







organizowanie i finansowanie projektów społecznych i multimedialnych, warsztatów,
spotkań, zajęć ruchowych, wystaw, festiwali, imprez kulturalnych, których
problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami Fundacji;
współpracę z innymi fundacjami i organizacjami o podobnym charakterze działalności
w kraju i zagranicą;
działania na rzecz współpracy, rozwoju kontaktów i integracji europejskiej pomiędzy
społecznościami zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych;
organizowanie aktywnego wypoczynku oraz działań podnoszących sprawność
ruchową i intelektualną osób starszych i dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ze
środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
zaszczepianie i promocja kultury muzycznej oraz tanecznej;
integracja z różnymi środowiskami m.in. z młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi,
osobami w starszym wieku, mającymi trudności z dostosowania się do społeczeństwa,
oraz zagrożonych ubóstwem;
zrzeszanie dydaktyków, animatorów kultury i artystów popierających ideę Fundacji
oraz wykorzystywanie ich umiejętności i wiedzy poprzez organizowanie dla nich
możliwości działań.

W 2016 roku w ramach realizacji celów statutowych Fundacja przeprowadziła, zorganizowała
i/lub kontynuuje koordynację:
- projektu „Manual Factory dzierganie z sercem”
- Żywą Bibliotekę – wydarzenie o łamaniu stereotypów i prawach człowieka
- projekcję filmu „Kobieta bez przestrzeni” o sytuacji kobiet w polityce polskiej
- obchody Międzynarodowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych z udziałem
dziewiarek z Tczewa, Luzina, Starogardu Gdańskiego i Kościerzyny.
W tym dniu dzięki zaprzyjaźnionym i wspierającym nasze działania: motkomania.pl i
pasmanteria-jola.pl uczestniczki raczyły się smacznym i tematycznym tortem oraz zostały
obdarowane upominkami. Podczas spotkania:
 dziergałyśmy wspólnie fragmenty koców, które po zszyciu zostaną przekazane
gdyńskiemu dziecięcemu hospicjum „Bursztynowa Przystań”
 wysłuchałyśmy prelekcji nt rodzajów włóczek i wełen z prezentacją zdjęć zwierząt,
z których są one uzyskiwane
 zobaczyłyśmy prezentację historii projektu MyBoshi, włóczek stosowanych do
dziergania w tym projekcie oraz wyrobów finalnych
- spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej Polski, na którym
dzieliliśmy się naszymi dobrymi praktykami w zakresie: wolontariat seniorów, współpraca
międzypokoleniowa oraz projekty obywatelskie
- podczas wakacji na weekendowych warsztatach w Mikorowie uczyliśmy się podstaw
osnuwania i tkania na tradycyjnych krosnach, inkle loom`ach oraz na bardku
- w ramach tegorocznego konkursu miasta Gdyni „Przyjazna Dzielnica” w głosowaniu
mieszkańców wygrał projekt „Spotkajmy się w Śródmieściu”, gdzie obok Rady Dzielnicy
Śródmieście Gdyni, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, Stowarzyszenia „Koło
Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni” i Stowarzyszenia Gaffa nasza fundacja
realizować będzie jego założenia
- w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie odbył się pokaz filmu „Założę czerwone
spodnie”, którego jedną z bohaterek jest prezeska Fundacji NADAKTYWNI Urszula
Zalewska a tematem aktywność kobiet 60+
- przy wsparciu grantu uzyskanego w ramach konkursu Funduszu Inicjowania Rozwoju
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