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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 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);  
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- 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);  

- 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 31.12.2021 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 
 

144 303,71 158 372,97 

 I. Zapasy  -  - 

 II. Należności krótkoterminowe  -  - 

 III. Inwestycje krótkoterminowe  105 689,75       129 460,82  

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  38 613,96       28 912,15 

C. NALEŻNE WPŁATY NA FUNDUSZ STATUTOWY  -  - 

Aktywa razem  144 303,71       158 372,97 

   PASYWA 
  

  (w złotych) 

 
Stan pasywów na dzień: 

 

Wyszczególnienie pasywów (początek roku) (koniec roku) 

1 2 3 

A. FUNDUSZ WŁASNY 
 

-6 314,29       -12 666,71 

 I. Fundusz statutowy  -  - 

II. Pozostałe Fundusze  -  - 

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5 579,67       -6 314,29 

IV. Zysk (strata) netto -734,62       -6 352,42 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  150 618,00       171 039,68 

 I. Rezerwy na zobowiązania  -  - 

II. Zobowiązania długoterminowe  -  - 

III. Zobowiązania krótkoterminowe  9 406,98       12 087,52 

IV. Rozliczenia międzyokresowe  141 211,02       158 952,16 

Pasywa razem  144 303,71       158 372,97 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 ZA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2021 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  144 215,62       175 805,90 

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

 144 215,62       175 805,90 

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

-  -  

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej -  -  

B. Koszty działalności statutowej  145 261,18       181 757,53 

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

 145 261,18       181 757,53 

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

-  -  

III. Koszty z pozostałej działalności statutowej -  -  

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -1 045,56       -5 951,63 

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)  -1 045,56       -5 951,63 

I. Pozostałe przychody operacyjne -  -  

J. Pozostałe koszty operacyjne -  -  

K. Przychody finansowe  310,94       8,45 

L. Koszty finansowe -  409,24  

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)  -734,62       -6 352,42 

N. Podatek dochodowy  -  -  

O. Zysk (strata) netto (M-N) -734,62       -6 352,42 
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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 28 czerwca 2022 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 129 460,82  zł,  

 
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  

Tytuły 

Stan na 

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

 Koszty projektów do rozliczenia 38 613,96 28 912,15 

 
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 

9 406,98 12 087,52 

 
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 
 

141 211,02 158 952,16 

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 2021 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 2021 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 175 814,35  zł, 
na które składają się: 
 

Tytuły 

Stan na 

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

Składki brutto określone statutem - 312,00 

Darowizny od osób fizycznych 646,20 1 340,00 

1% podatku (bez wskazania podopiecznego) 14,00 17,50 

Odsetki od środków pieniężnych 310,94 8,45 

Środki na realizację projektów  143 555,42 174 136,40 

 
Stowarzyszenie Porozumienie Pokoleń otrzymane środki pieniężne z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych w 2020 i 2021 r. w kwocie 31,50 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 2021 r. 

Umowa finansowa nr 2020-1-PL01-KA105-079694 „Stepping into Entrepreneurship” 
W dniach 26.09.2021 - 03.10.2021, Stowarzyszenie – Porozumienie Pokoleń ze Sławkowa zorganizowało 
międzynarodowy projekt – “Stepping into Entrepreneurship”. Przedsięwzięcie było dofinansowane w 
ramach programu Erasmus +.W międzynarodowej wymianie młodzieży w Podlesicach wzięło udział 36 
osób - uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle, młodzi ludzie z węgierskiej 
organizacji Magisztrátus Alapítvány oraz czeskiej organizacji - Spolek ActiTmel.cz. Honorowy patronat 
nad działaniami międzynarodowego przedsięwzięcia objął Burmistrz Miasta Sławkowa – Rafał 
Adamczyk. 
W ramach projektu “Stepping into Entrepreneurship” została poruszona tematyka przedsiębiorczości, 
kreatywności, pracy w grupie i środowisku międzykulturowym oraz zdobywania wiedzy, dotyczącej 
praktycznych zagadnień, związanych z rozwojem kariery zawodowej. Młodzi ludzie zapoznali się z 
możliwościami, jakie daje im rynek międzynarodowych korporacji; praktycznymi informacjami, 
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dotyczącymi pracy w międzynarodowym środowisku w dużej organizacji oraz wymienili cennym 
doświadczeniem i poglądami w zakresie poruszanej tematyki. Podczas ponad tygodniowej wymiany 
młodzieży, uczestnicy przeprowadzili wiele ciekawych i interesujących zajęć tematycznych, które 
pozwoliły im osiągnąć cele przedsięwzięcia. Harmonogram spotkania był zróżnicowany i interesujący dla 
młodych ludzi. Kreatywnej nauce, nieodłącznie towarzyszyły pozytywne nastroje i motywacja do 
działania. 
Projekt był świetną okazją do podzielenia się własnymi doświadczeniami oraz czerpania wiedzy z 
doświadczeń innych. Dzięki przedsięwzięciu, młodzi ludzie stali się bardziej świadomi tego, co pragną 
osiągnąć w swojej, przyszłej karierze zawodowej, stali się bardziej odważni w podejmowaniu decyzji i 
wyrażaniu swoich opinii. 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, wymiana doświadczeń, spotkania online, ewaluacje, refleksje, 
wieczory narodowe itd. Projekt “Stepping into Entrepreneurship” miał wymiar edukacyjny i przyczynił 
się do rozwoju kompetencji uczestników. Pozwolił również na nawiązanie wielu nowych, 
międzynarodowych znajomości. 
Dla niektórych było to pierwsze doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole.   
 
2020-1-PL01-KA105-078353 „Tradition is all around us” 
W okresie od 3 do 9 grudnia 2021 Stowarzyszenie-Porozumienie Pokoleń zrealizowało międzynarodowy 
projekt – "Tradition is all around us". Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach programu 
Erasmus+. W projekcie wzięło udział 36 osób – młodzi ludzie, współpracujący z naszą organizacją, 
przedstawiciele Sdruzhenie "NIE" z Bułgarii oraz młodzież z SOPRO - Solidariedade e Promoção ONGD z 
Portugalii. Honorowy patronat nad działaniami międzynarodowego przedsięwzięcia objął Burmistrz 
Miasta Sławkowa – Rafał Adamczyk. W ramach projektu “Tradition is all around us” została poruszona 
tematyka naszych kultur, dziedzictwa kulturowego, zwyczajów czy tradycji przez pryzmat świąt, 
obchodzonych w okresie zimowym. Młodzi ludzie z powodu niewystarczającej wiedzy, odchodzą od 
tradycji na rzecz panujących w mass mediach trendów; zapominają o swoich korzeniach i nie mają 
poczucia tożsamości kulturowej. Święta, obchodzone w okresie zimowym (w tym Boże Narodzenie) 
powinny mieć ogromne znaczenie w życiu młodych ludzi – zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy 
tożsamość kulturowa zanika, a same święta się skomercjalizowały. Święta od wieków mają ogromne 
znaczenie w Chrześcijaństwie, a ich tradycje i zwyczaje mają swoje źródła w zamierzchłych czasach – są 
związane z wydarzeniami historycznymi, mają swoje źródła w czasach pogańskich, czy czasach kiedy 
wiele kultur przenikało się nawzajem. Pokazują również piękno naszych kultur, są pełne ważnych 
symboli, a także śladów wielokulturowości. Święta są również źródłem wielu pozytywnych wartości, tj. 
tolerancja, otwartość, empatia, czy pomoc drugiemu człowiekowi. 
Celem międzynarodowego projektu było: 
- poszerzenie wiedzy na temat naszych kultur poprzez pryzmat świąt obchodzonych w okresie zimowym 
oraz wielokulturowości; 
- podwyższenie poziomu świadomości i tożsamości kulturowej; 
- wzrost świadomości na temat dziedzictwa kulturowego; 
- rozwinięcie takich postaw jak tolerancja, otwartość, bezinteresowna pomoc, empatia; 
-wzmocnienie dialogu międzypokoleniowych, jako źródła czerpania wiedzy o tradycjach i zwyczajach; 
Podczas zajęć, poświęconych głównej tematyce projektu, młodzi ludzie poruszyli tematykę tradycji i 
dyskutowali o tym, czym jest dla nich tradycja i jaką rolę odgrywa w ich życiu. Pogłębili wiedzę na temat 
świąt i tradycji obchodzonych w okresie zimowym (tj. przesilenie zimowe, Adwent, Boże Narodzenie, 
święto Trzech Króli), głównie pod kątem historycznym. Dyskutowali o początkach poszczególnych świąt, 
o ich pochodzeniu, historii, o tym w jaki sposób zostały ukształtowane i jak rozpowszechniały się po 
poszczególnych krajach. Zaprezentowali najważniejsze oraz najbardziej interesujące tradycje, zwyczaje i 
obrzędy ze swoich krajów, związane z obchodzeniem świąt w okresie zimowym. Dyskutowali na temat 
„tradycji i zwyczajów”, które zostały wykreowane przez mass media i wielkie korporacje oraz stały się 
trendem, przybierającym na sile z roku na rok w zasadzie na całym świecie. Zaprezentowali również 
opowieści i legendy które nawiązują do świąt, obchodzonych w okresie zimowym, tradycji, zwyczajów i 
obrzędów zimowych. W ramach wymiany młodzieży, uczestnicy projektu spotkali się online ze swoimi 
rówieśnikami, z którymi podzielili się wypracowanymi rezultatami; przeprowadzili warsztaty kulinarne, 
których motywem przewodnim były tradycyjne dania świąteczne z naszych krajów, a także zorganizowali 
wirtualny Jarmark Tradycji, w którym wzięli udział ich rówieśnicy. Projekt został zrealizowany w języku 
angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej takich, jak gry i zabawy integracyjne, zajęcia 
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tematyczne, kreatywne warsztaty, spotkania online, dyskusje, wymiana doświadczeń, ewaluacje, 
refleksje, wieczory narodowe itd. Powrót do korzeni i zgłębienie wiedzy na temat świąt, obchodzonych 
w okresie zimowym, pozwoliły młodym ludziom zrozumieć ich sens i cel, ukazały piękno naszych kultur, 
pozwoliły poczuć się w pełni tożsamym z naszymi kulturami, a także należycie pielęgnować 
i rozpowszechniać tradycje, zwyczaje i obrzędy. Projekt “Tradition is all around us” miał wymiar 
edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kompetencji uczestników. Pozwolił również na nawiązanie wielu 
nowych, międzynarodowych znajomości. Dla niektórych było to pierwsze doświadczenie pracy w 
międzynarodowym zespole. W ramach międzynarodowego przedsięwzięcia, młodzież z Polski, Bułgarii i 
Portugalii pracowała nad stworzeniem broszury i publikacji, bazującej na wypracowanych i zebranych 
materiałach. 

 
8. Informacje o strukturze poniesionych kosztów  

 
W bieżącym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości  182 166,77 zł, na 

które składają się: 

a) koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym: 

  realizacja projektów            179 824,98 zł      

 pozostałe koszty                        2 341,79 zł 

- opłaty i prowizje bankowe       513,40 zł 

- opłaty pocztowe                           90,00 zł 

- opłaty usług księgowych        1 200,00 zł 

- opłaty za stronę internetową   129,15 zł 

- pozostałe koszty                         409,24 zł 

                                                              

9. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu własnego 
 

Wyszczególnienie 

1. Stan na początek roku obrotowego - 6 314,29 

a. zwiększenia  

b. zmniejszenia 6 352,42 

- zysk (strata) netto 6 352,42 

2. Stan na koniec roku obrotowego - 12 666,71 

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

Porozumienie Pokoleń nie utworzyło funduszu statutowego. 
 
Sławków, 28 czerwiec 2022 r. 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzono dnia 28-06-2022 r. 
 
Zarząd Stowarzyszenia Porozumienie Pokoleń: 

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

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Izabela Suchy  
 
 
 


