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I. Informacje podstawowe dotyczące Funduszu Partnerstwa

Nazwa Fundacji: Fundusz Partnerstwa
Siedziba Fundacji: Kraków, os. Górali 4 31-959 Kraków
Kontakt: fundusz@ffp.org.pl; 
WWW: ffp.org.pl; fkb.org.pl
Data ustanowienia: 20 lutego 2004 roku
Fundator: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Data rejestracji: 7 kwietnia 2004 roku
Numer KRS: 203054
Numer REGON: 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. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
b. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
c. rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
d. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
e. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
f. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
g. działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
h. promocji  zatrudnienia  i  aktywizacji  zawodowej  osób  pozostających  bez pracy

i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
i. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw

kobiet i mężczyzn,
j. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy

między społeczeństwami,
k. promocji i organizacji wolontariatu,
l. wspieranie zdrowia publicznego poprzez promocję zdrowego stylu życia.
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Fundusz może, na potrzeby realizacji  celu określonego w  § 5 prowadzić działalność
nieodpłatną  pożytku  publicznego  o  następującym  przedmiocie  (według  Polskiej
Klasyfikacji Działalności):

a. PKD 74.14.A 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),

b. PKD 91.33.Z wspomaganie  techniczne  i  finansowe  krajowych
oraz zagranicznych organizacji pozarządowych, osób fizycznych
i  prawnych  oraz jednostek  organizacyjnych  nie  posiadających
osobowości prawnej,

c. PKD 91.33.Z 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.

Fundusz  Partnerstwa  jest  członkiem  międzynarodowego  Stowarzyszenia  Environmental
Partnership  Association  działającego  w  Europie  Środkowo-Wschodniej  oraz  członkiem
Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.
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II .Sprawozdanie z  działalności statutowej prowadzonej w roku

PROGRAM FUNDUSZ KROPLI BESKIDU

Fundusz  Partnerstwa  do  czerwca  2014  roku  kontynuował  realizację  IX  edycji  programu
uruchomionej  w  roku  2013.  Przeprowadzono  wizyty  terenowe  projektów  oraz  ewaluację
przyznanych dotacji.
W wyniku analizy dotychczasowych doświadczeń programu podjęto decyzję o opracowaniu
nowej formuły na rok 2014, w związku z czym prowadzone były intensywne rozmowy z
firmami systemu Coca Cola, które finansują program. Koncepcja została oparta o główny cel
jakim  było  uzyskanie  mierzalnych  oszczędności  wody  w  szkołach  i  przedszkolach  gmin
Krynica  Zdrój,  Muszyna,  Piwniczna  Zdrój  i  Rytro.  Zespół  Funduszu  Partnerstwa
zaproponował pilotażowego programu i przedstawił wypracowane procedury do akceptacji
przedstawicielom Coca Coli. Koncepcja powstała w oparciu o dotychczasowe doświadczenia
Funduszu Partnerstwa oraz na podstawie badania potrzeb i możliwości szkół i przedszkoli.
Fundusz  Partnerstwa  opracował  nowe  procedury  programu,  w  tym  regulamin  konkursu,
formularz  wniosku o  dofinansowanie,  ankietę  zużycia  wody  i  planowanych  oszczędności
wody i harmonogram działań.

 W  dniu  26  maja  2014  r.  odbyło  się  posiedzenie  Rady  Programowej  FKB,  na  którym
podsumowano IX edycję Funduszu Kropli Beskidu oraz przedstawiono plan działań na 2014

rok i koncepcję nowej formuły. 
Priorytetem  FKB  w  roku  2014  jest
wsparcie  merytoryczne  i  finansowe
działań  edukacyjnych  i
modernizacyjnych  w  placówkach
światowych w zakresie oszczędności
wody  oraz  prowadzenia  działań
edukacyjnych  budujących
świadomość  i  wrażliwość
ekologiczną  różnych  grup
wiekowych, w szczególności dzieci i
młodzieży.  Program  ma  na  celu
aktywizację  mieszkańców  czterech
gmin Beskidu Sądeckiego. 

Zaproponowano dotacje  w wysokości maksymalnie do 20 tys. zł, w tym uwzględnienie 
działań edukacyjnych w wysokości maksymalnie do 2 tys. zł.

Program w 2014 r. realizowany jest poprzez:

  organizację konkursu dotacyjnego;

  działania zmierzające do oszczędności wody  w placówkach oświatowych;

  modernizację infrastruktury wodnej w budynkach;

 działania  edukacyjne  budujące  świadomość  i  wrażliwość  ekologiczną  różnych  grup
wiekowych, w szczególności dzieci i młodzieży;

 aktywizację  mieszkańców  czterech  gmin  Beskidu  Sądeckiego  w  działania  na  rzecz
oszczędności, ochrony i poszanowania wody oraz dziedzictwa przyrodniczego;
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 wdrażanie idei budowy partnerstwa trójsektorowego (organizacje pozarządowe – instytucje
publiczne – biznes).

Ogłoszenie nowej edycji programu nastąpiło 15 czerwca 2014 roku. W okresie od czerwca
2014  do  października  2014  trwały  konsultacje  merytoryczne  obejmujące  szeroko  pojętą
tematykę oszczędzania  wody oraz rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w
placówkach  oświatowych.  Termin  składania  wniosków  upłynął  10  października  2014.
Wpłynęło 9 wniosków:

Nr Nazwa placówki
Planowane oszczędności

w m³/ mies

Planowane
oszczędności w %

Szacowane straty w
m³

Ilość osób
w

placówce

19981 SCES Tylicz 15 15 65 354

19982
ZSG  Gimnazjum
Piwniczna Zdrój 3,7 10 5 610

19983 ZSP Mochnaczka Wyżna 3,8 20 19,92 104

19984 ZSP NR1 Krynica Zdrój 12,5 20 10 228

19985 ZSP Przedszkole Muszyna 7,1 10 11 127

19986 ZSP Muszyna 31,5 10 70 808

19987 ZSP Muszynka 1 5 bd 36

19988 SP NR2 Piwniczna Zdrój 5 17 8 131

19989 SP Rytro 13 20 56 367

 SUMA: 92,6 127 244,92 2765

Rozstrzygnięcia  konkursu  dokonała  Rada  Programowa  na  posiedzeniu  w  dniu  30
października 2014 r. Oceny dokonano w oparciu o wytyczne zawarte w regulaminie:

Wyciąg z regulaminu:

„Adresaci programu dotacyjnego FKB

Do udziału w programie zapraszamy: 

 szkoły samorządowe i niepubliczne,

 przedszkola samorządowe i niepubliczne, 

Zasięg terytorialny

Program   obejmuje  cztery  gminy  w  Beskidzie  Sądeckim  położone  na  terenie  Zespołu  Parków
Krajobrazowych  Województwa  Małopolskiego  :  Krynica  Zdrój,  Muszyna,  Piwniczna  Zdrój  
i Rytro. 
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Przedmiot programu pilotażowego

W  ramach  dofinansowania  projektów  planowane  działania  modernizacyjne  mogą  obejmować
m.in.: 

a. Wymianę baterii umywalkowych i prysznicowych na oszczędzające wodę;
b. Modernizację systemu spłukiwania wody;
c. Instalację pisuarów;
d. . Modernizację samych instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku instytucji oświatowej;
e..  Budowa zbiorników na deszczówkę.

W ramach dotacji  pokrywane będą koszty zakupu urządzeń.  Koszty montażu pozostaną po stronie
beneficjentów i stanowić będą wkład własny lub wkład gminy do projektu. 

W ramach projektów placówki zaplanują i wdrożą:
-  program  edukacji  ekologicznej  w  zakresie  oszczędzania  i  poszanowania  wody  skierowany  do
uczniów i rodziców,
- działania modernizacyjne urządzeń wodnych w swoich placówkach,
- sposób monitorowania zużycia wody w palcówkach przed i po modernizacji. 

W projekcie obowiązkowe jest wykazanie planowanych i osiągniętych wskaźników zużycia wody przy
założeniu,  że  realizacja  projektu  musi  przynieść  oszczędności  w  miesięcznym  zużyciu  wody  na
poziomie minimum 5%. Wskaźnikami monitoringu zużycia wody będą: jednostki miary takie jak litry,
metry  sześcienne,  dane  procentowe,   osobowe  i  ekonomiczne.  Monitoring  prowadzony  będzie
regularnie  przez  cały  okres  realizacji  projektu  ,  do kwietnia 2015 r.,  jak również beneficjenci  
zobowiązani będą do przesłania wyników monitoringu za maj- grudzień 2015 r.

Warunkiem  koniecznym  do  realizacji  projektu  jest  podjęcie  działań  w  zakresie  edukacji
ekologicznej, w tym np.: 

a) Przeprowadzenie wspólnie z uczniami, nauczycielami, rodzicami audytu wodnego instytucji
oświatowej, który ma wykazać aktualne zużycie wody, pomysły modernizacyjne oraz organizacyjne w
celu zmniejszenia tego zużycia oraz pozytywne efekty wdrożenia przyjętych rozwiązań
b) Działania  edukacyjne  w  zakresie  oszczędzania,  monitorowania  zużycia  i  czystości  wody
(promowanie  zachowań  ograniczających  zużycie  wody,  np.  gromadzenie  i  wykorzystanie  
w  gospodarstwie  domowym  wody  deszczowej,  stosowanie  urządzeń  oszczędzających  wodę,
i  wpływu człowieka na czystość wody itp.)  oraz oczyszczanie konkretnych zbiorników wodnych i ich
okolic (oczka wodne, strumyki, rzeki) itp.
c) Naturalna retencja (zagospodarowanie wody deszczowej, nieuszczelnianie powierzchni).

Kryteria oceny projektów

Proponowane  przedsięwzięcia  powinny  przyczyniać  się  do  oszczędności  wody  w  placówkach
oświatowych   poprzez  modernizację  infrastruktury  wodnej  w  budynkach,  a  także  przewidywać
działania  edukacyjne  zmierzające  do  budowania  świadomości,  wrażliwości  i  aktywizacji
beneficjentów oraz mieszkańców na terenie realizacji projektu. 

Przy ocenie projektów zostaną uwzględnione poniższe kryteria, do których przyporządkowano skalę
punktów:

1. Projekt przewiduje różnorodne działania edukacyjne mające wpływ na zwiększenie świadomości
ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie oszczędności i ochrony wody oraz budowanie
postaw współodpowiedzialności za jej stan; (maksymalna ocena punktowa: 3 pkt);
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2.  W  realizacji  projektu  aktywnie  współpracują:  dzieci  i  młodzież  szkolna,  nauczyciele,  rodzice)
(maksymalna ocena punktowa: 3 pkt);

3. W  projekcie  przedstawiono  szczegółową  analizą  potrzeb,  szczegółowo  zaplanowano  
i  uzasadniono  działania  modernizacyjne  oraz  dobór  niezbędnych  urządzeń  (maksymalna  ocena
punktowa: 3 pkt);

4. Zaplanowano  sposób  monitorowania  zużycia  wody  w  placówce  przed  i  po  modernizacji,
uwzględniający aktywny udział dzieci i młodzieży. Określono planowane wskaźniki pomiaru zużycia i
zakładanych w projekcie oszczędności. Wskaźnikami monitoringu zużycia wody będą: jednostki miary
takie  jak  litry,  metry  sześcienne,  dane  procentowe,  osobowe  i  ekonomiczne  (maksymalna  ocena
punktowa: 3 pkt);

5. Mobilizowanie dodatkowego wsparcia finansowego i/lub rzeczowego – min. wymagany wkład 20%
kosztów całkowitych projektu (np. robocizna przy pracach modernizacyjnych, praca wolontariuszy,
etc.)  od  władz  lokalnych,  organizacji  pozarządowych,  firm,  osób  indywidualnych  oraz  innych
darczyńców (maksymalna ocena punktowa: 4 pkt.).

6.  Szacowane na  podstawie  wykonanego  monitoringu,  procentowe  zmniejszenie  zużycia  wody  po
zakończeniu projektu:

 5% 1 pkt.
 6%- 10%              3pkt.
 11%-15% 5 pkt.
 16 i powyżej 7 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi: 23 punkty

W  ramach  projektów  beneficjenci  zobowiązani  są  do  planowania  zamieszczania  informacji
o     Programie  FKB  (np.  tablice,  ulotki,  oznaczenia  miejsc,  etc.)  wyłącznie  zgodnie  z  wytycznymi  
dotyczącymi znakowania wskazanymi przez Fundusz Partnerstwa.

Zobowiązania:

Beneficjent  zobowiązany jest  po zakończeniu realizacji  projektu do prowadzenia dalszego
regularnego monitoringu (raz  w miesiącu),  oraz  przekazywania  wyników monitoringu do
Funduszu Partnerstwa za okres maj- grudzień 2015 r.

Czas wykorzystania środków 

Środki z dotacji mogą być wykorzystywane:
Listopad 2014 –Kwiecień  2015”

WYKAZ  DOTACJI  PRZYZNANYCH  W  2014  ROKU  W  RAMACH  FUNDUSZU
KROPLI BESKIDU:

 PG 19 491

„Praktyczne metody oszczędzania wody”

Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu

Kwota dotacji: 19 027 zł

Szacowane zmniejszenie zużycia wody: 15m³, 15%
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Placówka przeprowadziła analizę zużycia wody w szkole. Program oszczędności wody objął
cykl  zajęć  z  zakresu  praktycznych  metod  zastosowania  edukacji  ekologicznej  i
środowiskowej  w  życiu  codziennym  dla  uczniów  i  rodziców.  Poprzez  prezentację  metod
oszczędzania wody, warsztaty, wycieczki konkurs na projekt ulotki oraz plakaty, placówka
zwróciła  uwagę uczniów na istotę  problemu oszczędzania  wody. Modernizacją  objęto:  54
baterie  umywalkowe,  6  baterii  zlewozmywakowych,  14  baterii  natryskowych  oraz  20
spłuczek z funkcją STOP.

PG 19 492 
„Wodne zmiany”

Zespół Szkolno-Gimnazjalny  Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej Zdroju

Kwota dotacji: 19 027 zł

Szacowane zmniejszenie zużycia wody: 3,7 m³, 10 %

Celem  głównym  projektu  jest  edukacja  ekologiczna  oraz  podniesienie  świadomości
ekologicznej  w  zakresie
oszczędzania  wody.  Zostały
zrealizowane  inwestycje,  w  tym
zakup  zestawu  podtynkowego
(17  szt.),  zakup  zaworów
pisuarowych (9  szt.)  .  Placówka
przygotowała  spotkanie  ze
specjalistą branży kanalizacyjno-
wodnej.  Została  przygotowana
prezentacja  multimedialna  oraz
zajęcia  dla  560  dzieci.  Zostały
przeprowadzone  tematyczne
konkursy we wszystkich grupach
wiekowych.  Grupa  audytowa
przeprowadziła  monitoring
zużycia  wody.  A podsumowanie
projektu  nastąpi  w  czasie  VII
Pikniku  Ekologicznego  wiosną
2015 r.. 

PG 19 493 
„Polaku młody nie marnuj wody!!!”

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mochnaczce Wyżnej

Kwota dotacji: 12 725 zł

Szacowane zmniejszenie zużycia wody: 3,8 m³, 20%

Założeniem  projektu  jest  zmniejszenie  zużycia  oraz
zmotywowanie  dzieci  i  rodziców  do  oszczędzania  wody.
Przygotowano  i  zrealizowano  audyt  wodny  wśród
społeczności  lokalnej,  uczniów  i  rodziców  (120  ankiet).
Placówka  zainstalowała  360-litrowy  zbiornik  na
deszczówkę.  Plan  modernizacji  objmował:  wymianę  6
umywalek,  3  bate rii  prysznicowych,  2  baterie
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zlewozmywakowe,  4  sedesy  z  funkcją  STOP;  założenie  4  elektrycznych  przepływowych
podgrzewania wody, 7 syfonów umywalkowych, wymiana rur, wężyków i złączek. W ramach
działań edukacyjnych zostały przeprowadzone: konkurs plastyczny, lekcje otwarte, pochód z
okazji  Światowego  Dnia  Wody  2015,  wykonano  ulotki  oraz  stworzono  galerię  zdjęć  z
poszczególnych etapów pracy.

PG 19 494 
„Dbaj o przyrodę, oszczędzaj wodę”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynie

Kwota dotacji: 15 277 zł

Szacowane zmniejszenie zużycia wody: 7,1 m³, 10%

Placówka planuje montaż baterii bezdotykowych, które posłużą, nie tylko oszczędności wody,
ale także bezpieczeństwu dzieci w wieku przedszkolnym. Modernizacja obejmuje: 8 spłuczek
z  miskami  ustępowymi,  8  oszczędnych  kompaktów oraz  20  sztuk  perlatorów.  W ramach
działań  edukacyjnych  zostaną  przeprowadzone  zajęcia  tematyczne  związane  z  tematem
oszczędzania wody dla 88 dzieci. Zajęcia w terenie, będą ciekawym uzupełnieniem zajęć w
przedszkolu. Dzieci w wieku przedszkolnym wraz z opiekunami przeprowadzą monitoring
wody przed i po modernizacji. 

PG 19 495 
„Dbaj o przyrodę, zakręcaj wodę”
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynie

Kwota dotacji: 19 027 zł

Szacowane  zmniejszenie  zużycia  wody:
31,5 m³, 10%

Celem  głównym  projektu  jest
modernizacja  45  z  122  baterii
umywalkowych, 12 baterii prysznicowych
oraz  montaż  3  pisuarów.  Zajęcia
edukacyjne zaangażowały wszystkie klasy
gimnazjalne,  wśród  których  zostały
przeprowadzone  zajęcia  podejmujące
temat  oszczędzania  wody.  Przygotowano
15  metod  oszczędzania  wody  oraz
prezentacje  multimedialne.  Wyniki
przeprowadzonego  monitoringu  zużycia  wody  zostały  przedstawione  w  ramach  lekcji
biologii.  Gimnazjaliści przygotowali plakaty oraz ulotki promujące oszczędzanie wody dla
szkół i innych instytucji.

PG 19 496 
Woda skarbem życia - korzystaj z niej roztropnie

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piwnicznej- Zdroju

Kwota dotacji: 18 190 zł
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Placówek 

z NH

150

dzieci

Szacowane zmniejszenie zużycia wody: 5m³, 17%

W ramach utrzymania dobrego stanu środowiska wodnego przeprowadzono modernizację 12
baterii umywalkowych i 5 zlewów. Planowaną oszczędność zużycia wodny szkoła osiągnie
poprzez  systematyczne  oszczędzanie,  modernizacje  systemu  spłukiwania  wody,  instalacje
pisuarów  oraz  regularny  przegląd  techniczny  urządzeń  sanitarnych.  W  ramach  działań
edukacyjnych  zaplanowano  doświadczenia  i  eksperymenty.   Dodatkowo  przeprowadzono
dwa  konkursy plastyczne  dla  dzieci  i  młodzieży,  konkurs na naklejkę,  konkurs wiedzy i
recytatorski. Zorganizowano dwie wycieczki: do stacji uzdatniania wody oraz do Miejskiego
Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej.  Przedstawiciele  uczniów  i  rodziców
poznali  na  podstawie  porównania  danych  z  faktur  jakie  korzyści  ekonomiczne  można
osiągnąć w wyniku oszczędności wody.

PG 19 497 
„Każda kropla na wagę złota program oszczędzania wody w Szkole Podstawowej 
w Rytrze”

Szkoła Podstawowa im Stefana Pawlika w Rytrze

Kwota dotacji: 16 727 zł

Szacowane  zmniejszenie  zużycia  wody: 13  m³,
20%

Celem projektu jest zmniejszenie zużycia wody o
20% oraz  zajęcie  z  edukacji  ekologicznej  dla  co
najmniej  200  uczniów.  Dla  dzieci  przygotowano
happening  „Każda  kropla  na  miarę  złota”  na
terenie  Rytra.  Zorganizowano  konkurs  plastyczny,  wykonano  gazetkę  ścienną  oraz
przeprowadzono  apel  dla  uczniów,  aby  wzmocnić  ekologiczne  podstawy.  W  ramach
modernizacji  wymieniono:  32  szt.  baterii  umywalkowych,  19  spłuczek  toaletowych  oraz
zainstalowano  32  szt.  perlatorów.  Przeprowadzono  audyt  wodny  z  udziałem  uczniów,
nauczycieli i rodziców. 

PROJEKT „EKOPLATFORMA DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH”

 
Kontynuacja działań podjętych w 2013 roku. 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 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 roku 2014 zrealizowano  następujące działania:

Warsztaty o tematyce oszczędzania energii (6 placówek, rezultaty:
1 scenariusz warsztatów nt. oszczędzania energii, 18 h warsztatów, 3 rodzaje eksperymentów,
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58 wiatraków zrobionych przez dzieci ze słomek, papieru kolorowego, 67 latawców 
zrobionych przez dzieci z listewek, papieru kolorowego i bibuły, 25 lampionów zrobionych 
przez dzieci ze słoików, włóczki i ozdób, realizacja 6 przedsięwzięć ekologicznych nt. 
oszczędzania energii przez uczestników projektu)

Warsztaty  o  tematyce  ochrony  wody  (6  placówek,  rezultaty:1  scenariusz  warsztatów  nt.
ochrony wody, 18 h warsztatów, 132 żaby zrobione przez dzieci z rolki toaletowej, papieru
kolorowego i bibuły; 2 rodzaje eksperymentów przeprowadzonych w ramach warsztatów; 132
zwierzęta wodne zrobione przez dzieci z kolorowanek, bibuły kolorowej, kredek, pisaków)

Konkurs na przedsięwzięcia ekologiczne „Ja – Ty – My i ekologia"

Konkurs  skierowany był  do  6  placówek zakwalifikowanych do  projektu.  Konkurs  miał  charakter
grupowy i polegał na realizacji tematycznych „przedsięwzięć” ekologicznych, na przykład takich jak:
eko pokaz mody, eko orkiestra, eko gazetka, biżuteria ekologiczna, eko talerz, eko przedstawienie,
ogródek ekologiczny, eko gra. 

Oceniając  poszczególne  przedsięwzięcia  ekologiczne,  członkowie  jury  brali  pod  uwagę:  a)
kreatywność;  b)  innowacyjność;  c)  wysoki  stopnień  poruszenia  tematów:  oszczędzanie  energii  i
ochrona wody; d) funkcjonalność.

Wyniki konkursu:

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 126 w Krakowie i
otrzymała komplet koszy do segregacji
II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 92 w Krakowie i
otrzymała plansze edukacyjne
III miejsce zajęło Przedszkole nr 94 w Krakowie i otrzymała 
grę planszową

Konkurs dla wychowawców i nauczycieli na scenariusz zajęć ekologicznych.

Szkolenie dla wychowawców i nauczycieli
Szkolenie odbyło się  w maju 2014 r i obejmowało następującą tematykę:

- ekologia na co dzień na przykładzie gospodarowania odpadami: ELEKTROODPADY
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- środki dydaktyczne i metody edukacji środowiskowej w kontekście aktywności dziecka
w  wieku  przedszkolnym  i wczesnoszkolnym:  EDUKACJA  O  SEGREGACJI  I
RECYKLINGU
-  ekologia  na  co  dzień  na  przykładzie  gospodarowania  energią:  ALTERNATYWNE
ŹRÓDŁA ENERGII
-  środki  dydaktyczne  i  metody  edukacji
środowiskowej  w  kontekście  aktywności
dziecka  w  wieku  przedszkolnym
i wczesnoszkolnym:  OSZCZĘDZANIE
ENERGII
-  ekologia  na  co  dzień  na  przykładzie
gospodarowania wodą: WODA W SZTUCE I
KAMPANIACH SPOŁECZNYCH
-  środki  dydaktyczne  i  metody  edukacji
środowiskowej  w  kontekście  aktywności
dziecka  w  wieku  przedszkolnym
i wczesnoszkolnym:  OSZCZĘDZANIE
/OCHRONA WODY
- prowadzenie zdrowego stylu życia

Opracowanie i wydanie Questu „Zielona Nowa Huta” obejmującego obszar Natury
2000 Łąki Nowohuckie
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Światowy Dzień Ochrony Środowiska – dziecięce wyprawy questowe po skarb  „Quest
Zielona Nowa Huta”, Użytek Ekologiczny Łąki Nowohuckie.

 

PROJEKT „BLISKO EKO” 

W  maju  2014  Fundusz  Partnerstwa  uruchomił
projekt  „ Blisko Eko” 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.
Głównym  celem  było  propagowanie  oraz
wdrażanie  świadomych  postaw  i  działań
proekologicznych,  wspieranie  kreatywnego
podejścia  do  ekologii  oraz  rozpowszechnienie
wiedzy  na  temat  ochrony  środowiska  wśród
krakowskich przedszkolaków. Partnerem projektu
była  ARTzona  Ośrodka  Kultury  im.  C.K.
Norwida. 

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji wybrano 8 przedszkoli z terenu Krakowa:

Samorządowe Przedszkole nr 45 im. Kubusia Puchatka
Samorządowe Przedszkole nr 49 OTW „Nad Potokiem”
Samorządowe Przedszkole nr 71 „Pod Kasztanami”
Samorządowe Przedszkole nr 94 im. Janka Muzykanta 
Samorządowe Przedszkole nr 107 „Słoneczne Nutki” 

Samorządowe Przedszkole nr 142 „Przy Arce”
Samorządowe Przedszkole nr 187 „Pod Lipami”
Samorządowe Przedszkole nr 151 z Oddz. Integracyjnymi

W ramach projektu zrealizowano cykl 16 warsztatów na tematy odnoszące się do: gospodarki 
odpadami i ochrony powietrza, przeprowadzono indywidualny konkurs plastyczny dotyczący 
ochrony powietrza wraz z ogólnodostępną wystawą oraz grupowy dla wszystkich placówek z 
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tematyki artrecyklingu. W ramach "Międzynarodowego Tygodnia Bliskości"  zorganizowano 
happening "Kolejka po czyste powietrze", stworzono "Drzewo czystego powietrza" oraz 
strefę eko-edukacyjną. W projekcie wzięło udział blisko 200 dzieci z krakowskich 
przedszkoli.

Fotorelacja z projektu

Warsztaty w przedszkolach

Konkurs „My
nie

ODPADamy”
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Konkurs „Przyjaciele Powietrza”

Dzień Blisko Eko – Międzynarodowy Tydzień Bliskości

Współpraca międzynarodowa

Environmental Partnership Association

W dniu 17 kwietnia  2014 r.  Fundusz  Partnerstwa
został  przyjęty  do  międzynarodowego
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Stowarzyszenia  Environmental  Partnership  Association (EPA) działającego  w  Europie
Środkowo-Wschodniej.  Skupia ono sześć fundacji  wspierających zrównoważony rozwój w
Polsce,  Republice  Czeskiej,  na  Słowacji,  Węgrzech,  w  Rumunii  i  Bułgarii
www.environmentalpartnership.org . Z tego powodu Fundusz Partnerstwa zmienił swoje logo.

W dniach 2-4 października 2014 r.
Fundusz  Partnerstwa  po  raz
pierwszy uczestniczył w dorocznym
zjeździe EPA – Annual Meeting. W
czasie spotkania omawiano strategię
wspólnych  działań  oraz  plany
fundraisingowe na najbliższy czas.

Fot. EPA

Fundusz  Partnerstwa  w ramach  współpracy  z   Envoriomental  Partnership  Association  opracował
artykuł dotyczący zrównoważonego transportu w Nowej Hucie oraz questu Zielona Nowa Huta., który
ukazał się w międzynarodowej publikacji „Ready to
go  green”
http://www.ffp.org.pl/aktualne-dzialania-ekologiczne/33-konsorcjum/ 119-
broszura-epa-%E2%80%9Eready-to-go-green%E2%80%9D

Ukrainian  Adventure  and  Ecotourism
Association

Latem 2014 r. Fundusz Partnerstwa nawiązał
współpracę  z  ukraińską  organizacją  Ukrainian  Adventure  and  Ecotourism  Association
(Українська асоціація активного та екологічного туризму,  http://uaeta.org), której celem
działalności jest ekoturystyka. Podjęte zostały rozmowy mające na celu zaplanowanie działań
związanych z ekoturystyką i turystyką zrównoważoną oraz transferem doświadczeń z Polski
na Ukrainę w tym zakresie. Powstała koncepcja pierwszych wspólnych działań oraz podjęto
kroki w celu znalezienia źródeł finansowania.

European Land Stewardship Week

We wrześniu 2014 Fundusz Partnerstwa włączył się w Europejski Tydzień Ochrony Przyrody
(European Land Stewardship), którego wydarzenia przypadły na czas od 26 września do 5
października  2015.  Wydarzenie  miało  na  celu  zrzeszenie  organizacji  koordynujących
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ekologiczne wydarzenia na terenie Unii Europejskiej. Projekt Blisko Eko doskonale wpisał
się  w  tematykę  ekologicznych  przedsięwzięć.  Fundusz  Partnerstwa  wszedł  w  skład  260
instytucji,  które  działają  na  rzecz  ochrony  środowiska.  Powstało  ponad  340  wydarzeń  o
profilu  ekologicznym,  a  wśród  nich  również  wydarzenia  projektu  Blisko  Eko.  Został
opracowany  artykuł  dotyczący  happeningu  Blisko Eko zamieszony  na  międzynarodowym
portalu  Europejskiego  Tygodnia  na  rzecz  Ochrony  Środowiska.  Pojawiała  się  mapa  z
informacją, gdzie można znaleźć Fundusz Partnerstwa oraz zdjęcia z wydarzenia. Informacje
te pojawiły się na stronie WWW: landlifeweek.eu     

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. W skład wchodzą następujące
organizacje i instytucje:

 Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń w Krakowie

 Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody

 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 Polskich

 Fundacja Aeris Futuro

 Fundacja Sendzimira

 Obywatelski Komitet Ratowania Karkowa
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 Stowarzyszenie Zielona Mogiła

W 2014 r. KDO ds. Środowiska odbyła 7 posiedzeń poświęconych m.in.: tematyce zieleni
miejskiej, działalności Miejskiego Architekta Krajobrazu, usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 roku, zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  Krakowa;  stanowi  zieleni  na  terenie  Lasu  Wolskiego,
Zakrzówka  i  miejskich  łąk  znajdujących  się  w  kompetencjach  Zarządu  Infrastruktury
Komunalnej  i  Transportu  w  Krakowie  oraz  Fundacji  Miejski  Park  i  Ogród  Zoologiczny;
kolizjom ptaków z ekranami akustycznymi, rekreacyjnemu wykorzystaniu zbiornika Bagry i
zagrożeniach  dla  gatunków  zwierząt  chronionych;  programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015;  projektu Budżetu Miasta
Krakowa na 2015 r. 

Zielona Nowa Huta

Fundusz w roku 2014 kontynuował  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 ekologiczno-kulturalnych.

Wybrane działania podjęte w roku 2014

ArtBum Festival – BarCamp NOWA HUTA DZIŚ I JUTRO
Spotkanie w ramach festiwalu Art Boom koncentrowało się na
tożsamości i przemianach zachodzących w Nowej Hucie. Było
prezentacją i przeglądem ruchów, inicjatyw i organizacji działających na terenie tej dzielnicy.
Wykłady i spotkania stały się początkiem dyskusji nad przyszłością poprzemysłowej Nowej
Huty.  Anna  Woźniak  prezentowała  działalność  Funduszu  Partnerstwa  w  gronie  13
prezentowanych inicjatyw.

Kreatywna Nowa Huta„Kreatywna Nowa Huta” to projekt ARTzony Ośrodka Kultury im.
C. K. Norwida, którego partnerem był Fundusz Partnerstwa. W ramach projektu od września
do  listopada  2014  r.  zrealizowano  pięć  niezwykle  ciekawych
nowohuckich   inicjatyw  z  obszaru  szeroko  rozumianej
kultury.  Zostały  one  wyłonione  spośród  16  zgłoszeń
nowohucian  w  czerwcu  2014  r.  Są  to  inicjatywy:
proekologiczna  "Kartonowa  Nowa  Huta",  kulturoznawcza
"Roztańczona  Kula  Ziemska",  rodzinna  "Zagadkowa
Familiada  Nowohucka",  tożsamościowe  "Zjednoczone
Spojrzenie  -  Kolaż  Nowohucki"  i  w  innowacyjny  sposób
promujący  kreowanie  przestrzeni  publicznej  "Tymczasowy
Plac Zabaw w Parku Ratuszowym". (fot. ARTzona) 
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Nowohuckie Święto Cykliczne – czerwiec 2014 (Fot. ARTzona)

Nowohucki Pierwiastek Letni
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Kolęda Nowohucka – Norwid i Przyjaciele (studio nagrań, teledysk) 
fot. ARTzona, Aleksander Hordziej

https://www.youtube.com/watch?v=VJDmHLbtCXE&list=UUDzabWFA2Wq2OFSs7O22-yw
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