GIVING CIRCLE
PAŹDZIERNIK 2017

19 października 2017 r. w "Gościńcu nad Wisłą" w Knybawie, z okazji 15-tych urodzin
Fundacji Pokolenia, odbyło się pierwsze na Pomorzu Giving Circle. Dzięki hojności
zgromadzonych gości 4 grupom udało się pozyskać w sumie 13 260 złotych na realizację
projektów społecznych.
TCZEWIANIE
NUDOODPORNE.PL
Projekt polegał na zaprezentowaniu Tczewianom i Tczewiankom cudzoziemców mieszkających
w ich mieście. Przez rok fotografka, Katarzyna Gapska, spotykała się z osobami z różnych krajów,
fotografowała ich i spisywała historie by zaprezentować wszystko na wystawie.
W sumie 32 osoby z 20 krajów podzieliły się swoimi przeżyciami (m.in. z Irlandii, Włoch, Słowenii,
Hiszpanii czy Laosu).
2 660 ZŁ

PSZCZOŁY WLATUJĄ DO SZKOŁY
KLUB PRZYJACIÓŁ PSZCZÓŁ PRZY SP7
Celem projektu było zwrócenie uwagi na problem zanikania populacji owadów zapylających
i niszczenie ich siedlisk. Uczniowie wraz z nauczycielami popularyzowali wiedzę na temat owadów.
Podczas całodniowych warsztatów uczestnicy wysiewali rośliny, następnie obserwowali ich wzrost
by później przesadzić w okolicy domów i szkoły. Powstało 50 hotelików dla pszczół oraz mnóstwo
rabat, które zlokalizowano na całym osiedlu. Ponadto szkolne kółko teatralne przygotowało
spektakl o pszczołach , który prezentowali w tczewskich przedszkolach.
4 060 ZŁ

TAJEMNICZY OGRÓD
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRZEDSZKOLA W SUBKOWACH
Grupa aktywistów zatroszczyła się o przestrzeń edukacyjną dla maluchów .
Wokół przedszkola powstał plac zabaw, na który składają się m.in. zewnętrzna kuchnia dla
dzieci,tor samochodowy i mnóstwo zieleni. Wewnątrz budynku zagospodarowano przestrzeń
do rozwijania pasji i talentów dzieci. Dzięki kreatywnym pomocą dydaktycznym
(m.in. mapa świata, drewniane klocki, gry zręcznościowe) powstał kącik stymulacyjny
z nowym, przyjaznym wyposażeniem. Najlepszym efektem jest radość dzieci,
które pokochały przedszkole w zupełnie innej odsłonie.
2 870 ZŁ

ROBOTYKA W GNIEWIE
GRUPA AKTYWNYCH Z JELENIA
Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem.
W warsztatach wzięło udział łącznie ponad 400 dzieci. Podczas zajęć uczestnicy budowali roboty
i konstrukcje, które podłączone do komputerów, odpowiednio zaprogramowane, zostały wprawione
w ruch. Dzieci trenowały swoje umiejętności, intensywnie uczyły się języka programowania
a przy tym radości miały co nie miara. Dzięki projektowi do szkół wprowadzono na stałe warsztaty
robotyki i programowania a sprzęt zakupiony na potrzeby projektu jest nadal wykorzystywany.
3 670 ZŁ

Wydarzenie sfinansowano ze środków Fundacji Pokolenia oraz Frederick Mulder Foundation.

