Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” powstała w 1959 roku i należy do najstarszych
spółdzielni we Wrocławiu. Oddała do użytku 10 tysięcy mieszkań, m.in. na osiedlach:
Grabiszynek, Gajowice, Nowy Dwór, Muchobór Mały, zdobywając niejednokrotnie wyróżnienia
w konkursach na najlepsze rozwiązania architektoniczne.
Związana z wielkimi zakładami przemysłowymi Wrocławia – budowała domy w rejonie
najbliższym tj. na terenie dzielnicy Fabrycznej (Nowy Dwór, Muchobór Mały, Grabiszyn).
Powierzchnia mieszkań w 1978 roku osiągnęła 620 tys. m2.
SM „Metalowiec” była nawet największą spółdzielnią. W wyniku zmian organizacyjnych z
części zasobów powstała wyodrębniona Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór”. Obecnie w
budynkach spółdzielni zamieszkuje ponad 25 tys. mieszkańców, co odpowiada całemu
powiatowi (np. Milicz). Wszystkie budynki spółdzielni są odnowione, zmodernizowane,
ocieplone z całkowitą likwidacją azbestu (2008 r.) – i tylko za pieniądze członków. Stworzyliśmy
ładny kawałek miasta – w części na powojennych gruzach.
Podstawą jej dobrego funkcjonowania (od 2003 r. utrzymuje Certyfikat PN-EN ISO
9001:2009 TÜV NORD) jest pełny dostęp do informacji, sprawny system komunikowania się z
lokatorami, współpraca z organami samorządowymi (np. z miejskim radami osiedli GrabiszynGrabiszynek i Muchobór Mały), co jest zasadniczą formą demokracji wewnątrzspółdzielczej.
Potwierdzeniem dobrej opinii o działalności spółdzielni są wyróżnienia, m.in.: Odznaka Za
Zasługi dla Spółdzielczości oraz Złoty Laur Spółdzielczości nadane przez Krajową Radę
Spółdzielczą, Medale im. Króla Kazimierza Wielkiego (nadane przez Ogólnopolską Izbę
Gospodarki Nieruchomościami oraz Konfederację Budownictwa
i Nieruchomości), dwukrotnie: Złoty Laur Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, wysokie
noty w rankingach organizowanych przez Domy Spółdzielcze, w programie Dobra Spółdzielnia
oraz tytuły: Złota Jubilatka, Gepard Biznesu, Rzetelni w Biznesie, Symbol Spółdzielczości
Mieszkaniowej, nagroda w konkursie Orły Polskiego Budownictwa, Jakość Roku, Lider
Zarządzania Nieruchomościami.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWA.
Miasto to nie tylko domy i ludzie, ale to także infrastruktura społeczna. Spółdzielnia
wybudowała – bez żadnej finansowej pomocy z zewnątrz: duży, nowoczesny dom kultury
„Bakara” (2086m2), który jest placówką upowszechniania kultury (www.bakara.pl), świetlice,
harcówki, place zabaw, korty, boiska dla całej społeczności z tego rejonu miasta. Prowadzona
działalność społeczno-wychowawcza: współpraca ze środowiskiem lokalnym – szkołami i
przedszkolami osiedlowymi, szczepami harcerskimi, klubami sportowymi – mają także wpływ
na efekty i ocenę naszego pozytywnego działania na rzecz mieszkańców.
Działalność społeczno-samorządowa, w tym kulturalno-oświatowa na rzecz członków i
mieszkańców Spółdzielni (jako zadanie statutowe) realizowana była – jak dotychczas w ramach
programu działań, przede wszystkim – DK „Bakara”, ale także w osiedlach przez administracje i Rady
Osiedlowe (kluby, świetlice).
Jak w latach ubiegłych, organizowano spotkania noworoczne dla seniorów, zabawy dla dzieci
i młodzieży z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja, na których wręczano paczki świąteczne i symboliczne
upominki.
Tradycyjnie, dużym powodzeniem cieszyły się noworoczne spotkania seniorów, przy kawie i
ciastku, z programem artystycznym organizowanym przez działaczy Rad Osiedlowych, administracji i
Domu Kultury „Bakara”.
Na szczególne podkreślenie należy współpraca z Osiedlowym Klubem Integracyjnym na
„Muchoborze Małym”, ze szczepem harcerskim „Nysa” działającym od kilkudziesięciu lat na terenie
osiedla
I,
z klubem sportowym oraz, ale także z drużyną harcerską „IGNIS”.

DK „Bakara” poszerzyła i rozwinęła działalność m.in. w kółkach zainteresowań dla dzieci i
młodzieży, organizując spotkania integracyjne dla seniorów, zajęcia w czasie ferii dla dzieci i młodzieży,
także częściowo współpracując ze szkołą nr 109.
Szczegółowa informacja o formach działalności DK Bakara i Osiedlowego Klubu Integracyjnego
na – zamieszczona w załączniku do sprawozdania.
Środki finansowe na realizację tych działań pochodziły m.in.: z wpłat członków na fundusz
społeczno-wychowawczy (1 zł miesięcznie od mieszkania), części (25%) wpływów z opłat za psy,
dochodów
z udostępniania części ścian budynków i terenów Spółdzielni pod nośniki reklam. Środki te ujęte były
w planie funduszu społeczno-wychowawczego, wraz z podziałem wydatków na poszczególne osiedla
(w dyspozycji kierownika i Rady Osiedla), zatwierdzonym przez RN.
Rozliczenie tego funduszu zawarto w części finansowej sprawozdania.
Pochlebne opinie członków i mieszkańców o prowadzonej w naszej Spółdzielni działalności
społeczno-wychowawczej (odróżnia nas pozytywnie od innych zarządców i spółdzielni) – potwierdzają,
że jest ona potrzebna, integruje, edukuje i ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców osiedli,
a także spełnia bardzo ważną rolę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży.
Wykorzystanie funduszu społeczno – wychowawczego w 2014 roku
Tabela nr 7
Lp.
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wyszczególnienie
Przychody ogółem w tym:
Wpływy od członków na fundusz społeczno–wychowawczy – wg budżetu 2014
Inne wpływy: m.in. f. prewencyjny, dobrowolne wpłaty, 25% opłat za psy
Wydatki, w tym: *)
Zakup urządzeń sportowych i zabawowych oraz konserwacja
Imprezy dla dzieci oraz dofinansowanie obiadów
Działania na rzecz seniorów, konkurs „balkony”
Finansowanie szczepu harcerskiego „Nysa”
Środki ogólne funduszu
Finansowanie bazy społeczno – wychowawczej w 2014 roku
Klub sportowy Muchobór Mały

Razem
w zł
244 900
80 100
164 800
225 858
15 970
18 215
35 505
3 000
8 991
142 177
2 000

*) niewykorzystane środki zostaną rozliczone w 2015 r.

Działalność DK „Bakara” w 2014 roku:
Stałe formy zajęć:
Szkoły tańca – cieszące się dużym zainteresowaniem wszystkich grup wiekowych.
Dziecięce Studium Baletowe „Balerinka”, zajęcia 2 razy w tygodniu. 23.06 pokaz programu
baletowego oraz wręczenie nagrody marszałka województwa dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie kultury dla prowadzącej Pani Ewy Miedzińskiej.
Tango Argentyńskie – indywidualne lekcje 1 raz w tygodniu. Pokazy tańca podczas różnych
uroczystości m.in. balu i spotkań seniorów, jubileuszu 55-lecia SM
Prowadzenie: Agata i Tomasz Kozłowscy
TANGO KI – szkoła tańca argentyńskiego, dwa razy w tygodniu oraz sobotnio-niedzielne warsztaty.
Prowadzenie: Katarzyna Press i Ireneusz Michalewicz

Studio Tańca GALAXY – taniec nowoczesny. Hip Hop dla dzieci i młodzieży. Taniec towarzyski dla
dzieci i dorosłych – od poniedziałku do czwartku. Prezentacja podczas jubileuszu 55-lecia SM, festynu
osiedlowego.
Prowadzenie: Bohdan Piotrowski
PW DANCE – od września 2014 szkoła tańca nowoczesnego dla dzieci, dwa razy w tygodniu. Pokaz
na „Balu Niepodległościowym”.
Prowadzenie Paulina Wojtyłło
Klub Piosenki DEBIUT
– studium emisji głosu, intonacji, doboru repertuaru dla młodzieży. Zajęcia w DK BAKARA od
poniedziałku do piątku. Szkolą się młodzi przyszli piosenkarze w wieku od 7 do 18 lat. W dniach 11 i
12 maja odbył się drugi już w Bakarze ogólnopolski festiwal młodych piosenkarzy „BUDZIK 2014” oraz
koncert przedświąteczny 17 grudnia 1014.
Prowadzenie: Roman Romańczuk
USTAWIENIA – warsztaty psychologiczne, raz w miesiącu
Prowadzenie: Jacek Rydlewski
Warsztaty Terapeutyczne – cykl zajęć z elementami medytacji, tańca i psychoterapii organizowane
w weekendy.
Prowadzenie:
Anna
Staszek
i
Joanna
Hussakowska.
UNIWERSYTET DZIECI - Zajęcia twórczo- edukacyjne dla dzieci w wieku szkolnym. Prowadzone od
stycznia do sierpnia w soboty 2 razy w miesiącu.
Prowadzenie: Fundacja Uniwersytet Dzieci (Katarzyna
Nowicka).
MAŁY INŻYNIER – zajęcia z robotyki dla dzieci. Początkowo dwa pokazowe zajęcia na początku roku,
później cylkiczne spotkania raz w miesiącu. W czasie wakacji stałe pięciodniowe warsztaty.
Prowadzenie: firma „Mały inżynier – Ewa Bednarek, Paweł
Napora.
Szkoła Języków Obcych –
1) bezpłatne kursy j. angielskiego
Prowadzenie: Polskie Towarzystwo Kulturalne – Młodzieżowy Ośrodek „Flota Młodych – port
Wrocław”
2) j. angielski dla seniorów (komercyjny)
Prowadzenie: Firma JUST NOW
TAI CHI – chińska gimnastyka raz w tygodniu
Prowadzenie: Wrocławska Akademia Tai
Chi
Ping pong – dla mieszkańców osiedla – treningi indywidualne, rozgrywki grupowe.
GARDEROBA MUZYCZNA- bezstresowa nauka podstaw gry i dalsze rozwijanie umiejętności
muzycznych. Lekcje wyłącznie indywidualne, czas nauki dostosowany do uczniów. Wiek uczestników
od 4 do 70 lat. Instrumenty to: gitara klasyczna, gitara akustyczna, gitara elektryczna, instrumenty
klawiszowe, flet prosty i poprzeczny.
Prowadzenie: Michał Drezner

Działalność artystyczna DK BAKARA
GALERIA:
Hol wystawienniczy udostępniony dla niezależnych artystów – mieszkańców osiedla SM Metalowiec,
jak i innych rejonów Wrocławia:
Wernisaże wystaw;
07 lutego – warsztaty fotograficzne i wernisaż Elżbiety Doroty Drewniak
06 marca –wystawa witraży autorstwa uczestników warsztatów plastycznych pod kierownictwem
Barbary Witowskiej z Osiedla nr III na Muchoborze Małym.
28 marca – odbył się „Przegląd Twórczości Rozmaitej”: czyli prezentacje artystyczne uczniów VII LO.
Młodzi artyści pokazali swoje talenty za pomocą grafiki, fotografii, malarstwa i witraży. Wystawie
towarzyszył koncert uczniów liceum.
04 kwietnia – wernisaż wystawy pt. Exodus” autorstwa Justyny Koziczak, studentki I roku Konserwacji,
Ceramiki i Szkła
05 maja – wernisaż pt. „FUZJA” Sabiny Marii Grzyb , Studentki ASP we Wrocławiu na Wydziale
Malarstwa i Rzeźby.
16 maja– wernisaż wystawy Kasi Ostaszewskiej (fotografia) i Jacka Adamskiego ( malarstwo) z VII LO
we Wrocławiu. Wystawie towarzyszył koncert bluesowo-poetycki oraz pokaz tanga argentyńskiego.
27 czerwca – wernisaż wystawy fotograficznej p t „Kobieta w miłości” autorstwa Anety Sobiesiak.
Z
komentarzem poetyckim wystąpił Cyryl Tomski – poeta, autor tekstów piosenek, długoletni pedagog.
26 września – finisaż wystawy grafik Michaliny Choroszczak pt. „jak Alicja goniła królika”
03 października – wernisaż wystawy prac Świdnickiego Syndykatu Fotograficznego pt. „Słowa
zamknięte w kadr”.
08 grudnia – wernisaż wystawy pt. „ W drodze….wracam do domu” Gabrieli Kot-Kuropki. Połączony
z happeningiem i warsztatami metodą Vedic Art.
Grupy artystyczne działające na stałe w DK BAKARA:
Kabaret Improwizacji teatralnych JESIOTR – od lipca grupa młodych (studenci) miłośników kabaretu,
sceny i improwizacji regularnie raz w tygodniu odbywa próby i swoimi scenkami uświetnia odbywające
się w DK BAKARA imprezy (wieczornica 11 listopada, bal seniora)
Prowadzący: Łukasz Płowiak
„C’est la vie” – piosenka francuska. Próby raz w tygodniu. Prezentacja popularnej piosenki Edith
Piaf, Patricii Kaas, Charlesa Aznavoura, a także współczesnych jak ZAZ, Indila . Prezentacja podczas
wieczorów poetycko-muzycznych, uroczystościach np. Jubileusz 55l-ecia SM, festynach itp.
Prowadzący: Marta Zieńkowska i Jerzy Brodziński

Formacja Literacko-Muzyczna „GABINET CIENI”
Próby 1 raz w tygodniu. Specjalnością grupy jest refleksyjna piosenka literacka w dużej części
o tematyce wrocławskiej (autorskie teksty i muzyka ) w różnych stylach muzycznych od ballady,
poprzez country, bluesa do rocka.

Częsta oprawa muzyczna wystaw i innych imprez, także plenerowych. Koncerty w DK BAKARA –
7
lutego, 4 kwietnia, 5 września, 3 października). Współpraca ze Stowarzyszeniem Wrocławski Feblik. –
koncert w Parku Południowym 8 maja.
Prowadzący: Jerzy Brodziński i Zenon Gutowski
Koncerty i występy artystów zaproszonych:
24 stycznia i 23 sierpnia– koncert piosenek Anny German w wykonaniu artystek z Uzbekistanu – Iny
Kamarian i Juliany Krukowskiej.
15 lipca – pokaz multimedialny Magdaleny Kowalskiej „Rok w Andaluzji, czyli za co kocham Hiszpanię”
12 – 14 września - Dolnośląski Festiwal Warsztatów Improwizacji Teatralnej
( organizator OKIS i Kabaret Jesiotr)
14 listopada – wieczór poezji Katarzyny Georgiou.
Działalność społeczno-wychowawcza , współpraca i prezentacja DK BAKARA
14 stycznia Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów zorganizował spotkanie w
karnawałowym nastroju z udziałem Wojciecha Popkiwicza – reżysera, kompozytora, autora tekstów.
8 lutego Bal Seniora RO nr I. Odbył się uroczysty bal dla najstarszych mieszkańców Osiedla nr I.
W programie zabawa, gry, konkursy, nagrody, bogaty poczęstunek i Występy m.in. artystów „Mała
Opera Marii Wasilewicz-Jaroszewicz, pokaz mistrzów tańca towarzyskiego Justyny Malisz i Konrada
Paprockiego,
17 – 21 lutego Ferie zimowe – zorganizowane dla dzieci z Osiedli SM Metalowiec.
1 marca z inicjatywy mieszkańców Osiedla nr I odbyła się zabawa na koniec karnawału z udziałem
międzynarodowej grupy muzycznej TERRA.
28 maja otwarcie XIX Dni Kultury Bułgarskiej we Wrocławiu, któremu towarzyszyły wykłady, występy
i wystawa dot. piśmiennictwa bułgarskiego.
28 czerwca - Festyn z okazji Dnia Dziecka – na zakończenie roku szkolnego zorganizowano festyn dla
mieszkańców osiedla, którego adresatem były dzieci, seniorzy i całe rodziny. Były zabawy z
animatorami, konkursy, słodki poczęstunek i nagrody.
30 czerwca – 11 lipca zorganizowano dwa turnusy letnich półkolonii dla dzieci z SM Metalowiec. Pod
fachową opieką dzieci, które nie wyjechały z Wrocławia, spędziły owocnie czas na basenach,
wycieczkach, rejsach statkiem i zabawach w plenerze.
17 września – 59 edycja konkursu „Ukwiecamy Wrocław” (wspólnie z Towarzystwem Miłośników
Wrocławia).
26 - 30 września Europejski Dzień Języków we współpracy z Międzynarodową Fundacją TERRA dla
pokoju i tolerancji.
9 listopada Bal Niepodległościowy – czyli uroczyste obchody Święta Odzyskania Niepodległości
udziałem Chóru Basilica Cantans, szkoły tańca PW Dance.

z

5 i 6 grudnia - Zabawy z Mikołajem. 5. grudnia wraz z Radą Osiedla nr II zorganizowano zabawę
z udziałem animatorów. Z kolei 6 grudnia bawiło się ok. 100 dzieci z osiedla nr I (przy współpracy
z Radą Osiedla nr I). Były oczywiście paczki, od św Mikołaja, zabawy, występy, spektakl teatru dla
dzieci a także poczęstunek.

13.12.2014 PONYMEET - kolejna edycja dużego, zorganizowanego Ponymeeta, czyli spotkanie fanów
„My little pony”. Ponownie w tym samym miejscu co VI, ale z jeszcze bardziej zróżnicowanym
programem i z jeszcze większą dawką emocji oraz pozytywnych wrażeń. fani przybyli nawet, kilkaset
kilometrów spoza stolicy Dolnego Śląska.
17.12.2014 Koncert wigilijny KP Debiut i Studium Balerinka
przedświąteczny koncert w wykonaniu Klubu Piosenki DEBIUT, Studium Baletowego BALERINKA i
Kasi Nowak. Zagościł oczywiście św. Mikołaj obdarowując wykonawców prezentami
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – koło nr 4.
SM METALOWIEC i DK BAKARA stworzył godziwe warunki dla osób zrzeszonych w tej organizacji
poprzez udostępnienie pomieszczeń (bezpłatnie) i niesienia wszelkiej pomocy organizacyjnej.
Odbywały się raz w tygodniu spotkania członków, jak również cyklicznie jest prowadzona dystrybucja
darów dla najbardziej potrzebujących. Nawiązana została także ścisła współpraca z Klubem Seniora
BAKARA.
KLUB SENIORA „BAKARA” 2014
Klub Seniora funkcjonuje dzięki współpracy Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” i Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Domu Kultury „Bakara”. Pozyskiwane poprzez Fundację
środki finansowe, umożliwiają prowadzenie zajęć przez profesjonalistów, na wysokim poziomie,
dostępnych dla każdego. W 2014 roku wygraliśmy w dwóch konkursach.
1. ISKRY. AKTYWNI SENIORZY - Stworzenie sieci współpracy na rzecz uruchomienia programu
Edukacyjnego Wolontariatu Seniorów. (1.04.2014 – 31.12.2014) Projekt był realizowany w DK
Bakara z największą ofertą dla seniorów i 8 szkołach podstawowych na terenie (woj. opolskiego,
dolnośląskiego i lubuskiego)
2. WROCŁAWSKIE ISKRY (1.09.2014- 30.06.2015) - wolontariat seniorów w szkołach podstawowych
na terenie Wrocławia: Liderem Projektu jest seniorka, która podjęła się organizacji i koordynowania
działań.
w DK Bakara cotygodniowo dla seniorów odbywały się następujące zajęcia :








animacja kultury (działania integracyjne, plastyczne, sportowe, plenerowe, zabawy taneczne,
spotkania patriotyczne, świąteczne itp.) - 2 godz.- średnio 35 osób
j. angielski – po 2 godz. x 2 grupy (pod koniec roku) razem 25 osób.,
choreoterapia – 1 godz. – 16 osób,
2 kursy komputerowe prowadzone przez informatyka, po 1 godz. dla 20 osób
konsultacje komputerowe – 1 godz. dla ok. 7 osób.
zajęcia teatralne – 2 godz. – 10 osób,
próby chóru – 2 godz. – 15 osób

Ponadto w ramach projektu seniorzy skorzystali z następujących wydarzeń:
1) odbyło się 7 cyklicznych spotkań z lekarzem – 2 godz. śr.1x w miesiącu, które miały charakter
otwarty, przychodziło – ok. 28 osób
2) w ramach projektu odbyły się dwa 3-dniowe, wyjazdowe szkolenia dla Liderów wolontariatu –
Seniorów
3) w ramach projektu w formie nagrody odbył się 3-dniowy plener artystyczny: malarsko – rzeźbiarski
w górach, dla najbardziej zaangażowanych seniorów i wystawa poplenerowa w DK Bakara.
4) W ramach projektu w DK Bakara miało miejsce spotkanie sieciujące (z wykładami naukowców,
dyskusją w grupach, prezentacjami i występami), które zgromadziło 156 osób łącznie z
zaproszonymi gośćmi, w tym było ok. 130 aktywnych seniorów z 3 województw.

Spośród uczęszczających na zajęcia do DK Bakara seniorów rekrutowali się wolontariusze, którzy
prowadzili i nadal prowadzą (w ramach drugiego projektu „Wrocławskie Iskry”) zajęcia w szkołach
podstawowych.
1. w Szkole Podstawowej Nr 109 przy ul. Inżynierskiej, już drugi pełny rok prowadzony był stały
wolontariat seniorów (zajęcia dla dzieci z rękodzieła, dziergania na drutach, szydełkowania, szycia,
wyszywania, majsterkowania-wykonywanie budek dla ptaków, zajęć kulinarnych -np. nakrywanie
stołu) – 2 godz. co tydzień.
2. w Szkole Podstawowej Nr 82 przy ul. Blacharskiej,
3. w Szkole Podstawowej Nr 28 przy ul. Greckiej,
4. w Szkole Podstawowej Nr 40 przy ul. Sołtysowickiej
5. w Szkole Podstawowej Nr 76 przy ul. Wandy (dyrekcja szkoły zwróciła się z prośbą o współpracę
i tam również zajęcia rozpoczną się w 2015 r.).
Trzy z w/w szkół terytorialnie są blisko zasobów SM Metalowiec i dzięki temu naszymi działaniami
obejmujemy uczęszczające do nich dzieci, jak również angażujących się w pracę na ich rzecz seniorów.
Oprócz zajęć klubowych stałych, podczas których tradycyjnie obchodziliśmy święta, gościliśmy ciekawe
osoby, robiliśmy grilla, okolicznościowe stroiki, kokardy, kartki świąteczne, malowaliśmy i bawiliśmy się
na zabawach tanecznych oraz integracyjnych, możemy też poszczycić się osiągnięciami:
1. zaktywizowani nasi seniorzy, chętnie angażują się w działania na rzecz społeczności lokalnej: nie
tylko w szkołach, ale przede wszystkim w niektórych działaniach DK Bakara - np: podczas festynu
panie seniorki czytały bajki dzieciom, obsługiwały poczęstunek dla uczestników festynu, pomagały
w sprzątaniu itp.
2. otrzymaliśmy zaproszenie z Instytutu Grotowskiego do wzięcia udziału w performance
prowadzonym przez znanego duńskiego aktora z okazji 50-lecia Odin Teatret . Było to wielkie
przeżycie i dla chóru
i dla teatru, bo obydwie grupy miały swoje wejście, bardzo życzliwie
nagrodzone gromkimi oklaskami przez głównie młodą publiczność.
3. jako Klub Bakara Seniorzy wzięli udział w Marszu Kapeluszy z zauważonym przez media
charakterystycznym napisem BAKARA
4. Chór BAKARA wziął udział w Przeglądzie Chórów Senioralnych w Imparcie zdobywając dyplomy
i podziękowania.
5. Grupa Teatralna BAKARA po raz pierwszy wzięła udział w Przeglądzie Senioralnych Teatrów
i
Kabaretów w Centrum Agora, od razu znajdując się wśród 3 najlepszych.
6. Grupa Teatralna BAKARA występowała też na letniej scenie Teatru Lalek podczas Uroczystej Gali
wyróżnionych grup teatralnych i kabaretowych otrzymując nagrodę - statuetkę i dyplomy.
7. Projektem ISKRY zainteresowała się TVP Kraków, która na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej nakręciła program telewizyjny, wyemitowany 25 listopada w ogólnopolskiej TVP
regionalnej. Zdjęcia i rozmowy z seniorami między innymi były kręcone w DK Bakara, w SP 109 i
we Włodowicach k/ Nowej Rudy.
8. na zaproszenie organizatorów prezentowałam 21.XI w Kinie Nowe Horyzonty razem z prezesem
Fundacji FALA i dwoma wolontariuszkami Projekt ISKRY na Wrocławskiej Debacie z okazji Dnia
Życzliwości jako przykład dobrej praktyki międzypokoleniowych działań. Na debacie między innymi
był obecny Prezydent Wrocławia, Dyrektor Centrum Seniora, Ekspertka od spraw senioralnych Pani
dr Walentyna Wnuk, która jako pierwsza założyła Radę Seniorów przy Prezydencie. Mogłam
podkreślić zaangażowanie SM Metalowiec w działania na rzecz środowiska wrocławskiego:
seniorów i młodzieży.
9. występowaliśmy ponadto: w Domu Opieki Społecznej, w DK Bakara (kilka razy, w tym z okazji
Święta Niepodległości), Radzie Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek, SP 109 (dwukrotnie), dla
Stowarzyszenia Nadodrze w „Krzywym Kominie”, w Kościele Garnizonowym z koncertem chóru
podczas „Wrocławskiego Kolędowania” oraz w happeningu w Rynku (gdzie grupa teatralna i chór
miały swoje ważne role do odegrania znajdując się w nich doskonale).

Bardzo trudno jest namówić osoby starsze do wyjścia z domu i uczestniczenia w spotkaniach, ale dobra
atmosfera naszego klubu przyciąga wciąż nowe osoby zachęcone prze innych, lub szukające na
własną rękę miejsca, gdzie nie czuli by się wykluczeni i byli jeszcze komuś potrzebni. Znajdują to w
Bakarze, dzięki projektom i pomocy ze strony Spółdzielni. Bariera finansowa, która bardzo często jest
przyczyną wycofania się z aktywności w starszym wieku jest zminimalizowana w DK Bakara i zachęca
do korzystania z proponowanych u nas zajęć dzięki dofinansowaniu zajęć z projektów i wsparciu
Spółdzielni (użyczenie sal).
W ROKU 2014 UCZESTNICZYŁO W RÓŻNYCH ZAJĘCIACH 95 SENIORÓW.
Prowadzący Klub Seniora: Koordynator – Eleonora Maras.
Działalność komercyjna:
Polega na odpłatnym wynajmie sal zarówno dla stałych grup artystycznych, jak i dla firm organizującym
pokazy, prezentacje, szkolenia a także spotkania firmowe i zabawy. Coraz popularniejsze jest
wynajmowanie sal na kameralne uroczystości rodzinne (imieniny, komunie, rocznice, jubileusze).
Opracował:
Kierownik DK BAKARA
Jerzy Brodziński

