Sprawozdanie z działalności
za rok 2013
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I. Informacje podstawowe dotyczące Funduszu Partnerstwa
Nazwa Fundacji:
Siedziba Fundacji:
Kontakt:
WWW:
Data ustanowienia:
Fundator:
Data rejestracji:
Numer KRS:
Numer REGON:

Fundusz Partnerstwa
Kraków, os. Górali 4 31-959 Kraków
fundusz@ffp.org.pl;
ffp.org.pl; fkb.org.pl
20 lutego 2004 roku
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
7 kwietnia 2004 roku
203054
356825325

Rada Nadzorcza:

Henryk Wujek, Przewodniczący
Iwona Sarachman, Wiceprzewodnicząca
Marek Haliniak
Jan Ożga
Dominika Zaręba
Zbigniew Jędrzejewski

Zarząd Funduszu:

Anna Woźniak, Prezes

Celem statutowym Funduszu jest wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Fundusz realizuje swój cel, określony w § 5 przede wszystkim poprzez prowadzenie
działalności wspomagającej finansowo, technicznie, szkoleniowo i informacyjnie
organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, realizujące lub przyczyniające się do realizacji tego
celu, w szczególności w zakresie:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn,
działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
promocji i organizacji wolontariatu,
wspieranie zdrowia publicznego poprzez promocję zdrowego stylu życia.

Fundusz może, na potrzeby realizacji celu określonego w § 5 prowadzić działalność
nieodpłatną pożytku publicznego o następującym przedmiocie (według Polskiej
Klasyfikacji Działalności):
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a. PKD 74.14.A

b. PKD 91.33.Z

c. PKD 91.33.Z

doradztwo i bezpośrednia pomoc dla organizacji pozarządowych,
osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających
osobowości
prawnej
w
zakresie
przygotowywania wniosków dotacyjnych oraz zarządzania
projektami (planowanie, kierowanie, kontrola i ewaluacja,
sprawozdawczość),
wspomaganie
techniczne
i
finansowe
krajowych
oraz zagranicznych organizacji pozarządowych, osób fizycznych i
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej,
współpraca z innymi podmiotami o podobnym profilu działania.

Fundusz Partnerstwa nie prowadzi działalności gospodarczej.
Fundusz Partnerstwa wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju animowane
przez organizacje pozarządowe i społeczności lokalne poprzez realizację konkursów
małych dotacji, pomoc szkoleniową, doradczą i informacyjną.
Działania Funduszu:
 Pobudzają aktywność społeczności lokalnych
 Wspierają niewielkie, oddolne inicjatywy organizacji nie mających doświadczenia
oraz zdolności finansowych
 Zapewniają kompleksowe wsparcie merytoryczne, doradcze i techniczne na każdym
etapie procesu dotacyjnego
 Upowszechniają sprawdzone wzorce oraz proponują rozwiązania dotychczas nie
stosowane
 Pozwalają na dostosowanie programów grantowych do potrzeb
lokalnych

społeczności

 Opierają się na przejrzystych i przyjaznych procedurach
 Zapewniają wysoką jakość, efektywność i stałe doskonalenie instrumentów wsparcia
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II .Sprawozdanie z działalności statutowej prowadzonej w roku 2013
Zarówno w roku 2013 jak i w latach ubiegłych działalność Funduszu Partnerstwa
koncentrowała się na projektach edukacyjnych i kontynuowaniu działalności grantodawczej.
Cel jakim jest wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju jest
niezmiennie traktowany priorytetowo. Działania kierowane do małych, lokalnych organizacji
pozarządowych oraz grup nieformalnych, angażują obywateli i całą społeczność do
praktycznego działania na rzecz rozwoju zrównoważonego. Fundamentem i cechą
wyróżniającą dla naszej działalności grantodawczej jest praktyczność opierana na relacji
grantodawca-beneficjent. Przykład stanowi program Fundusz Kropli Beskidu. Fundusz
Partnerstwa stawia także na wsparcie techniczne, szkolenia oraz wzmocnienie instytucjonalne
samych beneficjentów. W 2013 roku uruchomił także projekty edukacji ekologicznej
skierowanej do dzieci i nauczycieli z terenu Krakowa.
Program

Fundusz

Kropli

Beskidu

zaliczany

do

największych

inicjatyw

społecznych regionu Beskidu Sądeckiego,
powstał w 2005 roku przy współpracy z
firmami systemu Coca-Cola. W latach 20052013 wsparł 90 inicjatyw z terenu czterech
gmin:

Krynicy-Zdroju,

Muszyny-Zdroju,

Piwnicznej- Zdroju oraz Rytra.
wspiera

finansowo,

Program

merytorycznie

i

technicznie inicjatywy obywatelskie na rzecz poszanowania dziedzictwa wodnego Beskidu
Sądeckiego. Inicjatywa ta wpisana jest również w proces wdrażania Ramowej Dyrektywy
Wodnej, której nadrzędnym celem jest osiągniecie i utrzymanie dobrego stanu środowiska
wodnego.
Głównym celem programu w roku 2013 było zwiększenie zaangażowania mieszkańców
południowej części powiatu nowosądeckiego w działania na rzecz ochrony i poszanowania
wody oraz dziedzictwa przyrodniczego.
Cel ten był realizowany poprzez:
działania edukacyjne budujące świadomość i wrażliwość ekologiczną mieszkańców
różnych grup wiekowych,
wspieranie realizacji praktycznych inicjatyw na rzecz ochrony i poszanowania wód i
dziedzictwa przyrodniczego,
dofinansowanie inicjatyw,
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organizację szkoleń i warsztatów
wdrażanie idei budowy partnerstwa trójsektorowego
zapewnienie aktywnego udziału partnerów w projekcie w formie eksperckiego doradztwa i
pomocy merytorycznej.
W 2013 roku inicjowaliśmy i wspieraliśmy finansowo dwa
rodzaje inicjatyw mieszkańców na rzecz ochrony zasobów
wodnych:
praktyczne inicjatywy obywatelskie realizowane w
przestrzeni publicznej, które przyczynią się do poprawy stanu
środowiska wodnego i ochrony jego dziedzictwa (np.
udostępnienie turystom miejsc ciekawych pod względem
ekologicznym, związanych ze środowiskiem wodnym i z jego
szeroko pojętym dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym źródła, potoki, wodospady, mofety; poprawa naturalnych miejsc życia i rozrodu fauny i flory
wodnej; działania edukacyjne w zakresie oszczędzania i monitorowania zużycia wody;
tworzenie ścieżek dydaktycznych) - granty do 5 tys. zł;
przedsięwzięcia podejmowane w przestrzeni publicznej, bezpośrednio przyczyniające się
do ochrony i poprawy stanu środowiska wodnego , gdzie działania muszą być zgodne z
wymogami ochrony środowiska i Ramową Dyrektywą Wodną oraz zmierzać do poprawy
stanu środowiska wodnego (np. przywracanie i zwiększanie naturalnej retencji dolinowej,
zagospodarowanie i ochrona naturalnych wypływów wód mineralnych, polepszanie
warunków siedliskowych) - granty do 25 tys. zł.
W realizację programu zaangażowanych jest
łącznie 14 instytucji, w tym 2 firmy systemu
Coca Cola: Coca Cola Services Coca Cola
HBC tworząc Radę Programową. W 2013 r.
Rada Programowa odbyła dwa posiedzenia –
21 lutego 2013 r., oraz 5 czerwca 2013 r.
Rada Programowa:
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firmy systemu Coca Cola: Coca Cola Services i Coca Cola HBC Polska
Fundusz Partnerstwa
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
Gminy: Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój oraz Rytro;
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego,
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Oddział w Starym Sączu,
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,
Dzięki dofinansowaniu i wsparciu merytorycznemu Funduszu Partnerstwa w 2013 r.
zrealizowano siedem projektów (cztery I stopnia o charakterze edukacyjnym i trzy II stopnia
o charakterze inwestycyjnych), wśród których znalazły się między innymi:
„Pocałuj żabkę w łapkę - nie bój żaby”, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynce;
„Woda to nasz najcenniejszy skarb”, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynie;
„Modernizacja studni oraz zagospodarowane terenu przylegającego w miejscowości
Andrzejówka”, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna;
„Zagospodarowanie ujęć naturalnej wody źródlanej-budowa mini pijalni wody”,
Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej-Zdroju.
W kwietniu i październiku 2013 zespół Funduszu odbył dwie wizyty terenowe w Beskidzie
Sądeckim, które miały na celu sprawdzenie przebiegu i realizacji projektów. Jednocześnie
spotkania z beneficjentami były okazją to wymiany doświadczeń, poglądów, umożliwiły
rozeznanie potrzeb lokalnych liderów, organizacji, co pozwala dobrać odpowiednie narzędzia
do ulepszenia jakości programu FKB.
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Projekt "Chrońmy wodny skarb Beskidu"
Fundusz Partnerstwa realizował w 2013 roku drugi etap działań dofinansowanych w ramach
Programu Obywatelskiego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej. Partnerami w realizacji projektu były: Popradzki Park Krajobrazowy (Zespół
Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddz. w Starym Sączu) oraz
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Głównym celem była ochrona zasobów wodnych Doliny Popradu poprzez zwiększenie
zaangażowania mieszkańców Beskidu Sądeckiego w działania na rzecz ochrony
i poszanowania dziedzictwa wodnego. Projekt przyczynił się nie tylko do aktywności
mieszkańców na rzecz ochrony wód,

ale

przede wszystkim udało się zbudować dobre
postawy proekologiczne mieszkańców oraz
wzmocnić potencjał wiedzy i doświadczenia
lokalnych

organizacji.

Przykładem

jest

konferencja z okazji Światowego Dnia
Wody zorganizowana

przez Fundusz

Partnerstwa 22 marca 2013 roku w Krynicy
Zdroju pod patronatem Burmistrza Krynicy Zdroju. Obchody Światowego Dnia Wody były
doskonałą okazją do rozpowszechnienia i wypromowania ważnych rozwiązań ekologicznych
oraz dobrych praktyk. Zaprezentowany
został film „Woda naszym skarbem”
oraz

Quest

„Szlakiem

Tylickich

źródeł”, zrealizowane przez Fundusz w
ramach projektu.
zaprezentowali
swoje
edukacyjne
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Lokalni liderzy

zrealizowane

organizacje

przez

inicjatywy

i chroniące dziedzictwo

wodne. Konferencji towarzyszyła wystawa prac plastycznych nadesłanych w ramach
Konkursu „Łańcuch Eko pokoleń. Woda w
naszym życiu i krajobrazie” oraz

wręczono

atrakcyjne nagrody zwycięzcom konkursu.
Konkurs miał na celu zwrócenie uwagi dzieci na
tematykę wodną, przede wszystkim na jej
bogactwo,

rolę,

ochronę

i

zagrożenia.

Założeniem konkursu była budowa postaw
proekologicznych w najmłodszych grupach
wiekowych

mieszkańców.

Taka

forma

edukacji, ma wpływ na kreowanie postawy
sprzyjającej środowisku w późniejszych latach.
Konkurs odbywał się w trzech kategoriach
wiekowych: od 3 do 6 lat ; od 7 do 10 lat ; od
11 do 13 lat.
Publikacja „Małe działania tworzą wielkie
efekty”
W marcu 2013 r., została wydana publikacja, która przedstawia działania ekologiczne, jakie
zostały podjęte przez instytucje i organizacje pozarządowe z gmin: Krynica-Zdrój, PiwnicznaZdrój, Rytro i Muszyna, beneficjentów Funduszu
Partnerstwa. Broszura opisuje 10 projektów z
Beskidu Sądeckiego, które zostały zrealizowane
organizacje pozarządowe i szkoły. Zawiera także
opis programu Fundusz Kropli Beskidu, informacje
o

Questingu

oraz

zdjęcia

zwycięskich

prac

konkursu plastycznego „Łańcuch Eko pokoleń.
Woda w naszym życiu i krajobrazie”. Publikacja
rozdystrybuowana została na terenie 4 gmin
Beskidu Sądeckiego (Krynica-Zdrój, PiwnicznaZdrój, Rytro i Muszyna). Daje okazję każdemu
zapoznać się z możliwymi działaniami na rzecz
ochrony wody, sposobami ich realizacji oraz
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korzyściami, jakie niesie ze sobą aktywna postawa wobec siebie, środowiska lokalnego i
środowiska przyrodniczego.
Projekt „Eko Platforma Działań Ekologicznych”
Projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w
ramach Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji
ekologicznej w Województwie Małopolskim.
Projekt edukacyjny miał na celu propagowanie postaw proekologicznych
wśród uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Krakowa. Do

150
dzieci

projektu zakwalifikowały się przedszkola nr 33, 94 i 151 oraz szkoły podstawowe
nr 86, 92 i 126, z czego 5 placówek w Nowej Hucie.
W cyklu spotkań, warsztatów i konkursów, zostały przedstawione dzieciom oraz ich
wychowawcom sposoby, metody jak w życiu codziennym możemy wpływać na stan
otaczającego nas środowiska naturalnego, poprzez kreowanie prawidłowych postaw

5
Placówek
z NH

wśród rówieśników, rodziny i najbliższego otoczenia. W roku 2013 w ramach

projektu zostały przeprowadzone 6 warsztatów w zakresie segregacji odpadów i
recyklingu.
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18
warsz
tatów

Projekt kontynuowany będzie w roku 2014 i obejmował będzie następujące działania:

Warsztaty o tematyce oszczędzania energii (6 placówek)
Warsztaty o tematyce ochrony wody (6 placówek)
Konkurs na przedsięwzięcia ekologiczne „Ja – Ty – My i ekologia"
Konkurs dla wychowawców i nauczycieli na scenariusz zajęć ekologicznych.
Szkolenie dla wychowawców i nauczycieli.
Opracowanie Questu „Zielona Nowa Huta” obejmującego obszar Natury 2000 Łąki
Nowohuckie
Światowy Dzień Ochrony Środowiska – dziecięce wyprawy questowe po skarb

Projekt „Instytut Edukacji Obywatelskiej”
Fundusz Partnerstwa w 2013 był partnerem Fundacji Atena Noctua z Chocianowa na Dolnym
Śląsku w realizacji projektu na rzecz lokalnych liderów działań społecznych Pt. „Instytut
Edukacji Obywatelskiej” finansowanego w ramach w ramach Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych Grantu Blokowego

Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Działania z zakresu partycypacji społecznej oraz przejrzystości życia publicznego miały na
celu podnieść wiedzę i aktywność lokalnych liderów i mieszkańców w obszarze społecznym
oraz przełamać barierę współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Realizacja
projektu przyczyniła się do stworzenia silnych grup poprzez integrację, wyposażenie w
znajomość i rozumienie prawa samorządowego, umiejętność stosowania zasad partycypacji
społecznej , nabycie umiejętności miękkich w tym komunikacji, zarządzania projektami i
fundraisingu. Owocem projektu było
wypracowanie
podręcznika zachęcającego

do

aktywności obywatelskiej i promującego
innowacyjne rozwiązania.
Rolą

Funduszu

Partnerstwa

było

doradztwo Atenie Noctua w zakresie
realizacji projektu oraz przeprowadzenie
dwóch 3-dniowych szkoleń W ramach
współpracy
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Pani

Anna

Woźniak

przeprowadziła

dwa

szkolenia

w

zakresie

zarządzania projektami i fundraisingu w organizacji
Uczestnikami szkoleń byli lokalni liderzy z
Dolnego Śląska: prezesi i członkowie stowarzyszeń,
fundacji

oraz

działacze

i

przedstawiciele

samorządów lokalnych.

Współpraca międzynarodowa
W 2013 roku Fundusz Partnerstwa odnowił relacje z międzynarodowym konsorcjum
organizacji środowiskowych The Environmental Partnership Association (EPA). Koordynacją
tych działań zajmuje się Dominika Zaręba, Radna Funduszu Partnerstwa. W dniu 19 września
2013 r. w siedzibie Funduszu odbyło się spotkanie z przedstawicielami wszystkich
organizacji członkowskich EPA:
•

Czech Environmental Partnership Foundation - Nadace Partnerství

•

Bulgarian Environmental Partnership Foundation – Fondaciya

•

Hungarian Environmental Partnership Foundation - Ökotárs Alapítvány

•

Slovak Environmental Partnership Foundation - Nadacia Ekopolis

•

Romanian Environmental Partnership Foundation - Fundația pentru

Spotkanie poświęcone było wymianie informacji o prowadzonej działalności oraz dyskusji nt.
możliwości współpracy i członkostwa Funduszu w EPA.
We wrześniu 2013 r. Dominika Zaręba reprezentowała Fundusz Partnerstwa na Globalnej
Konferencji Ekoturystycznej w Kenii z wystąpieniem „Rola kobiet - liderek w rozwoju
ekoturystyki na terenach wiejskich”.
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Środowiska
Fundusz Partnerstwa jest członkiem krakowskiej Komisji Dialogu Obywatelskiego ds.
Ochrony Środowiska, działającej działa na podstawie Zarządzenia Nr 759/2011 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania
oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego. Posiedzenia Komisji odbywają
się średnio raz na dwa miesiące i dotyczą rozwiązywania kluczowych problemow
środowiskowych miasta Krakowa. W skład wchodza następujące organizacje i instytucje:
 Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń w Krakowie
 Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody
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 Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik
 Fundacja Fundusz Partnerstwa
 Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
 Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
 Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 Fundacja Rozwoju Gmin Polskichundacja Aeris Futuro
 Fundacja Sendzimira
 Obywatelski Komitet Ratowania Karkowa
 Stowarzyszenie Zielona Mogiła

Zielona Nowa Huta
Fundusz Partnerstwa w styczniu 2013 roku przeniósł swoją siedzibę z centrum Krakowa do
najbardziej zielonej dzielnicy - Nowej Huty. Od tego czasu podejmuje współpracę
i różnorodne działania przyczyniające się do budowania swojej lokalnej,
nowohuckiej tożsamości. Aktywnie współpracuje z ARTzoną Ośrodka Kultury
im. C. K. Norwida w podejmowaniu i realizacji inicjatyw ekologicznokulturalnych.
Wybrane działania podjęte w roku 2013:
1. Warsztaty dla dzieci z oszczędzania wody w ramach projektu „Mała ARTzona”

2. Stylowa Nowa Huta
Na zaproszenie bloga „Stylowa Nowa Huta” (http://stylowanowahuta.blogspot.com/), w maju
2013 zespół Funduszu Partnerstwa wziął udział w sesji zdjęciowej. Blog prowadzą

młode

kobiety z Nowej Huty - "zielonej" dzielnicy Krakowa, w celu poznania sąsiadów – ludzi,
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organizacji, tych bliższych i dalszych. Na stronach bloga „spotykają się” nowohucianie
mieszkający obok siebie, ci którzy mijają się codziennie na klatce lub pracują gdzieś
niedaleko. Dzięki tej inicjatywie można odkryć na nowo NH, zobaczyć zdjęcia i filmy
ciekawych miejsc, a w szczególności poznać interesujących a także aktywnych mieszkańców
tej dzielnicy". Był to czas promocji zarówno Funduszu jak i zdrowego trybu życia, (sesja
rowerowa). Blog Stylowa Nowa Huta pozwala poznać sąsiadów, tych bliższych i dalszych, na
jego stronach „spotykają się” nowohucianie mieszkający obok siebie, społecznicy, aktywiści,
fascynacji.
link do filmiku z sesji zdjęciowej dla Funduszu Partnerstwa
https://www.youtube.com/watch?v=1c4DrGVawIE

3. Święto cykliczne
W czerwcu 2013 r fundacja Fundusz Partnerstwa była
partnerem

przejazdu rowerowego po Nowej Hucie,

którego trasa obejmowała przejazd: Kino Sfinks - Czołg Muzeum Historyczne m. Krakowa oddział Dzieje
Nowej Huty - klub Kombinator

Zalew Nowohucki -

Kombinat

- Mogiła

-

Kopiec

Wandy

-

Łąki

Nowohuckie. Fundusz Partnerstwa był także partnerem
podczas Pikniku Finałowego Święta Cyklicznego w
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Krakowie organizowanego przez Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów. Jest to
inicjatywa społeczna, która ma na celu popularyzację roweru jako środka transportu
miejskiego, zmianę wizerunku rowerzysty oraz wsparcie długofalowej polityki rowerowej w
Krakowie.
4. Konferencja w ramach projektu ReNewTown New Post-socialist City: Competitive and
Attractive (Odnowione post-socjalistyczne miasto: konkurencyjne i atrakcyjne)
Fundusz Partnerstwa w czerwcu 2013 r. był
partnerem

międzynarodowej

konferencji

organizowanej przez ARTzonę Ośrodka Kultury im.
C. K. Norwida w ramach projektu ReNewTown.
Dzięki współpracy z partnerami z Czech, Niemiec,
Polski, Słowacji i Słowenii, zainicjowano w ramach
tego

przedsięwzięcia

tworzenie

nowohuckiej

przestrzeni dla działań społecznych i artystycznych
pn. ARTzona.

5. Nowohucki Pierwiastek letni (lipiec 2013 r.) Plenerowa impreza rodzinna
foto ARTzona

Stylowa Nowa Huta
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Dajmy książki za odpady
W sierpniu 2013 Fundusz Partnerstwa oddając zużyty sprzęt elektroniczny włączył się w
projekt „Dajmy książki za odpady”. Organizatorem akcji jest sklep notjustshop.com oraz
firma REC z Krakowa, która działa w tej branży recyklingowej od 2004 roku. Ma ona na celu
odbiór zużytego sprzętu elektronicznego, a zgromadzone z utylizacji pieniądze kupuje
odpowiednią ilość podręczników szkolnych dla biednych dzieci z Krakowa i okolic.
http://lukaszdzik.wix.com/zbieramy

III. Dotacje przyznane i administrowane przez FP w 2013 roku
Liczba przyznanych
dotacji:

7

Wartość przyznanych
dotacji:

77 440 PLN

Liczba administrowanych
dotacji z lat ubiegłych

16

Wartość administrowanych
dotacji z lat ubiegłych

237 393 PLN

15

Wartość innych źródeł
finansowania – wkład
beneficjentów

252 538 PLN

DOTACJA PRZYZNANE W 2013 ROKU - FUNDUSZ KROPLI BESKIDU
W dniu 5 czerwca 2013 r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Krakowie Rada Programowa Funduszu Kropli Beskidu przyznała 7 dotacji następującym
organizacjom:
Dotacje I stopnia:
Wnioskujący

Tytuł projektu

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Pocałuj żabkę w łapkę- nie bój żaby
w Muszynce
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Żegiestowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Muszynie

Woda - temat rzeka

Woda to nasz najcenniejszy skarb

Zespół Szkolno- Przedszkolny Kontynuacja projektu "Woda darem
w Mochnaczce Wyżnej
życia"

Gmina
Krynica-Zdrój

Muszyna

Muszyna

Krynica Zdrój

Dotacje II stopnia:
Wnioskujący

Tytuł projektu

Gmina

Urząd Miasta Krynica Zdrój w
imieniu Zarządu Osiedla
Źródlana

Zagospodarowanie źródełka wody
mineralnej Słoneczne"

Krynica Zdrój

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa
Muszyna
Gimnazjum Publiczne w
Piwnicznej-Zdroju

Modernizacja studni oraz
zagospodarowane terenu
przylegającego w miejscowości
Andrzejówka
Zagospodarowanie ujęć naturalnej
wody źródlanej-budowa mini pijalni
wody

Muszyna

Piwniczna -Zdrój

Łączna kwota dofinansowania dla dotacji IX edycji Funduszu Kropli Beskidu : 77 440 zł
Suma dofinansowania dla dotacji I stopnia: 17 955 zł
Suma dofinansowania dla dotacji II stopnia: 59 485 zł

OPISY PROJEKTÓW
PG 18 482
„Woda to nasz najcenniejszy skarb”
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynie
Kwota dotacji: 5 000,00 zł
Budżet całkowity projektu: 6 250,00 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 1 250,00 zł
W ramach projektu

przeprowadzono cykl warsztatów i zajęć edukacyjnych dla grupy

młodzieży obejmująca opanowanie wiedzy nt. źródeł zanieczyszczeń wód i metod ich
uzdatniania. Przeprowadzono warsztaty dotyczące analizy składu chemicznego wód

z

różnych źródeł. Oczyszczono wybrany fragmentu rzeki Poprad. W trakcie realizacji projektu
w przedszkolu przeprowadzano zajęcia przedszkolne pod kątem krążenia wody w przyrodzie,
zużycia wody, znaczenia wody w życiu człowieka. Odbyły się spotkania z leśnikiem,
wędkarzem, dietetykiem.

PG18 483
Kontynuacja projektu "Woda darem życia"
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mochnaczce Wyżnej
Kwota dotacji: 3 015,00 zł
Budżet całkowity projektu: 6452,15 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 3 437,15 zł
W ramach projektu uczniowie:
•

badali właściwości fizyczne i chemiczne wód płynących w potoku Mochnaczka oraz
wód opadowych w ramach lekcji na przyrodzie, oraz na kółku. Również przebadano
właściwości chemiczne wód podczas wycieczki do Rytra oraz podczas Quest w
Tyliczu;

•

Usunięto zanieczyszczenia z potoku Mochnaczka na odcinku 800m;

•

Przeprowadzono międzyszkolny, konkurs plastyczny "Ryby, żaby, raki - bobry,
wodne ptaki„;

•

Poznano sposoby oczyszczania wód ;
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•

Zakupiono aparat fotograficzny którym wykonywano zdjęcia z poszczególnych
działań oraz nagrano filmiki podczas podsumowania;

•

Zorganizowano wystawę fotograficzną w świetlicy środowiskowej „Jutrzenka”

•

Promowano wodę w zdrowym stylu życia .

PG 18 484
„Woda - temat rzeka”
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żegiestowie
Kwota dotacji: 5 000,00 zł
Budżet całkowity projektu: 9974,99 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 4974,99 zł
Głównym celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszych
mieszkańców Żegiestowa (dzieci przedszkolnych i szkolnych) oraz rodziców w zakresie
ochrony wód i racjonalnego z nich korzystania. Szczególne zwrócenie uwagi na występujący
okresowo problem niedoboru wody pitnej w niektórych gospodarstwach domowych
Żegiestowa. W ramach projektu:
•

Wysprzedano brzegi potoku Żegiestowskiego na odcinku 2 km;

•

Opracowano scenariusze zajęć przyrodniczych, które zostały przeprowadzone
z wykorzystaniem zakupionej na potrzeby projektu tablicy interaktywnej;

•

przeprowadzono w terenie badania czystości Potoku Żegiestowskiego oraz
opracowano wyniki;

•

opracowano ankietę nt sposobów
oszczędzania wody, którą przebadano
59 mieszkańców Żegiestowa;
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•

przeprowadzono happeninig pt. „Kolejka po wodę”.

PG 18 485
„Pocałuj żabkę w łapkę- nie bój żaby”
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynce
Kwota dotacji: 4 940,00 zł
Budżet całkowity projektu: 8 303,50 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 3 363,50 zł
W ramach projektu zostały zrealizowane działania:
1. Utworzenie stanowiska do badania jakości wody i obserwacji roślin i zwierząt wodnych,
czyli „Laboratorium pod chmurką”.
2.Utworzenie stałej wystawy edukacyjnej (tablicy informacyjnej) na temat roślin i zwierząt
zamieszkujących potok Muszynka.
3. Posadzenie drzewa projektu.
4. Zagospodarowanie wody deszczowej w ZSP w Muszynce.
5. Warsztaty ekologiczno-edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów.
6. Mikroprojekt badawczy w swojej rodzinie.
7. Wycieczki ekologiczno-edukacyjne.
8. Konkursy: fotograficzny, plastyczny, rodzinny.

PG 18 487
„Zagospodarowanie źródełka wody mineralnej Słoneczne”
Urząd Miasta Krynicy-Zdroju w imieniu Zarządu Osiedla Źródlana
Kwota dotacji: 25 000,00 zł
Budżet całkowity projektu: 33 450,00 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 8 450,00 zł
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Pełne udostępnienie źródła wody mineralnej „Słoneczne” oraz terenu wokół źródełka przez
wykonanie dojść, odprowadzenia wód zalewających teren. Uporządkowanie ok. 200 m2
wokół źródełka wody mineralnej Wybudowanie infrastruktury – „mini pijalni” z 2 ławami
i zadaszeniem. Zaangażowanie społeczności lokalnej, organizacji, instytucji do działań na
rzecz rozwoju lokalnego. Promocja projektu, dziedzictwa wodnego poprzez wykonanie tablic
informacyjnych w miejscu realizacji projektu, informacje na stronach www

partnerów

projektu i artykuły prasowe w lokalnych mediach.

PG 18 488
„Modernizacja studni oraz zagospodarowane terenu przylegającego w miejscowości
Andrzejówka”
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Kwota dotacji: 18 050,00 zł
Budżet całkowity projektu: 52 247,37 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 34 197,37 zł
Projektu zakładał modernizację studni w Andrzejówce poprzez ocembrowanie jej wraz
z wykonaniem zadaszenia oraz zagospodarowanie terenu przylegającego. Zagospodarowanie
terenu wokół studni dla osiągnięcia celu w postaci uzyskania ogólnodostępnego miejsca
odpoczynku.. Projekt objął wykonanie wiaty regionalnej a także wykonanie 2 szt. ławek
drewnianych. Obsadzenie terenu drzewami dekoracyjnymi. Wykonanie i montaż tablicy
informacyjnej.
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PG 18 489
„Zagospodarowanie ujęć naturalnej wody źródlanej-budowa mini pijalni wody”
Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej-Zdroju
Kwota dotacji: 15 785,00 zł
Budżet całkowity projektu: 25 991,95 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 10 206,95 zł
Celem projektu było wykonanie mini pijalni naturalnej wody źródlanej, edukacja ekologiczna
mieszkańców i uczniów z terenu

Piwnicznej – Zdroju, w zakresie ochrony zasobów

wodnych: źródeł i potoków górskich. W ramach projektu został także przeprowadzony szereg
warsztatów, konkursów, oraz działań związanych z ochroną wody. M. in.: oczyszczono potok
Śmigowskie, oczyszczono

teren młaki , wykonano badania analizy wody. Wzrosła

świadomości uczniów, mieszkańców na temat konieczności ochrony źródeł wody.

21

