Szczecin, 28 stycznia 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Fundacji za rok 2007
Nazwa fundacji
Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże”
Adres
ul. Seledynowa 91a, 70-781 Szczecin
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - 9.05.1994 r.
Numer księgi rejestrowej - 0000133415
Numer indentyfikacyjny REGON - 810837722
Członkowie Zarządu:
1. Marcin Kowalski – Prezes Zarządu,
2. Danuta Grochulska – Wiceprezes Zarządu,
3. Zenon Pyda – Członek Zarządu.
Cele statutowe Fundacji:
 pobudzanie aktywności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz podejmowanie różnych
inicjatyw integrujących mieszkańców Szczecina i inne społeczności lokalne.
Fundacja realizuje te cele w szczególności przez:
 organizowanie różnych form pracy kulturalno-oświatowej,
 organizowanie działalności sportowej, rekreacyjnej i krajoznawczo-turystycznej,
 organizowanie różnych form wypoczynku,
 prowadzenie działalności w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie budowy obiektów kulturalnych
i sportowych,
 nawiązanie współpracy i wymiany doświadczeń z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
 prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami,
 prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 działania na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji,
 działania na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień,
 wspieranie organizacji pozarządowych,
 promocję i organizację wolontariatu.
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Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych
Realizując cele statutowe Zarząd Fundacji Kultury i Sportu „Prawobrzeże” organizował i
nadzorował w 2007 roku stałą działalność społeczno – oświatową, kulturalną w klubach
Fundacji oraz zorganizował 33 imprezy o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim
i międzynarodowym.
W zajęciach klubowych (łącznie 27 aktywności) uczestniczyły dzieci w wieku od lat 3,
młodzież, dorośli oraz seniorzy. Prowadzono, między innymi, następujące zajęcia:
Akademia Malucha, gimnastyka dla seniorów, warsztaty artystyczne dla seniorów, język
angielski dla dorosłych, zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, gimnastyka dla pań, taniec
towarzyski dla dorosłych, koło brydżowe, nauka gry na instrumentach, zajęcia wokalne.
Łącznie tygodniowo z oferty Fundacji skorzystało 355 osób. Dodatkowo w Klubie „Dąb”
działają Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Sybiraków oraz Koło Diabetyków.
Zajęcie prowadzone były w: Klubie „Dąb” przy ul. Rydla 93, Klubie „Szpak” przy
ul. Seledynowej 75A, Klubie „Bukowe” przy ul. Seledynowej 91A, Klubie „Smyk” przy
ul. Różowej 17 oraz w pracowni komputerowej przy ul. Seledynowej 109.
Udostępniano mieszkańcom Centrum Sportowo – Rekreacyjne złożone z zespołu boisk,
kortów ziemnych, stołów betonowych do tenisa stołowego.
We współpracy z partnerami – administracją rządową, samorządową oraz przedsiębiorcami
– zrealizowano projekty oświatowe i kulturalne, m.in.:
 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Zamki, pałace, dwory i
dworki w otoczeniu parków” w którym wzięło udział 2861 autorów z Polski, Rumunii, Litwy,
Łotwy, Ukrainy. Wernisaż oraz podsumowanie konkursu odbyło się w Galerii GO Opery
na

Zamku

w

Szczecinie.

Konkurs

został

zrealizowany

dzięki

wsparciu

Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 Osiedlowy Program Aktywizacji Osób Starszych „Klub Seniora na Prawobrzeżu”
dofinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin, Aktywizacja społeczna osób
starszych

„Aktywny

Senior”

dofinansowany

ze

środków

Województwa

Zachodniopomorskiego, „Akademia e-Seniora UPC” w ramach których przeprowadzono
zajęcia artystyczne, wystawy, gimnastykę dla osób starszych, wycieczki autokarowe,
wieczorki taneczne, zajęcia komputerowe.
 Pomnik Niepodległości w Szczecinie – wystawa upowszechniająca, w ramach projektu
dofinansowanego ze środków Gminy Miasto Szczecin przygotowano i eksponowano
wystawę o Pomniku Niepodległości oraz zorganizowano wykład multimedialny na ten
temat przeprowadzony przez jednego z autorów Pomnika – Pana Wojciecha
Kokowskiego.
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 Powitanie lata – prezentacja amatorskiego ruchu artystycznego – zadanie dofinansowane
ze środków Gminy Miasto Szczecin, w ramach którego zorganizowano festyn w czasie
którego wystąpiły amatorskie zespoły artystyczne działające na terenie Szczecina oraz
wystąpił Kabaret RAK.
Ze środków własnych oraz sponsora strategicznego zrealizowano zadania:
 Turniej Tenisa Ziemnego im. Tadeusza Gendaja,
 Festyn sportowy „Majówka na sportowo”,
 Impreza integracyjno-rekreacyjna „Wielkie grillowanie”,
 Festyn rodzinny „Pożegnanie lata”,
 Przegląd Placówek Oświatowych i Kulturalnych Prawobrzeża „Spotkania z wiosną”,
 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe piosenki”.
Współpracowano z placówkami kulturalnymi z terenu Szczecina takimi jak: Zamek Książąt
Pomorskich, Szczecińska Agencja Artystyczna, Dom Kultury "Słowianin".
Uczestnicy zajęć plastycznych prowadzonych w klubach „Szpak”, „Dąb” wzięli udział w 29
konkursach organizowanych na terenie kraju, zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody.
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