
Sprawozdanie Fundacji Pokolenia za okres 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

I   SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE  ORGANIZACJI  POSIADAJĄCYCH 
STATUS POŻYTKU PUBLICZNEGO I FUNDACJI
Na podstawie art.  23 ust.  1 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.  o działalności  pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organizacje 
pozarządowe  posiadające  status  pożytku  publicznego  oraz  fundacje  zobowiązane  są  
do sporządzania  rocznych  sprawozdań merytorycznych  ze  swojej  działalności  w oparciu  
o Rozporządzenie  z  dnia  8  maja  2001 r.  Ministra  Sprawiedliwości  w sprawie  ramowego 
zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529).

1) Fundacja Pokolenia z siedzibą w Pelplinie przy ul. J.Wybickiego 14
Biuro: 83-110 Tczew, ul. Kościelna 6/7
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 02.08.2002 r. pod numerem 0000125212 
REGON 192770750
Zarząd  Fundacji  Waja  Jabłonowska  –  Prezeska  zamieszkała:  83-130  Pelplin,  ul. 
H.Sienkiewicza 2/4,

Cele statutowe:
Celem Fundacji jest działalność edukacyjna i kulturalna w zakresie: 

1. zbliżenia między narodem polskim a innymi narodami Europy; 
2. wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
3. upowszechniania idei samorządności i samorządu; 
4. sprzyjania rozkwitowi kultury i sztuki; 
5. wspierania rozwoju kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych 
zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej;
6. wspieranie przedsiębiorczości.

2) zasady,  formy  i  zakres  działalności  statutowej  z  podaniem  realizacji  celów 
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach 
finansowych,

Sposoby realizacji celów
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. organizowanie i finansowanie: 

a. międzynarodowej wymiany młodzieży; 
b. szkoleń i działalności edukacyjnej;
c. punktów informacji, wymiany doświadczeń, poradnictwa i wsparcia inicjatyw 

obywatelskich;
d. koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, seminariów, spotkań integracyjnych, 

programów radiowych i telewizyjnych; 
e. działalności wydawniczej; 
f. działalności naukowo-badawczej, 
g. konkursów i stypendiów, 



2. współpracę z instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi 
w zakresie objętym celami Fundacji, szkołami oraz osobami fizycznymi i prawnymi 
wskazującymi zainteresowanie celami Fundacji;

3. wykorzystanie w swej działalności internetu, filmu, multimediów i innych nowoczesnych 
i innowacyjnych środków przekazu;

4. wspieranie innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna 
z celami Fundacji; 

5. ustanawianie odznak i medali honorowych oraz przyznawanie ich wraz z wyróżnieniami 
osobom fizycznym lub prawnym zasłużonym dla celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

Fundacja  Pokolenia  w 2008 roku realizowała swoje cele  poprzez realizację  następujących 
projektów:

• Underground na Starówce Od kontestacji do alternatywy – cel: przestrzeń do 
podejmowania działań, realizacji pomysłów, idei. Finansowanie - Fundusz 
Organizacji Pozarządowych Komponent III Równe szanse i integracja 
społeczna. Czas trwania projektu od 19.06.2008r. do 30.09.2009r.  umowa nr 
0624/R/2/2008 z dnia 28.07.2008r.

• Centrum Aktywności Gimnazjalisty jako model wyrównywania szans 
edukacyjnych. Cel: Rozwija u młodych ludzi umiejętności twórczego, 
elastycznego myślenia, wystąpień publicznych, planowania wspólnych 
przedsięwzięć, komunikacji i pracy w zespole. Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki  Działanie 9.5 umowa zawarta w dniu 18.06.2008 na czas od 
01.03.2008r. 31.10.2008r. nr umowy UDA-POKL.09.05.00-22-090/07-00

• Tczewska Alternatywa Filmowa – cel rozwijanie ekspresji kulturalnych wśród 
młodzieży tczewskiej. Finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Edukacji 
Narodowej Agencji Młodzież w działaniu Akcja 1.2 nr umowy 12/198/2008 
Projekt realizowany od 01.12.2008r. do 30.12.2009r. 

• Porozmawiajmy  o  książce  –  Fundacja  Pro  Bono  Poloniae  oraz  Powiat 
Tczewski - „Porozmawiajmy o książce” to projekt mający na celu zwiększenie 
zainteresowania młodzieży współczesną literaturą. W ramach projektu powstał 
Literacki  Klub  Dyskusyjny  „Zebra”.  Na  spotkaniach  Klubu  uczestnicy 
dyskutują  o  najnowszych  utworach  literackich,  które  znajdują  się  w 
biblioteczce  Klubu.  Ponadto  odbywają  się  spotkania  autorskie,  seminaria, 
wystawy, spektakle teatralne, konkurs literacki oraz wieczorki recytatorskie. 
Umowa ze Starostwem Powiatowym w Tczewie nr SP/79/08 z 30.04.2008r. 
Umowa z Pro Bono Poloniae UD43/2008/D z dnia 01.07.2008r.
Czas realizacji projektu  od 01.06.2008 do 31.12.2008r.

• Program  Biblioteczny.  Celem  programu  było  przeprowadzenie  diagnozy 
potrzeb  społeczności  lokalnych,  w  tych  informacyjnych,  kulturowych  i 
edukacyjnych.  Finansowanie  ze  środków  Fundacji  Wolności  i  Akademii 
Rozwoju  Filantropii  w  Polsce.  Nr  umowy  8/FRSI/2008  zawarta  w  dniu 
02.2008r. Okres realizacji od 02.06.2008r. do 31.07.2008r.     

• Debaty Oxfordzkie – Samorząd Województwa Pomorskiego Ideą projektu jest 
nauczenie uczestników „debatowania” w stylu oxfordzkim. Debatowanie jest 
wyrażaniem  własnych  poglądów,  obroną  własnych  argumentów  i  braniem 
odpowiedzialności za swoje słowa, ale i kształtowanie postaw akceptacji dla 
cudzych  poglądów.  Debata  umożliwia  doskonalenie  umiejętności 
autoprezentacji  osób biorących udział  w dyskusji.  Finansowanie ze środków 
Samorządu  Województwa  Pomorskiego.  Umowa  nr  10/E/2008  z  dnia 



07.07.2008r. zawarta na okres od 07.07.2008r. do 15.11.2008r.

• Masz głos-masz wybór – Fundacja im. St.Batorego i Stowarzyszenie Szkoła 
Liderów – dwie edycje Celem akcji jest zachęcenie obywateli do uczestnictwa 
w życiu  publicznym,  m.in.  w wyborach  lokalnych,  a  także  wzmocnienie  – 
zarówno u wyborców, jak i u wybieranych – poczucia współodpowiedzialności 
za  podejmowane  decyzje.   Finansowanie  ze  środków Fundacji  im.  Stefana 
Batorego. Umowa z dnia 30.04.2008r. zawarta na czas od 15.12.2008r.

• Działaj  Lokalnie  celem projektu  jest  przeprowadzenie  Lokalnego Konkursu 
grantowego wzmacniającego wspólnoty lokalne.
Finansowanie  ze  środków  Polsko  –  Amerykańskiej  Fundacji  Wolności  i 
Akademii  Rozwoju  Filantropii  w Polsce  umowa nr  11/DL 6-  LOG/2008 z 
12.12. 2007r.
Ze środków samorządów lokalnych 
Gmina Morzeszczyn – umowa nr 4/2008 z 10 marca 2008r.
Gmina Gniew – porozumienie RPI/12/2008/MF z dnia 31 marca 2008r.
Gmina Pelplin – umowa nr 2/2008 z dnia 28.04.2008r.

• Świetlica artystyczna dla dzieci „Dbajmy o rozwój dzieci z Nestle Aquarel” 
celem działania świetlicy jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez 
kształcenie  ekspresji  kulturalnej  oraz  włączanie  w  proces  rodziców. 
Finansowane ze środków Polskiej  Fundacji  Dzieci  i  Młodzieży.  Umowy nr 
08.05.07/125-E  z  dnia  07.05.2008r.  Czas  realizacji  od  01.05.2008r.  do 
16.01.2009r.

Stałe zadania poza projektowe:
• Punkt informacyjny Eurodesk
• Udostępnienie sal prób dla 14 alternatywnych  kapel młodzieżowych
• Lokalne Centrum Wolontariatu

Projekty złożone:

Złożyliśmy projekt do RPO Województwa Pomorskiego przeszedł wszystkie oceny 
pozytywnie czekamy na decyzje Zarządu Województwa  „Przystań na kulturę-
Przywrócenie walorów historycznych i adaptacja do nowej funkcji animacji kulturalnej, 
kamienicy leżącej w zabytkowym układzie urbanistycznym Starego Miasta w Tczewie 
przy ul. Kościelna 6/7” Na ten projekt otrzymaliśmy także promesę MKIDN.

3) Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4) Dane o: liczbie osób zatrudnionych w organizacji – 6 osób


