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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

FUNDACJI BONIN  

ZA 2007 ROK 

 

1. Nazwa fundacji: Fundacja Bonin 

2. Siedziba fundacji: Bonin31, 73-150 Łobez 

3. Data wpisu w KRS: 08.03.2007, Numer KRS:0000275853 

4. Członkowie Rady Fundacji: 

- Beatrice Jolanta Dobrogowska – Przewodnicząca Rady  

- Krystyna Władysława Serafin – Członek Rady 

- Bronisława Kaczor – Członek Rady  

5. Członkowie Zarządu Fundacji: 

- Wiesława Brygida Piećko - Prezes Zarządu 

- Ewa Aleksandra Godycka - Wiceprezes Zarządu 

Cele statutowe fundacji: 

Celem Fundacji Bonin jest prowadzenie wszechstronnej działalności służącej 

wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym 

wykluczeniem, w tym dzieci, młodzieży i ich rodzin, ze środowisk 

patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo 

oraz osób niepełnosprawnych; ze szczególnym uwzględnieniem działalności 

społecznej, edukacyjnej, kulturalnej, informacyjnej i charytatywnej.  

6.  Fundacja prowadziła tylko działalność nieodpłatną. 

7. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.  

8. Opis działalności prowadzonej w 2007 r.: 

a. Realizacja projektu „Wakacje z ceramiką w Boninie”  w terminie 13-

26.08.2007 r. współfinansowanego ze środków Fundacji Wspomagania 

Wsi w Warszawie w ramach konkursu „Pożyteczne wakacje 07”. W 

projekcie udział wzięło 15 dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat ze wsi z 

terenu Gminy Łobez (woj. Zachodniopomorskie). Projektem kierowała 

Prezes Fundacji. Zajęcia prowadzone były przez wolontariuszy 

Fundacji Bonin . Kluczową formą realizacji projektu były warsztaty 

ceramiczne prowadzone przez instruktora i uczestników Powiatowego 

Ośrodka Wsparcia z Gryfic. Zajęcia ceramiczne wzbogacone były 

zajęciami plastycznymi prowadzonymi przez artystów malarzy, zajęcia 
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integracyjne prowadzone przez pedagoga, zajęcia muzyczne. Atrakcją 

warsztatów były przejażdżki konne organizowane w siedzibie Fundacji 

– w Ośrodku Treningowym Koni w Boninie. Wszystkie osoby 

zaangażowane w realizację projektu wykonywały swoją pracę 

nieodpłatnie.  

b. Nawiązano współpracę z „Klubem Storrady” Stowarzyszenie na Rzecz 

Wzbogacania i Rozwoju Życia Kulturalno – Społecznego Szczecina, 

mającą na celu podejmowanie wspólnych działań na rzecz osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie z terenów 

wiejskich. 

c. Nawiązanie współpracy z organizacją pozarządową w Landshut na 

Bawarii, ukierunkowaną na działania na rzecz rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych. 

d. Uruchomienie Biura Fundacji w Szczecinie. 

e. Pozyskanie dofinansowania ze środków Funduszu dla Organizacji 

Pozarządowych – komponent Demokracja i społeczeństwo 

obywatelskie , na realizację projektu START FUNDACJI BONIN – 

termin realizacji 1.11.2007 do 30.06.2008. Celem projektu był rozwój 

merytoryczny młodej organizacji pozarządowej i zainwestowanie w jej 

zasoby materialne, czyli stworzenie grupy współpracowników Fundacji 

w postaci wolontariuszy i wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności 

niezbędne w realizacji jej celów statutowych; a także wyposażenie 

Biura Fundacji w sprzęty i urządzenia pozwalające w sposób 

profesjonalny realizować działania. Zgodnie z harmonogramem 

projektu w 2007 r., wyposażono Biuro Fundacji w meble biurowe, 

sprzęty elektroniczne – zestaw komputerowy, drukarkę atramentową, 

drukarkę laserową, faks, dwa komputery przenośne, projektor, 

niszczarkę, ekran przenośny. 

 

Bonin, 20 kwietnia 2008 r.  


