice wszystkimi zmysłami poznawane”. Były 

to spacery sensoryczne połączone z warsztatami dźwiękowo–fotograficznymi” dla osób 

z niepełnosprawnością sensoryczną. Uczestniczący w nich mogli bezpiecznie i w sposób dopasowany 

do ich możliwości percepcyjnych oraz komunikowania się poznać zielone obszary Katowic. 

 

W lipcu podpisaliśmy Deklarację w Sprawie Rozwoju Kultury Bezpieczeństwa w Transporcie 

Kolejowym i tym samym Fundacja Transgresja znalazła się w gronie jej sygnatariuszy. 

 

W sierpniu wraz ze Śląską Fundacją Pomocy Głuchoniewidomym zorganizowaliśmy happening na 

rynku w Katowicach pod hasłem „Głuchoniewidomi są wśród nas”, w trakcie którego informowaliśmy 

o potrzebach i możliwościach ludzi z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. 

 

W sierpniu zorganizowaliśmy pierwszy spływ kajakowy z Fundacją Transgresja. Odbył się na rzece 

Wisła. 

 

We wrześniu wzięliśmy udział w akcji „Narodowe Czytanie 2019”, gdzie przedstawiciele Fundacji 

przeczytali Brajlem fragmenty noweli Marii Konopnickiej „Dym” oraz odpowiadali na pytania 

uczestników spotkania. 

 

We wrześniu we współpracy z Klubem Kibiców Niepełnosprawnych GKS Katowice zorganizowaliśmy 

spływ kajakowy dla ludzi z niepełnosprawnościami po rzece Skaba. 

 

We wrześniu we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach zorganizowaliśmy wystawę 

fotografii Agnieszki Majnusz „EB - Normalność w inności”, prezentujących życie osób chorych na 

Epidermolysis Bullosa - pęcherzowe oddzielanie się naskórka. 

 

W listopadzie na zebraniu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

w Katowicach, przedstawicielka Fundacji Transgresja, została wybrana na stanowisko 

Przewodniczącej Rady. 

 

W grudniu zakończyliśmy realizację przedsięwzięcia „Osoba z niepełnosprawnością wzroku i/lub 

słuchu bezpieczna w przestrzeni publicznej i w życiu codziennym”. 



 

W grudniu zakończyliśmy realizację przedsięwzięcia „Zielone Katowice wszystkimi zmysłami 

poznawane”. Jego zwieńczeniem była wystawa fotografii wykonanych przez uczestników, która 

w listopadzie i grudniu 2019 r. odbyła się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej 

w Katowicach.  

 

W grudniu  zakończyliśmy realizację przedsięwzięcia, w ramach którego we współpracy z Agencją 

Public Relations „PRownia” od listopada 2019r. zrealizowaliśmy blisko 100 warsztatów w ramach 

konkursu przygotowanego dla szkół przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach programu 

Dostępność Plus pod nazwą Udostępniacze. 

 

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

instytucjami, firmami. Za każde wsparcie, pomoc oraz wspólne 

inicjatywy jesteśmy ogromnie wdzięczni. Dziękujemy za otwartość na potrzeby i możliwości osób 

z niepełnosprawnościami oraz działania na rzecz podniesienia 

świadomości społecznej o tych osobach. 

 

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

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

serdecznie Wam dziękuje. Bez Was by tego nie było. Jesteście świetni! 

 

Krzysztof Wostal 

Prezes Zarządu 

Fundacji Transgresja 

 


