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I. Dane Fundacji Kultury i Sportu „Prawobrzeże”
Adres
Biuro: Klub „Bukowe”
ul. Seledynowa 91a, 70-781 Szczecin, tel./fax 091 463 17 44,
e-mail: biuro@prawobrzeze.org.pl, www.prawobrzeze.org.pl
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 – (do 31.07.2009), Małgorzata Adach-Woźniakowska (od 1.08.2009)
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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II. Działalność statutowa Fundacji
W 2009 roku Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże” zorganizowała 49 imprez
o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym; prowadziła
działalność edukacyjną, środowiskową, kulturalną i sportową w 4 klubach osiedlowych.
Zakończona została budowa toru deskorolkowego „Skatepark Bukowe” przy u. Seledynowej.

1. Zajęcia klubowe
W zajęciach klubowych (łącznie 26 aktywności) uczestniczyły dzieci w wieku od lat 3,
młodzież, dorośli oraz seniorzy. Prowadzono, między innymi, następujące zajęcia:
 zajęcia dla dzieci i młodzieży:
Akademia Malucha, język angielski, zajęcia wokalne, zajęcia plastyczne, nauka gry
na gitarze, nauka gry na keyboardzie, taniec współczesny, taniec charakterystyczny;
 zajęcia dla dorosłych:
gimnastyka dla seniorów, warsztaty artystyczne, gimnastyka dla pań, taniec towarzyski,
koło

brydżowe,

joga,

warsztaty

komputerowe,

gimnastyka

dla „grubasów”.
Łącznie tygodniowo z oferty klubowej skorzystało około 360 osób.

Dodatkowo w Klubie „Dąb” działają: Klub Seniora, 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 oraz tor deskorolkowy.
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2. Projekty współfinansowane ze środków publicznych
Uzyskując dotacje ze środków: Gminy Miasto Szczecin, Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Województwa Zachodniopomorskiego, Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, UPC sp. z o.o. – zrealizowano projekty oświatowe,
ekologiczne, społeczne i kulturalne, m.in.:
 XIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Zamki, pałace,
dwory i dworki w otoczeniu parków” w którym wzięło udział 2 523 autorów z Polski,
Rumunii, Litwy, Łotwy, Ukrainy. Wernisaż oraz podsumowanie konkursu odbyło się
w Galerii GO Opery na Zamku w Szczecinie.

Praca nagrodzona w Konkursie
 Program segregacji i minimalizacji produkcji odpadów „Mamy rady na odpady” –
kontynuowano realizację projektu (projekt rozpoczęto w 2008 roku) – przeprowadzono
cykl dwudniowych warsztatów dla liderów wiejskich, podsumowano wojewódzki konkurs
plastyczny „Mamy rady na odpady” na który wpłynęło 838 prac, wizyty studyjne
(ekologiczna gmina Police, składowisko odpadów w Sierakowie Sławieńskim, Schwedt
w firmie Recon), 6-dniowe warsztaty dla uczniów „Ekologiczna szkoła”, akcję promocyjnoedukacyjną w 32 wsiach na terenie województwa zachodniopomorskiego, konferencję
podsumowującą; wydano poradnik dla dzieci, ulotki, katalog wystawy pokonkursowej,
torby ekologiczne, koszulki.
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Wizyta studyjna w Sierakowie Sławieńskim

Wizyta studyjna w Policach

Warsztaty dla młodzieży

Warsztaty dla młodzieży

Konferencja podsumowująca
Warsztaty dla liderów wiejskich
 Szkoła liderem środowiskowej edukacji ekologicznej – rozpoczęto realizację projektu
– przeprowadzono spotkanie promocyjno-informacyjne dla nauczycieli, przeprowadzono
badania ankietowe uczniów i nauczycieli ze szkół gimnazjalnych z terenu województwa
zachodniopomorskiego oraz opracowano i wydano raport z badań, przeprowadzono
3-dniowe warsztaty dla nauczycieli ze szkół zakwalifikowanych do projektu.
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Konferencja promocyjna

Warsztaty dla nauczycieli

 Osiedlowy Program Aktywizacji Osób Starszych „Klub Seniora na Prawobrzeżu”
w ramach którego zorganizowano warsztaty artystyczne, gimnastykę dla seniorów,
wieczorki taneczne, wycieczki autokarowe do: Przelewic, Międzyzdrojów, Świnoujścia,
warsztaty komputerowe (osiem 16-godzinnych kursów dla 80 osób), spotkania Klubu
Seniora, wigilię dla osób starszych.

Wigilia dla Seniorów

Warsztaty komputerowe dla Seniorów

Spotkanie z lekarzem

Impreza plenerowa dla Seniorów
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 Akademia e-Seniora UPC – zorganizowano 12 kursów komputerowych dla 120 osób
podczas których uczestnicy w trakcie 16-godzin zajęć uczyli posługiwać się Internetem.
 Organizacja działań profilaktycznych dla mieszkańców Szczecina „Aktywne
Prawobrzeże” w ramach którego przeprowadzono zajęcia klubowe dla dzieci i młodzieży,
warsztaty komputerowe dla dorosłych „ABC Internetu”, Turniej Tenisa Ziemnego, imprezę
sportową „Sportowa sobota” (rozgrywki piłki siatkowej, tenisa stołowego, zabawy
rekreacyjne dla najmłodszych dzieci); we współpracy z Partnerem projektu –
Stowarzyszeniem Osiedlowy Klub Sportowy „Prawobrzeże” – prowadzono rozgrywki
Amatorskiej Ligii Piłki Nożnej dla drużyn „podwórkowych”.

„Sportowa sobota”

Nagrodzeni uczestnicy Turnieju Tenisa
Ziemnego
II

Festiwal

Kultury

Romskiej

–

wspólnie z partnerem – Szczecińskim
Centrum Renowacyjnym Sp. z o.o.
przygotowano

i

przeprowadzono

Festiwal w którym udział wzięły udział
romskie

zespoły

Festiwal

odbył

taneczno-wokalne.
się

na

Deptaku

Bogusława w Szczecinie.

 Półkolonie letnie dla dzieci – zorganizowano turnus w czasie którego dzieci
uczestniczyły w wycieczce autokarowej do Międzyzdrojów, pieszych wycieczkach
po Puszczy Bukowej, rozgrywkach sportowych, zajęciach komputerowych oraz zwiedzały
Szczecin i uczestniczyły w wydarzeniach kulturalnych.
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 „Kulturalne Prawobrzeże” cykl imprez kulturalnych dla mieszkańców Prawobrzeża
Przegląd „Spotkanie z wiosną” odbył
się 4 kwietnia 2009 w auli Centrum
Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla w
Szczecinie.

Uczestnicy

–

245

osób

z 11 placówek - konkurowali ze sobą
w

kategoriach:

przedszkola,

szkoły

podstawowe, gimnazja, szkoły średnie,
placówki kulturalno-oświatowe.

Wspólnie z Radą Osiedla Spółdzielczego
„Słoneczne”

Spółdzielni

Mieszkaniowej

„Dąb” fundacja zorganizowała Festyn
„Powitanie lata”. Odbył się on 6 czerwca
2009 w godz. 11.00 – 20.30 na terenie
przy

Stawie

Rubinowym

przy

ul. Jasnej/Rydla w Szczecinie. W części
Festyn „Powitanie lata”

kulturalnej

festynu

na

scenie

zaprezentowały się zespoły „Dinozaury”
Schola Cantorum, jako gwiazda wieczoru
wystąpił Dziani i Cygańskie Gwiazdy.
5 września 2009 we współpracy z ROS
„Bukowe” fundacja zorganizowała festyn
„Pożegnanie lata” w ramach którego
wystąpiła
„Olimpia”,

Żeńska
odbył

Orkiestra

się koncert

Dęta
Michała

Milowicza i pokaz grupy „Demony tańca”.
Po raz XVI odbył się Ogólnopolski
Festiwal
i

Piosenki

Młodzieżowej

Dziecięcej

„Wesołe

piosenki”

w którym uczestniczyło 46 wykonawców
Michał Milowicz podczas „Pożegnania lata”

z 13 placówek z terenu Polski, którzy
zaprezentowali

się

w

4

kategoriach

wiekowych: 6-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat,
16-19 lat.
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 Badania „Diagnoza kultury Szczecina” – w partnerstwie z Samorządową Instytucją
Kultury „Szczecin 2016” zrealizowano projekt badawczy w ramach w ramach którego
opracowano bazę „Podmioty kultury Szczecina”, która zawiera 1 049 rekordów
o instytucjach, organizacjach, podmiotach gospodarczych oraz osobach prowadzących
działalność

kulturalną.

Baza

została

udostępniona

na

stronie

internetowej

www.labiryntkultury.pl. Powstał raport z badania eksploracyjnego dotyczącego stanu
kultury w Szczecinie. Projekt został objęty patronatem naukowym JM Rektora
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencja podsumowująca

www.labiryntkultury.pl

3. Wystawy w Galerii „Kontrast” w Klubie „Dąb”
Przygotowano i przeprowadzono wystawy w Galerii „Kontrast” w Klubie „Dąb”:
 „Spojrzenia” klubu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie;
 pokonkursowa uczestników Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Mamy rady
na odpady”;
 pokonkursowa Miejskiego Przeglądu Prac Plastyków Nieprofesjonalnych;
 pokonkursowa XII edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Zamki, pałace,
dwory i dworki w otoczeniu parków";
 batiku uczestników warsztatów artystycznych działających przy Fundacji Kultury i Sportu
"Prawobrzeże";
 „Pomnik Niepodległości”;
 poplenerowa plastyków – uczestników warsztatów artystycznych przy fundacji.
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4. Współpraca z ośrodkami kultury
Współpracowano z placówkami kulturalnymi z terenu Szczecina takimi jak: Zamek Książąt
Pomorskich, Szczecińska Agencja Artystyczna, Dom Kultury Środowisk Twórczych „Klub 13
Muz” – fundacja wzięła udział, m.in., w:
 koncercie Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy;
 Spotkaniu Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”;
 Szczecińskim Dniu Dziecka (Teatr Letni);
Uczestnicy zajęć plastycznych prowadzonych w klubach „Szpak”, „Dąb” wzięli udział
w konkursach organizowanych na terenie kraju, zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody.

5. Inwestycje
We współpracy z Gminą Miastem Szczecin i Spółdzielnią Mieszkaniową „Dąb” w 2009 roku
zakończono budowę toru deskorolkowego „Skatepark Bukowe” przy ul. Seledynowej
na osiedlu Bukowym.

III. Sponsorzy Fundacji Kultury i Sportu „Prawobrzeże”
Fundacja mogła prowadzić swoją działalność dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu
instytucji publicznych i prywatnych.
Szczególne podziękowania Zarząd Fundacji składa Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” –
sponsorowi strategicznemu fundacji.
W 2009 roku działania fundacji wsparli również, między innymi:
SEC Sp. z o.o., UPC Sp. z o.o., MPO Sp. z o.o., Metrona Polska Pomiary i Rozliczenia Sp.
z o.o., Piekarnia ASPROD, STETTAK Sp. z o.o., ISTA Polska Sp. z o.o., T.U. UNIQA S.A.,
ASLIFT, P.H.U „THOMAS”, Specjalistyczna Firma Ogrodnicza GARDENIA, PBU Lechbud
Sp. z o.o., Usługi Remontowo-Konserwacyjne Roman Bojko.
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W 2009 roku fundacja uzyskała dotacje ze środków:
Gminy Miasto Szczecin, Województwa Zachodniopomorskiego, Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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