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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok 

 
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji 

 
STOWARZYSZENIE „POROZUMIENIE POKOLEŃ” 
UL. Młyńska 14A/3 
41 - 260 SŁAWKÓW 
 

2. Stowarzyszenie nie posiada jednostek organizacyjnych. 
 

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 
9499Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 

4. STOWARZYSZENIE "POROZUMIENIE POKOLEŃ" zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410124. Stowarzyszeniu 

nadano numer statystyczny REGON 242862553. NIP 6342806844 

Stowarzyszenie z dniem 16.06.2014 r. decyzją Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach 

(postanowienie KA.VIII NS – REJ. KRS/011504/14/200) otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego. 

 

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja) 
Prezes                 Ewa Tarnowska  

V-ce Prezes        Aleksandra Knapik 

Sekretarz         Jolanta Makal Godlewska   

Skarbnik            Jolanta Otfinowska 

 
6. Określenie celów statutowych organizacji 

Celem działania jest: dialog i porozumienie pokoleń w celu zapewnienia warunków do samorealizacji                        
i aktywności, szczególnie ludzi młodych i seniorów na każdym szczeblu władzy samorządowej                             
i państwowej w formie sprawowania mandatów.  

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:  
a. realizację programu działania,  
b. współpracę z władzami i innymi organizacjami społeczno – politycznymi,  
c. interwencję i pomoc prawną,  
d. założenie fundacji pomocowej,  
e. udział w wyborach samorządowych,  
f. wykorzystywanie dotacji z budżetów województwa, miast i gmin oraz środków unijnych w swoich 
jednostkach terytorialnych zgodnie ze strukturą organizacyjną S.P.P.  
g. działalność odpłatną i nieodpłatną – zgodnie z ustawą z 24.04.2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 nr 234 poz. 1536 z póź. zm. m.in. z 19.08.2011) w zakresie 
wybranym z art. 4 w/w ustawy, realizując własne projekty, bądź przystępując do konkursów ofert lub 
trybie tzw. „małych zleceń”, współpracując z organami pozarządowymi, o ile uznają taką współpracę                  
za niezbędną, a przede wszystkim z organami administracji publicznej. Działania społeczne użyteczne                   
w sferze zadań publicznych (art. 3 ust. 1) w zakresie wybranym (z art. 4 w/w ustawy):  
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób (działalność nieodpłatna);  

- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym (działalność nieodpłatna);  

- działalności charytatywnej (działalność nieodpłatna);  

- podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej (działalność odpłatna i nieodpłatna);  

- ochrony i promocji zdrowia (działalność odpłatna i nieodpłatna);  
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- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (działalność nieodpłatna);  

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy (działalność nieodpłatna);  

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (działalność nieodpłatna oraz działalność odpłatna);  

- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (działalność odpłatna 
i nieodpłatna);  

- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (działalność nieodpłatna oraz odpłatna);  

- wypoczynku dzieci i młodzieży (działalność nieodpłatna oraz odpłatna);  

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (działalność odpłatna i nieodpłatna);  

- działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie                  
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej (działalność odpłatna                                   
i nieodpłatna);  

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (działalność odpłatna i nieodpłatna);  

- turystyki i krajoznawstwa (działalność odpłatna i nieodpłatna);  
- działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami (działalność nieodpłatna);  
- promocji i organizacji wolontariatu (działalność nieodpłatna);  

- pomocy Polonii i Polakom za granicą (działalność odpłatna i nieodpłatna);  

- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 
(działalność nieodpłatna oraz odpłatna).  

7. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz Statutu.  

8. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  
9.  Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Organizację,                     

co najmniej 12 miesięcy i dłużej. 
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania 
przez Organizację działalności. 

10. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości  

 Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenie Porozumienie Pokoleń nie prowadzi działalności gospodarczej i stosuje przepisy Ustawy 

o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z 1994 r. z późniejszymi zmianami), 

sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 Ustawy o Rachunkowości.  

Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze ujmuje w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu 

finansowym zgodnie z treścią ekonomiczną. W księgach rachunkowych jednostki zostały ujęte 

przypadające na jej rzecz przychody i koszty zgodnie z art. 6 Ustawy o Rachunkowości (zasada 

memoriału i współmierności), stosując zasadę ostrożności przy wycenie poszczególnych składników 

aktywów i pasywów (art.7 Ustawy o Rachunkowości). Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się  

na kontach zespołu 5.  

 

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach 

obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów 

(w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i 

sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były 

porównywalne.  
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Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad 

Środki trwałe oraz Wartości niematerialne i prawne 

Środki trwale oraz Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w 

przyszłości spowodują one wpływ do Stowarzyszenia korzyści ekonomicznych, które mogą być 

bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Są wyceniane według cen nabycia lub koszcie wytworzenia 

pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe oraz Wartości niematerialne i prawne są 

amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej 

użyteczności.  

Należności krótko- i długoterminowe 

Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 
wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące wartości należności). 
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych 
lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. 

Środki pieniężne  

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.  

Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe 

W pozycji tej wykazuje się koszty zrealizowanych projektów określonych w statucie Stowarzyszenia 

rozliczane w czasie trwające nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

 Fundusz statutowy 

Wykazuje się w wysokości określonej w statucie. 

Zobowiązania krótko- i długoterminowe 

Zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Wykazuje się równowartość otrzymanych środków na finansowanie projektów określonych w statucie 

Stowarzyszenia, do momentu ich zrealizowania w przyszłych okresach. Kwoty ze zrealizowanych 

projektów zwiększają stopniowo przychody z działalności operacyjnej stosownie do wykorzystania tych 

środków. 

Uznawanie przychodów 

Do przychodów Stowarzyszenia zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł 

określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie 

otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody 

finansowe, dotacje i subwencje.  

  Uznawanie kosztów 

Do kosztów działalności Stowarzyszenia zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych - w 

tym także świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również koszty administracyjne 

Stowarzyszenia, a w szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na 

rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty                    

o charakterze administracyjnym. 
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BILANS ZAKOŃCZONY 31.12.2020 R. 
 

Bilans na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości dla jednostek, o  których mowa w art.3 ust.2 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek 

kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art.3 ust.3 pkt. 1 i 2 tej ustawy 
 

AKTYWA 
  

 (w złotych) 

 
Stan aktywów na dzień: 

 

Wyszczególnienie aktywów (początek roku) (koniec roku) 

1 2 3 

A. AKTYWA TRWAŁE - - 

I. Wartości niematerialne i prawne - - 

II. Rzeczowe aktywa trwałe - - 

III. Należności długoterminowe - - 

IV. Inwestycje długoterminowe - - 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - 

B. AKTYWA OBROTOWE 
 

72 147,33 144 303,71 

 I. Zapasy -  - 

 II. Należności krótkoterminowe -  - 

 III. Inwestycje krótkoterminowe 67 044,31  105 689,75       

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 103,02  38 613,96       

C. NALEŻNE WPŁATY NA FUNDUSZ STATUTOWY -  - 

Aktywa razem 72 147,33  144 303,71       

   PASYWA 
  

  (w złotych) 

 
Stan pasywów na dzień: 

 

Wyszczególnienie pasywów (początek roku) (koniec roku) 

1 2 3 

A. FUNDUSZ WŁASNY 
 

- 5  579,67 -6 314,29       

 I. Fundusz statutowy -  - 

II. Pozostałe Fundusze -  - 

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -6 140,13 -5 579,67       

IV. Zysk (strata) netto 560,46 -734,62       

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 77 727,00  150 618,00       

 I. Rezerwy na zobowiązania -  - 

II. Zobowiązania długoterminowe -  - 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 14 932,37  9 406,98       

IV. Rozliczenia międzyokresowe 62 794,63  141 211,02       

Pasywa razem 72 147,33  144 303,71       
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 ZA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R. 

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości dla jednostek, o  których 
mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art.3 ust.3 pkt. 1 i 2 
tej ustawy 

 

    
(w złotych) 

Kwota za rok  
poprzedni 

Kwota za rok 
obrotowy 

1 2 3 4 

A. Przychody z działalności statutowej 248 478,26  144 215,62       

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

248 478,26  144 215,62       

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

- -  

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej - -  

B. Koszty działalności statutowej 248 331,00  145 261,18       

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

248 331,00  145 261,18       

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

- -  

III. Koszty z pozostałej działalności statutowej - -  

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 147,26 -1 045,56       

D. Przychody z działalności gospodarczej - -  

E. Koszty z działalności gospodarczej - -  

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) - -       

G. Koszty ogólnego zarządu - -  

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)  147,26 -1 045,56       

I. Pozostałe przychody operacyjne - -  

J. Pozostałe koszty operacyjne - -  

K. Przychody finansowe 413,61  310,94       

L. Koszty finansowe 0,41 -  

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)  560,46 -734,62       

N. Podatek dochodowy  - -  

O. Zysk (strata) netto (M-N) 560,46 -734,62       
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
 

I. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych  

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, to jest do  26 marca 2021 r. nie 

wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały, a powinny być ujęte w sprawozdaniu 

finansowym roku obrotowego.  

II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach  

 

1. Stowarzyszenie nie posiada - rzeczowych aktyw trwałych.  
 

2. Inwestycje krótkoterminowe. 
Na inwestycje krótkoterminowe składają się środki pieniężne na rachunkach bankowych                        
w kwocie 105 689,75  zł,  

 
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  

Tytuły 

Stan na 

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

 Koszty projektów do rozliczenia 5 103,02 38 613,96 

 
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług przedstawione poniżej 

Tytuły 

Stan na 

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i 
usług 

14 932,37 9 406,98 

 
5. Rozliczenia międzyokresowe  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują otrzymane środki pieniężne na realizacje projektów 

Programu ERASMUS+ w przyszłych okresach sprawozdawczych 

Tytuły 

Stan na 

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 
 

62 794,63 141 211,02 

6. Informacje uzupełniające do bilansu: 

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem 
charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;  

Stowarzyszenie Porozumienie Pokoleń w 2020 roku nie posiada zobowiązań finansowych. 

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających 
i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, 
odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji 
i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii. 
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 Stowarzyszenie Porozumienie Pokoleń w 2020 roku nie udzielało zaliczek i kredytów ani innych 
świadczeń o podobnym charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących. Stowarzyszenie 
nie udzielało gwarancji, poręczeń i nie posiada innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. 

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym: 

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym, 

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku 
braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały 
(akcje) reprezentują, 

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji), 

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich 
udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały 
(akcje) reprezentują. 

Stowarzyszenie Porozumienie Pokoleń nie posiada udziałów (akcji) własnych. 

7. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w 
szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o 
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych. 
 

W bieżącym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie uzyskało przychody w wysokości 144 526,56  zł, 
na które składają się: 
 

Tytuły 

Stan na 

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

Składki brutto określone statutem 469,00 - 

Darowizny od osób fizycznych 1 512,40 646,20 

1% podatku (bez wskazania podopiecznego) - 14,00 

Odsetki od środków pieniężnych 413,61 310,94 

Środki na realizację projektów  246 496,86 143 555,42 

 
Stowarzyszenie Porozumienie Pokoleń otrzymane środki pieniężne z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych w 2020 r. w kwocie 14,00 zł przeznaczyło do wykorzystania na warsztaty artystyczne dla dzieci 
w Sławkowie w następnych latach. 
 Stowarzyszenie uczestniczyło w realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych 
organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję z siedzibą w Warszawie 
przy Alejach Jerozolimskich 142A. 
 

PROJEKTY  ZREALIZOWANE  W 2020 r. 

W dniach 25.08.2020 – 31.08.2020 Stowarzyszenie-Porozumienie Pokoleń zrealizowało projekt 
sfinansowany z funduszy Programu Erasmus Plus – "Save the Nature". Była to trójstronna wymiana 
młodzieży z udziałem 36 uczestników i liderów z bułgarskiej organizacji "Ecoworld Rhodopes", słowackiej 
organizacji "OZ Gulocka" oraz Stowarzyszenia-Porozumienie Pokoleń, która została zrealizowana w 
Poroninie. 
Honorowy patronat nad działaniami objął Burmistrz Miasta Sławkowa – Rafał Adamczyk.W ramach 
projektu, młodzi ludzie z Bułgarii, Polski i Słowacji, podjęli tematykę ekologii i ochrony środowiska, którą 
na co dzień się interesują. Dla uczestników międzynarodowego przedsięwzięcia ten obszar tematyczny 
był niezwykle istotny, a dzięki podjęciu podczas wymiany młodzieży wielu problematycznych kwestii, 
zdobyli nową wiedzę, umiejętności oraz wykształcili nowe nawyki, które w najbliższej przyszłości 
przyczynią się do lepszego dbania przez nich o naturę.Celem projektu było zdobycie nowej wiedzy, 
kompetencji i umiejętności, dotyczących ochrony środowiska naturalnego, podniesienie świadomości 
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wpływu, jaki może mieć człowiek na ekosystem i środowisko naturalne, zdobycie wiedzy na temat 
konsekwencji, wynikających z braku zainteresowania dbaniem o środowisko naturalne, wykształcenie 
prawidłowych postaw proekologicznych i prawidłowych nawyków, mających na celu dbanie o czystość 
środowiska, a także podniesienie poziomu wiedzy na temat gatunków zagrożonych, które również mają 
ogromny wpływ na nasze środowisko i jego funkcjonowanie. Młodzi ludzie wymienili się 
doświadczeniami, związanymi z metodami dbania o środowisko, dobrymi praktykami, działaniami, które 
są podejmowane w ich krajach na rzecz dbania o naturę.Projekt został w całości zrealizowany w języku 
angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej (sesje tematyczne, gry i zabawy 
integracyjne, dyskusje, wymiana doświadczeń, gra terenowa, performance, spotkania z ekspertami, 
ewaluacje, refleksje, wieczory narodowe itd.).W ramach wymiany młodzieży, uczestnicy przygotowali i 
przeprowadzili performance "Don't hesitate, start to take care of nature", który promował zachowania 
ekologiczne i zachęcał do dbania o środowisko naturalne. Odwiedzili również Tatrzański Park 
Narodowy.Edukacyjna wizyta w TPN miała na celu nie tylko zapoznanie się z tym unikalnym miejscem, 
jego przyrodą, gatunkami objętymi ochroną, ale również pogłębienie wiedzy o zagrożeniach takich, jak: 
degradacja tamtejszej natury przez człowieka (zwiększony ruch turystyczny, wycinanie lasów, 
zanieczyszczanie zbiorników wodnych, zaśmiecanie terenów, nękanie dzikich zwierząt).W trakcie 
wymiany młodzieży, każda z uczestniczących grup przygotowała swój wieczór narodowy, podczas 
którego w kreatywny sposób, przedstawiła swoją kulturę, tradycje, tańce, kulinaria swoich regionów 
oraz zaprezentowała stroje regionalne.Projekt "Save the Nature" miał nie tylko wymiar edukacyjny i 
przyczynił się do rozwoju kompetencji uczestników, ale również pozwolił na nawiązanie wielu nowych, 
międzynarodowych znajomości i przyjaźni. Dla wielu osób było to pierwsze doświadczenie pracy w 
międzynarodowym zespole. 
 
 
Believe in yourself! to tytuł projektu, sfinansowanego z funduszy Programu Erasmus Plus, który 
zrealizowało w Poroninie w dniach 17.09.2020 – 23.09.2020 Sławkowskie Stowarzyszenie - 
Porozumienie Pokoleń. Była to trójstronna wymiana młodzieży z udziałem 36 uczestników i liderów z 
bułgarskiej organizacji Vidin fund Chitalishta, czeskiej organizacji Asociace stredoskolskych klubu Ceske 
republiky z.s. oraz młodzieży, współpracującej na co dzień ze Stowarzyszeniem - Porozumienie 
Pokoleń.Honorowy patronat nad działaniami międzynarodowego przedsięwzięcia objął Burmistrz Miasta 
Sławkowa – Rafał Adamczyk.Tematyką projektu, którą podjęli uczestnicy z Bułgarii, Czech i Polski, było 
zagadnienie stresu, który jest sporym problemem w życiu młodych ludzi i z którym młodzi ludzie nie do 
końca wiedzą, jak sobie radzić. Dopada on praktycznie każdą osobę na każdym etapie życia i w każdym 
wieku. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, jak negatywne skutki może mieć stres na ich psychikę i 
zdrowie fizyczne. Są coraz bardziej ambitni, mają coraz więcej obowiązków, zajęć pozalekcyjnych, 
stawiają przed sobą cele i ogromne wymagania. Tempo życia młodych ludzi jest coraz szybsze i stoją 
przed nimi ważne decyzje do podjęcia, takie jak wybór studiów, pierwsze rozmowy kwalifikacyjne czy 
ubieganie się o pierwszą pracę. Rosną również wymagania ze strony otoczenia, zarówno tego bliższego 
(rodzice, nauczyciele) i tego dalszego (np. rynek pracy). To wszystko wywołuje u nas stres, ktory 
powoduje, że młodzi ludzie nie wierzą w swoje możliwości i czują się wręcz gorsi, niepewni swojej 
przyszłości. Jest poważnym i ignorowanym problemem wśród młodzieży szkolnej. Presja, subiektywnie 
odczuwany stres i deklarowany przez młodych ludzi brak zadowolenia z życia to bardzo ważny sygnał 
ostrzegawczy, którego nie można bagatelizować.Dla uczestników międzynarodowego spotkania ten 
obszar tematyczny był więc niezwykle istotny, a dzięki podjęciu, podczas wymiany młodzieży, wielu 
problematycznych kwestii, zdobyli nową wiedzę czy umiejętności, związane z różnymi technikami oraz 
metodami zwalczania stresu, mową ciała i publicznymi wystąpieniami, by polepszyć jakość swojego życia 
i przedziwdziałać stresogennym sytuacjom.Celem projektu było poszerzenie wiedzy na temat zjawiska 
stresu, czynników stresogennych, metod zapobiegania stresowi, wpływu stresu na ciało i psychikę 
młodego człowieka oraz poszerzenie kompetencji, związanych z radzeniem sobie ze stresem przy 
wykorzystaniu różnych technik i metod; mową ciała i publicznymi wystąpieniami; skutecznym 
planowaniem i organizowaniem własnego czasu.Podczas tygodniowej wymiany młodzieży, uczestnicy 
przeprowadzili wiele ciekawych i interesujących zajęć tematycznych, które pozwoliły im osiągnąć 
wszystkie cele przedsięwzięcia. Harmonogram spotkania był zróżnicowany i interesujący dla młodych 
ludzi. Kreatywnej nauce, nieodłącznie towarzyszyły wyśmienite nastroje i ogromna motywacja do 
działania. 
Projekt został zrealizowany w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej takich, 
jak: gry i zabawy integracyjne, zajęcia tematyczne, zajęcia kreatywne, spotkania z ekspertami, dyskusje, 
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wymiana doświadczeń, spotkania online, ewaluacje, refleksje, wieczory narodowe itd.Projekt Believe in 
yourself! miał wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kompetencji uczestników. Pozwolił również 
na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości i przyjaźni. Dla niektórych było to pierwsze 
doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole. 

 
 

8. Informacje o strukturze poniesionych kosztów  
 

W bieżącym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości  145 261,18 zł, na 

które składają się: 

a) koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym: 

  realizacja projektów           143 061,03 zł      

 pozostałe koszty                       2 200,15 zł 

- opłaty i prowizje bankowe      533,80 zł 

-  opłaty pocztowe                      247,20 zł 

-  opłaty usług księgowych     1 200,00 zł 

- opłaty za stronę internetową 129,15 zł 

- opłaty za skrytkę pocztową      90,00 zł 

                                                              

9. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu własnego 
 

Wyszczególnienie 

1. Stan na początek roku obrotowego - 5 579,67 

a. zwiększenia  

b. zmniejszenia 734,62 

- zysk (strata) netto 743,62 

2. Stan na koniec roku obrotowego -6 314,29 

 
10. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego -  Stowarzyszenie 

Porozumienie Pokoleń nie utworzyło funduszu statutowego. 
 
Sławków, 26 marzec 2021 r. 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzono dnia 26-03-2021 r. 
 
Zarząd Stowarzyszenia Porozumienie Pokoleń: 

Prezes                 Ewa Tarnowska  
V-cePrezes         Aleksandra Knapik 
Sekretarz           Jolanta Makal-Godlewska   
Skarbnik            Jolanta Otfinowska 

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Izabela Suchy  
 
 
 


