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Szanowni Państwo, 

rok 2020 okazał się zaskakująco trudny dla nas wszyst-

kich. Mimo wielu trudności, z jakimi zmagał się sektor kultu-

ry, nie poddaliśmy się. 

Dzięki determinacji działaczek i działaczy naszej Fundacji 

z dumą możemy przedstawić Państwu zrealizowane przez 

nas działania. Ich przeprowadzenie nie byłoby możliwe, 

gdyby nie ogromne wsparcie Pani Wójt i Urzędu Gminy Mi-

chałowice. 

Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie nie tylko 

kontynuowana w najbliższych latach, ale będzie się też roz-

wijać. Wierzymy, że wspólnymi siłami osiągniemy piękną 

i trwałą zmianę społeczną w dziedzinie kultury i sztuki.  

 

Z wyrazami szacunku 

Zespół Fundacji Okiem Kamery 

Spis treści 

• Zajęcia filmowe dla młodzieży w gminie Michałowice 

• Opis zadania 

• Zadanie w liczbach i danych 

• Warsztaty filmowe online dla dzieci i młodzieży 

• Opis zadania 

• Zadanie w liczbach i danych 

• Jakość prowadzonych działań 



 

 

Zajęcia filmowe dla młodzieży 

w gminie Michałowice 

07.09.2020—27.11.2020 

Zajęcia filmowe dla młodzieży w gminie Michałowice rozpoczęły się 

we  wrześniu 2020 roku. Po rekrutacji uczestników, udało się utwo-

rzyć 3 grupy po 20 osób, które rozpoczęły swoje zajęcia. Te odbywały 

się co tydzień w 2 lokalizacjach: Szkole Podstawowej w Michałowi-

cach, Szkole Podstawowej w Komorowie. 

Spotkania z młodzieżą przebiegały zgodnie z zaplanowanym harmo-

nogramem i scenariuszami. Uczestnicy podczas zajęć poznawali tajni-

ki sztuki filmowej i mieli okazję obcować z profesjonalnym sprzętem, 

jak kamery Sony z serii FS czy kamery Canon z serii C. Nie zabrakło też 

ciekawych gości. Na zajęciach pojawił się między innymi Maciej Fijał-

kowski, czyli operator i reżyser znany między innymi z takich produk-

cji jak „Listy do M” czy „Korona Królów”. 

Niestety dalsze plany pokrzyżował jesienny wzrost liczby zakażeń wi-

rusem SARS-CoV-2. To jednak nie zakończyło realizacji tego zadania. 

Zajęcia zostały dokończone w formie warsztatów online, na których 

uczestnicy wyposażeni w dostarczony przed Fundację sprzęt tworzyli 

krótkie filmy animowane.  



 

 

Zajęcia filmowe dla młodzieży w gminie Michałowice 

Całkowita liczba bezpośrednich odbiorców 

60 

Czas realizacji zadania 

07.09.2020 
27.11.2020 

w liczbach i danych 

Całkowity budżet projektu 

10 000 zł 

Udział dotacji UG Michałowice w budżecie projektu 

100% 

47 

Cele realizacji zadania 

• Zainteresowanie młodzieży sztuką filmową 

• Zwiększenie wiedzy młodzieży o sztuce filmowej i tworze-

niu filmu 

• Nauka posługiwania się sprzętem filmowym 

Rezultaty projektu 

• Przeprowadzenie kompleksowych zajęć dla młodzieży 

• Realizacja założonych celów 

• Stworzenie filmu animowanego 

Sumaryczna liczba godzin zajęć 



 

 

Warsztaty filmowe online 

dla dzieci i młodzieży 

12.11.2020 – 30.12.2020 

Planując działania na rok 2020 nie myśleliśmy o warszta-

tach filmowych prowadzonych na odległość, online. 

W harmonogramie mieliśmy organizację wyjazdu do Kazi-

mierza Dolnego, gdzie jesienną porą dzieci i młodzież mo-

gliby stworzyć swoje własne filmy. Niestety nasze zamiary 

zostały szybko zweryfikowane. 

Przenosząc naszą działalność do Internetu mieliśmy pełną 

świadomość, że kolejne „lekcje online” nie są dobrym po-

mysłem. Dlatego nasze warsztaty stworzyliśmy od zera 

tak, by czas spędzony przez odbiorców przy komputerze 

był ograniczony do minimum. W zamian zaoferowaliśmy 

im serię ćwiczeń filmowych, które mogli wykonać w do-

mowym zaciszu. Co najciekawsze, do wielu z nich nie po-

trzebne było nic więcej niż kartki i ołówek. 

Przez 5 dni instruktorzy spotykali się z uczestnikami w for-

mie online  i realizowali przygotowane scenariusze zajęć. 

Te zakładały, że każde zajęcia będą się składały z części 

teoretycznej i części praktycznej. Ostatecznie wspólnymi 

siłami udało się stworzyć 2 filmy animowane. Pierwszy 

w technice rysunkowej, a drugi w technice kukiełkowej. 



 

 

Warsztaty filmowe online dla dzieci i młodzieży 

Całkowita liczba bezpośrednich odbiorców 

20 

Czas realizacji zadania 

12.11.2020 
30.12.2020 

w liczbach i danych 

Całkowity budżet projektu 

16 681 zł 

Udział dotacji UG Michałowice w budżecie projektu 

100% 

25 

Cele realizacji zadania 

• Zainteresowanie odbiorców sztuką filmową 

• Zwiększenie wiedzy odbiorców o animacji poklatkowej 

• Przedstawienie technik animacji 

• Nauka samodzielnego tworzenia animacji 

Rezultaty projektu 

• Przeprowadzenie kompleksowych zajęć online 

• Realizacja założonych celów 

• Stworzenie dwóch filmów animowanych 

Sumaryczna liczba godzin zajęć 



 

 

Jakość działań Fundacji Okiem Kamery 

Czy wzięłabyś/wziąłbyś udział w podobnych 

zajęciach jeszcze raz ? 

Uczestnicy przeprowadzonych warsztatów bardzo pozy-

tywnie ocenili jakość zajęć. 70% ankietowanych oceniło je 

na 5 w pięciostopniowej skali, a pozostałe 30% na 4. 

Jak ogólnie oceniasz warsztaty? 

Ankietowani również bardzo pozytywnie określili zainte-

resowanie kolejnymi zajęciami tego typu. Aż 78% wzięło-

by w nich udział, a 22% może wzięłoby udział. 



 

 

W dokumencie wykorzystano ikony z serwisu: www.flaticon.com 
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