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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: Dominika Zaręba, Przewodnicząca
Zbigniew Jędrzejewski
Dariusz Szwed

       

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.

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
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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.    
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II .Sprawozdanie z  działalności statutowej prowadzonej w roku 2015

EKOLIDER 2015 WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

W  czerwcu   2015  r.  Fundusz  Partnerstwa  został
nagrodzony  w konkursie  Ekoliderzy  Województwa
Małopolskiego orgaznizowanym przez  Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie.  W konkursie  nagrodzono najlepszych
beneficjentów  konkursów  organizowanych  przez
WFOŚiGW,  którzy  działali  na  rzecz  jakości
środowiska.  Wśród  13  kategorii  dla  gmin,  spółek
powiatów oraz organizacji  pozarządowych Fundusz
Partnerstwa  został  nagrodzony  tytułem   „Ekolider
2015  Województwa  Małopolskiego” w  kategorii
„Eko-projekt” oraz nagrodą pieniężną w wysokości
30 tys. zł. (fot. A. Jarzębska)

PROGRAM FUNDUSZ KROPLI BESKIDU
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Fundusz  Partnerstwa  do  grudnia  2015  roku  kontynuował  realizację  X  edycji  programu
uruchomionej końcem 2014 r. Przeprowadzono wizyty terenowe projektów oraz ewaluację
przyznanych dotacji.
Głównym celem było uzyskanie mierzalnych oszczędności wody w szkołach i przedszkolach
gmin Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój i Rytro. 
Priorytetem  FKB  w  roku  2015   było  wsparcie  merytoryczne  i  finansowe  działań
edukacyjnych i modernizacyjnych w placówkach oświatowych 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 2015 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;

 wdrażanie idei budowy partnerstwa trójsektorowego (organizacje pozarządowe – instytucje
publiczne – biznes).

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. 

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.
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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);

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);
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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.

Efekty realizacji X edycji programu

W  projekcie  wzięło  udział  2 196  uczniów.  Przeprowadzono  łącznie  27 konkursów,  53
warsztaty i lekcje ekologiczne oraz 60 spotkań i konferencji. Dzięki dofinansowaniu szkoły
wymieniły m.in. 165 baterii umywalkowych i 83 spłuczki oraz zamontowały aż 61 urządzeń
oszczędzających  wodę.  Działania  te przyczyniły  się  do  uzyskania  dużo  wyższych  niż
planowano oszczędności.  

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DANYCH ZUŻYCIA I OSZCZĘDNOŚCI WODY 
DLA WSZYSTKICH SZKÓŁ
 

Szkoła w
Mochnaczce

Wyżnej

ZSP
Przedszkole
w Muszynie

ZSP
SZKOŁA

w
Muszynie

SP w
Rytrze

SP2 w
Piwniczne
j Zdroju

SCE
Tylicz

ZSG
Gimnazju

m w
Piwnicznej

SUMA

Zużycie 
wody w 2014

117 830 3786 792 409 975 970 7879

Zużycie 
wody w 2015

90 589 2646 611 342 620 562 5460

Miesięczne 
zużycie wody
w 2014

9,75 69,17 315,5 66 34,08 81,25 80,83 656,58

Miesięczne 
zużycie wody
w 2015

7,5 49,08 220,5 50,92 28,5 51,67 46,83 455
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Średnia z 
Planowanych
miesięcznych
oszczędności 
wody w % w 
2015

20% 10% 10% 20% 15% 15% 10% 14%

Uzyskane 
miesięczne 
oszczędności 
w m3 w 
stosunku do 
2014

2,25 20,08 95 15,1 5,58 29,6 34 201,61

Uzyskane 
roczne 
oszczędności 
wody w m3 
w stosunku 
do roku 2014

27 241 1140 181 67 355 408 2419

Średnia z 
uzyskanych 
oszczędności 
w % w 2015

23,08 29,04 30,11 22,85 16,4 36,4 42,1 28,57

Średnie planowane oszczędności 
wody w % dla wszystkich szkół

Średnie uzyskane oszczędności 
wody w % dla wszystkich szkół

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%

14,00%

28,60%

Oszczędności wody w % dla wszystkich 
szkół
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 Uzyskane miesięczne 
oszczędności w m3 dla 
wszystkich szkół

Uzyskane roczne oszczędności 
wody w m3 dla wszystkich szkół

0

500

1000

1500

2000

2500

201,60

2 419,20

Oszczędności wody w m3 dla 
wszystkich szkół

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mochnaczce Wyżnej 

Polaku młody nie marnuj wody!!!

Kwota dotacji: 12 725 zł

Budżet całkowity projektu: 20 245 zł

Planowane oszczędności wody: 2 m³, 20%

Uzyskane oszczędności wody: 2,25 m3, 23,1%

Założeniem projektu było zmniejszenie zużycia oraz zmotywowanie społeczności lokalnej do
oszczędzania wody. Szkołą przygotowała oraz zrealizowała audyt wodny wśród społeczności
lokalnej oraz wśród uczniów i rodziców (120 ankiet).  Placówka zamontowała 360 litrowy
zbiornik  na  deszczówkę.  Modernizacji  i  wymianie  uległo:  6  umywalek,  3  baterii
prysznicowych,  2  baterie  zlewozmywakowe,  4  sedesy  z  funkcją  STOP;  założenie  4
elektrycznych przepływowych podgrzewania wody, 7 syfonów umywalkowych, wymiana rur,
wężyków i złączek. Działania te pozwoliły szkole zaoszczędzić wodę w wysokim stopniu. W
ramach działań edukacyjnych placówka przeprowadziła: konkurs plastyczny, lekcje otwarte,
pochód  z okazji  Światowego Dnia  Wody,  wykonanie  ulotek  oraz  stworzenie  galerii  zdjęć
z poszczególnych etapów pracy. Na zajęciach dzieci nauczyły się przeliczania zużycia wody,
poznały sposoby oszczędzania wody oraz sposoby jej badania. 
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“Podczas  realizacji
projektów zawsze
mogliśmy  liczyć na
fachową pomoc

pracowników Funduszu”

Dyr. Klementyna Bajorek-
Bieś



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynie

Dbaj o przyrodę, oszczędzaj wodę

Kwota dotacji: 15 277 zł

Budżet całkowity projektu: 20 277 zł

Planowane oszczędności wody: 7,1 m³, 10%

Uzyskane oszczędności wody: 20,1 m3, 29%

Placówka zamontowała baterie bezdotykowe, które służą, nie tylko oszczędzaniu wody, ale
także  bezpieczeństwu  dzieci  w wieku  przedszkolnym.  Modernizacja  objęła:  8  spłuczek  z
miskami ustępowymi, 8 oszczędnych kompaktów oraz 20 sztuk perlatorów. W ramach działań
edukacyjnych zostały przeprowadzone zajęcia i konkursy związane z tematem oszczędzania

wody dla 88 dzieci. Odbyły się również
zajęcia  w  terenie,  które  okazały  się
ciekawym  uzupełnieniem  zajęć  w
przedszkolu  podczas  których  dzieci
spacerowały  nad  rzeką  Poprad  i
prowadziły  obserwacje  przyrodnicze.
Dzieci w wieku przedszkolnym wraz z
opiekunami  przeprowadzały
monitoring  wody  przed  i  po
modernizacji. 

10

“Dzięki modernizacji urządzeń

wodnych oszczędzamy to czego

może zabraknąć -wodę.

Porównując monitoring i sprzed i po

modernizacji możemy pochwalić się

ok 25% zmniejszeniem zużycia

wody. Wkładamy małą cegiełkę w

globalną akcję oszczędzania wody”. 



 Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Muszynie  
Dbaj o przyrodę, zakręcaj wodę

Kwota dotacji: 19 027 zł

Budżet całkowity projektu: 23 783,75 zł

Planowane oszczędności wody: 31,5 m³, 10%

Uzyskane oszczędności wody: 95m3, 30,1%

Celem głównym projektu  była  modernizacja  45  z  122  baterii  umywalkowych,  12  baterii
prysznicowych oraz montaż 3 pisuarów. Dzięki tym działaniom szkoła w znacznym stopniu
powiększyła oszczędności wody. Dodatkowo placówka przeprowadziła zajęcia edukacyjne,
które  zaangażowały wszystkie  klasy.  Przez przeprowadzone zajęcia  szkoła  podjęła   temat
oszczędzania  wody  i  przygotowała  15  metod  oszczędzania  wody  oraz  prezentacje
multimedialne. Prezentacje multimedialne o zasadach oszczędzania wody w ramach konkursu
przygotowali  uczniowie.  Gimnazjaliści  aktywnie  uczestniczyli  w projekcie  i  przygotowali
plakaty oraz ulotki promujące oszczędzanie wody dla szkół i instytucji.  Młodzież szkolna
oczyściła również wybrany fragment wzdłuż brzegów potoku Muszynka. 
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“Życzymy Państwu sukcesów i

wszelkiej pomyślności.

Oczekujemy kolejnych edycji

tego  ważnego ekologicznego

konkursu”.

Andrzej Gancarz  dyrektor szkoły



Szkoła Podstawowa im Stefana Pawlika w Rytrze 

Każda kropla na wagę złota 

Kwota dotacji: 16 727 zł

Budżet całkowity projektu: 21 197 zł

Planowane oszczędności wody: 13 m³, 15%

Uzyskane oszczędności wody: 15,1 m3, 22,85%

Celem  projektu  było  zmniejszenie
zużycia  wody  o  20%  oraz  zajęcia
ekologiczne,  dla  co  najmniej  200
uczniów.  Dla  dzieci  przygotowano
happening  „Każda  kropla  na  miarę
złota”  na  ulicach  Rytra.  Konkurs
plastyczny,  gazetka  ścienna  oraz  apel
zostały zrealizowane dla uczniów, aby
wzmocnić  ekologiczne  postawy.  W
obrębie  zadań  modernizacyjnych
przeprowadzono  wymianę  32  szt.
baterii,  19  spłuczek  toaletowych,  32
sztuki perlatorów. Dzięki czemu udało
się uzyskać wyjątkowo duże oszczędności.

Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu

Praktyczne metody oszczędzania wody

Kwota dotacji: 19 027 zł

Budżet całkowity projektu: 26 085 zł

Inne źródła finansowania: 6 013 zł

Planowane oszczędności wody: 15m³, 15%

Uzyskane oszczędności wody: 29,6 m3, 36,4%

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.  Najciekawszymi
rozwiązaniami edukacyjnymi były zajęcia w zakładzie produkującym wodę mineralną Coca-
Cola  w  Tyliczu.  Uczniowie  zapoznali  się  tam  z  technologią  produkcji  wody  oraz
parametrami, które muszą być spełnione żeby woda została dopuszczona do picia. Uczniowie
również uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych w Ojcowskim Parku Narodowym, które
dotyczyły  określania  stanu  wody.  Uczniowie  poznali  biologiczne  i  chemiczne  wskaźniki
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“Na podkreślenie zasługuje duże
zaangażowanie pracowników
Funduszu, gdy chodzi o pomoc
beneficjentom. Kompetentne

i merytoryczne podejście do pracy
oraz olbrzymia życzliwość i
przychylność sprawiają,
że  realizacja projektu jest

przyjemnością”.

Elżbieta Zięba  



badania  czystości  wody.  W  szkole  dokonano  modernizacji  54  baterii  umywalkowych,  6
baterii  zlewozmywakowych,  14  baterii  natryskowych  oraz  20  spłuczek  z  funkcją  STOP.
Dzięki tym działaniom szkoła uzyskała wyjątkowo duże oszczędności.

 na  istotę  problemu oszczędzania  wody.  Modernizacją  objęto:  54 baterie  umywalkowe,  6
baterii zlewozmywakowych, 14 baterii natryskowych oraz 20 spłuczek z funkcją STOP.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piwnicznej- Zdroju
Woda skarbem życia - korzystaj z niej roztropnie

Kwota dotacji: 18 190 zł

Budżet całkowity projektu: 28 190 zł

Planowane oszczędności wody: 5m³, 15%

Uzyskane oszczędności wody: 5,6m3, 16,4%

W  ramach  utrzymania  dobrego  stanu  środowiska  wodnego  placówka  przeprowadziła
modernizację  12 baterii  umywalkowych i  5  zlewów. Oszczędność  zużycia  wodny została
osiągnięta  przez  planowanie  oszczędności,  modernizację  systemu  spłukiwania  wody,
instalację  pisuarów  oraz  przegląd  techniczny  urządzeń  sanitarnych.  W  ramach  działań
edukacyjnych  przeprowadzono  z  dziećmi  doświadczenia  i eksperymenty.   Zorganizowane
zostały również 2 konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, konkurs na naklejkę, konkurs
wiedzy i recytatorski. Dzieci wzięły udział w zajęciach terenowych i wycieczkach: do stacji
uzdatniania wody oraz do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 
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„Współpraca z FP jest

bardzo dobra pod

względem organizacyjnym i

merytorycznym. Pracownicy

tej instytucji wspomagali

nas doradztwem i bieżącą

wiedzą.”

Dyr. Marian Dobosz



„Działania edukacyjne 
prowadzone dzięki 
dofinansowaniu przyczyniły 
się do wzrostu świadomości 
uczniów i mieszkańców 
naszego miasteczka w 
zakresie oszczędzania wody.”

Dyr. Zenon Citak

Zespół Szkolno-Gimnazjalny  Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej Zdroju

     Wodne zmiany
Kwota dotacji: 19 027 zł

Budżet całkowity projektu: 37 294,50 zł

Planowane oszczędności wody: 5m³, 10 %

Uzyskane oszczędności wody: 34m3, 34%

Celem głównym projektu  była edukacja  ekologiczna oraz
podniesienie  świadomości  ekologicznej  w  zakresie
oszczędzania  wody.  W  ramach  zajęć  edukacyjnych
placówka przygotowała  spotkanie  ze  specjalistą  z  branży
kanalizacyjno-wodnej.  Pracownik  firmy  Rolbud  Instal
przeprowadził  z  dziećmi  pogadankę  na  temat  tego  jak
prawidłowo i oszczędnie korzystać z nowo zamontowanych
urządzeń  sanitarnych  oraz  przygotował  prezentację  „Jak
ważna  jest  woda  w  życiu  człowieka”.  Po  spotkaniu  ze
specjalistą  odbył  się  quiz  sprawdzający  co  dzieci
zapamiętały. W zajęciach tych uczestniczyło aż 560 dzieci. Dzieci wzięły również udział w
tematycznych konkursach. Do najciekawszych z ich należą konkurs na wykonanie komiksu o
przygodach  kropelki  Elki,  konkurs  piosenki,  którego  myślą  przewodnią  była  woda,  oraz
konkurs na przygotowanie i zaprezentowanie teatrzyku o tematyce wodnej. Podsumowanie
projektu  miało  miejsce   w czasie  VII  Pikniku Ekologicznego.  Szkoła  zrealizowała  wiele
inwestycji, dzięki którym uzyskała wyjątkowo wysokie oszczędności wody. 
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PROJEKT „RAZEM BLISKO EKO”
 
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  RAZEM BLISKO EKO był  propozycją  aktywnego  podejścia  do  tematu  ochrony
powietrza. Zaprosiliśmy do niego krakowskie przedszkola, gimnazja i nauczycieli najbardziej
zainteresowanych prowadzeniem edukacji ekologicznej w obszarze ochrony powietrza. 

Oferta  projektu skierowana była do różnych grup wiekowych: od  przedszkolaków, którzy
poznawali tajemnice składu powietrza i krakowskiej przyrody oraz brali udział w konkursie
plastycznym,  przez  gimnazjalistów,  którzy  stworzyli  eko-bajkę  pt.  „Głęboki  oddech”,
przeznaczoną  dla  dzieci  przedszkolnych  i  wczesnoszkolnych,  aż  po  nauczycieli  i
wychowawców,  którzy  wypracowali  aktywne,  skuteczne  metody  edukacji  ekologicznej  w
oparciu o neurodydaktykę – nauczanie przyjazne mózgowi. Wszyscy mieszkańcy Krakowa i
Nowej Huty, bez względu na wiek i wykształcenie, mogli wziąć udział w  Antysmogowym
Przejeździe  Rowerowym  i  tym  samym  podjąć  aktywne  działania  zmniejszające  emisję
szkodliwych substancji oraz uczestnicząc w edukowaniu społeczności.

Proponowane  przez  nas  zajęcia  były  ciekawym  uzupełnieniem  i  wzbogaceniem  oferty
programowej  przedszkoli  i  szkół  ponadpodstawowych.
Wykorzystaliśmy  kreatywne  formy  pracy  z  uczestnikami.  W
programie  zajęć  dla  dzieci  znalazło  się  miejsce  na  przyrodnicze
eksperymenty,  pokazy,  ćwiczenia,  zabawy dydaktyczne,  manualne,  ruchowe oraz  zagadki.
Młodzieży  i  dorosłym  zaproponowaliśmy  intensywne  specjalistyczne  warsztaty,  budujące
proekologiczne postawy oraz podnoszące umiejętności i wiedzę w zakresie ekologii.

Do  najważniejszych  założeń  projektu  należało  podniesienie  świadomości i  pobudzenie
wrażliwości  ekologicznej,  kształtowanie  prawidłowych  postaw proekologicznych  wśród
przedszkolaków,  gimnazjalistów,  nauczycieli  i  wychowawców  oraz  innych  dorosłych
mieszkańców  Krakowa,  wspieranie  kreatywnego  podejścia i wyuczenie
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dobrych nawyków poprzez propagowanie  jazdy na rowerze i  komunikacji  zbiorowej jako
środków zrównoważonego transportu. 

Przekazaliśmy  wiedzę z  zakresu  ochrony  powietrza,  zagrożeń  smogowych  i  wpływu
człowieka na stan środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwypukleniem działań, które
możemy podejmować w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Mamy nadzieję, że wiedza
ta trafiła do jak największej grupy odbiorców i zostanie przekazana dalej. 

Wiosną  wielki  przyjaciel  czystego  powietrza,  Pan  Wicherek,  odwiedził  dzieci  w  ich
przedszkolach,  aby  wspólnie  z  nimi  zastanowić  się,  jak  można  chronić  powietrze.
Zaproponował  przedszkolakom eksperymenty i doświadczenia, w oparciu o
które  dzieci  poznawały  powody zanieczyszczenia  powietrza
i proponowały rozwiązania mogące pomóc  w
jego  ochronie.  Wspólnie
sprawdzali  kolor  powietrza  w
balonikach, badali ruch powietrza
za  pomocą  rurek  i  piłeczek,
badali  jego  skład.  Dzięki  temu
przedszkolaki, które brały udział
w  warsztatach,  poznały
specyfikę  gazów oraz sposoby
rozprzestrzeniania  się
zanieczyszczeń.  Doszły też do
wniosku, że wszystko co żyje
najlepiej czuje się tam, gdzie
ma  czym  oddychać. Dzieci
uznały  więc,  że  należałoby
objąć  szczególną  troską
zwierzęta żyjące w mieście, zwłaszcza ptaki,
które  mieszkają  w  ich  przedszkolnych  ogrodach.  Każde  z
przedszkoli  otrzymało  budkę  lęgową dla  ptaków,  aby  dzieci  miały  okazję
prowadzić obserwacje przyrodnicze. 

W  kolejnym  cyklu  zajęć  przyrodniczych,  jesienią,  dzieci  wybrały  się  z  Tajemniczym
Wędrowcem na Łąki Nowohuckie, aby dowiedzieć się nieco więcej na temat zanieczyszczeń
powietrza  i  roli  przyrody  w ich  eliminowaniu.  Trasę  wyznaczały  kolejne  zwrotki  Questu

Zielona  Nowa  Huta,  w
rozszyfrowywaniu  których
aktywnie uczestniczyły dzieci.
Questing  to  innowacyjna
metoda  odkrywania
dziedzictwa  miejsca,
polegająca  na  tworzeniu
nieoznakowanych  szlaków,
które przemierza się podążając
za informacjami zawartymi w
wierszowanych wskazówkach.
Na  końcu  trasy  ukryta  jest
skrzynka  ze  skarbem  -
pieczątką,  której  przybicie
potwierdza  przebycie  trasy.
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Quest  Zielona  Nowa Huta,  stworzony  przez  zespół  Funduszu Partnerstwa,  stanowi  część
niniejszej  publikacji  (str.  11-14).  Zachęcamy  do  wybrania  się  na  wyprawę  wzdłuż  Łąk
Nowohuckich – użytku ekologicznego objętego, będącego obszarem NATURA 2000. Podczas
warsztatów dzieci miały okazję stworzyć własne obrazy ze znalezionych na łąkach zielonych
skarbów,  rozpoznawać  drzewa  po  liściach,  korze  i  owocach,  a  nawet  asystować  w
doświadczeniu  polegającym  na  stworzeniu  sztucznego  smogu  w  zaimprowizowanym
miasteczku. 
Każde z dzieci otrzymało też upominek – zasilaną energią słoneczną latarkę-breloczek. Była
to  okazja  do  dyskusji  zanieczyszczeniach  związanych  z  wytwarzaniem  energii  i  o  jej
alternatywnych, czystych źródłach. 

W  ramach  projektu  odbyły  się  warsztaty  aktywnych  i  skutecznych  metod  edukacji
ekologicznej skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Program  zajęć  opierał  się  o  założenia neurodydaktyki,  czyli
nauczania przyjaznego mózgowi oraz aktywnych metodach edukacji
ekologicznej  w  praktyce.  W  oparciu  o  tę  wiedzę  przygotowano
ćwiczenia  i  eksperymenty dotyczące  ochrony  środowiska,  ze
szczególnym uwzględnieniem czystości powietrza. 

Program warsztatów obejmował następujące zagadnienia i tematy:

-  Co  każdy  nauczyciel  wiedzieć  powinien?  –  neurodydaktyka  w
służbie nauczyciela
- Efektywne nauczanie i uczenie się – elementy teorii i praktyki
- Atrakcje i skuteczne metody edukacji ekologicznej na przykładzie
problemu zanieczyszczenia i ochrony powietrza
-  Doświadczenia  pokazujące,  jakie  jest  zapotrzebowanie  naszego
organizmu na powietrze
-  Atrakcje  i  skuteczne  metody  edukacji  ekologicznej  na  przykładzie  problemu
gospodarowania odpadami – odpady zagrażają wodzie
- „Było sobie życie – układ oddechowy” – jak działa nasz układ oddechowy? Co „fruwa” w
powietrzu?
- Ćwiczenia oddechowe
- Ekologia w życiu codziennym na przykładzie ochrony przyrody w mieście.
- Opracowanie map mentalnych atrakcyjnych i skutecznych metod edukacji ekologicznej dla
dzieci na kanwie podstaw z neurodydaktyki i stylów uczenia się
- Powietrze pomaga nam w życiu – zabawy ruchowe, zajęcia plastyczno-techniczne
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Warsztaty pisania ekobajki - gimnazjaliści piszą dla dzieci

Odbyły się cztery bardzo owocne spotkania, podczas
których elementy teorii pisania bajki przeplatały się z
momentami  kreatywnego  wymyślania  fabuły i
intensywną  pracą  twórczą.  Warsztaty  prowadzone
były  aktywnymi metodami  z  wykorzystaniem m.in.
techniki burzy mózgów, wspólnej narracji oraz map
myśli.
Uczestnicy  Warsztatów  pracowali  zespołowo,  w
grupach  i  indywidualnie.  W  efekcie  wymyślili
niezwykłą  opowieść futurystyczną,  w  której
najważniejszym  zadaniem  bohaterów  jest  ocalenie
Ostatniej  Zielonej  Planety  –  Migocji.  Styl  życia  i
szacunek do życia, a także sposoby zachowania czystości powietrza Migów – mieszkańców
Migocji – mogłyby być wzorem do naśladowania dla Ziemian, którzy nie mają już miejsca na
składowanie zanieczyszczeń na swojej planecie i  zaczynają zatruwać szkodliwymi gazami
cały wszechświat.
Tekst bajki dostępny na: http://www.ffp.org.pl/programy-ekologiczne/razem-blisko-eko/137-g
%C5%82%C4%99boki-oddech-bajka-ekologiczna
Jednym z najważniejszych działań w projekcie  RAZEM BLISKO EKO był  Antysmogowy
Przejazd Rowerowy. W słoneczną sobotę 13 czerwca na starcie stawiło się kilkudziesięciu
rowerzystów. Wszyscy otrzymali maseczki
przeciwpyłowe, jako  symbol  walki  z
zanieczyszczeniami  powietrza.
Rowerzystom  rozdano  również  hasła
antysmogowe oraz  chorągiewki  i  plakaty
do ozdobienia rowerów. 

Wielobarwna  grupa  dzwoniąc
dzwonkami  ruszyła  z  Alei  Róż  aby
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przemierzyć  Nową  Hutę  ścieżkami  rowerowymi w  towarzystwie  służby  porządkowej
Funduszu Partnerstwa i ARTzony Ośrodka Kultury Norwida oraz patrolu policji w kierunku
pomnika  Wolności  na  placu  Centralnym.   Tu uczestnicy  zostali  zapoznani  z  trasą  questu
„Zielona Nowa Huta” – wędrówki, której celem jest odkrywanie dziedzictwa przyrodniczo-
kulturowego Nowej  Huty.  Z  placu  Centralnego ruszyliśmy ścieżką  rowerową w kierunku
stacji kontroli jakości powietrza, gdzie poznaliśmy metody badania zanieczyszczeń  powietrza
i  rozstrzygnęliśmy konkurs  ekologiczny,  w ramach którego  można było  wygrać  koszulkę
rowerową. Następnie pojechaliśmy dalej ulicą Bulwarową, wokół Zalewu Nowohuckiego, aż
do Klubu Kombinator, gdzie zaplanowano dłuższą przerwę regeneracyjną przy szklaneczce
zimnej  lemoniady,  ćwiczeniach  rozciągających.  Po  rozstrzygnięciu  kolejnego  konkursu
pojechaliśmy do ARTzony, kończąc przejazd grupowym zdjęciem.

Antysmogowemu Przejazdowi Rowerowemu towarzyszyło spotkanie  z ekspertem Funduszu
Partnerstwa Dariuszem Szwedem na temat przyczyn zanieczyszczeń powietrza, krakowskiego
smogu  i  odnawialnych  źródeł  energii.  Szczególne  zainteresowanie  wzbudziła  prezentacja
działania panelu fotowoltaicznego i lampek zasilanych energią słoneczną.

Wszystkie dzieci z krakowskich
przedszkoli  uczestniczących  w
projekcie zastały zaproszone do
konkursu  plastycznego  pt.
„Lubię czyste powietrze”.

I miejsce - Aleksandra Molik
z  Samorządowego
Przedszkola  nr 94 im.  Janka

Muzykanta
II miejsce - Mateusz Czaja z Samorządowego Przedszkola nr 185 Słoneczko
III miejsce - Ewa Głowacka z Samorządowego Przedszkola nr 185 Słoneczko

W ramach podsumowania projektu wydaliśmy broszurę edukacyjną. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Stowarzyszenie Environmental Partnership Association

 Realizowaliśmy  wspólny  projekt  w  6  krajach  EPA  finansowany  przez
Komisję  Europejską  w  ramach   programu  Life+  w  dwóch  obszarach
tematycznych: bioróżnorodność i zrównoważony transport. 

 Uczestniczyliśmy w obchodach Europejskiego Drzewa Roku w Brukseli  w kwietniu
2015 
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 Otrzymaliśmy jako EPA dofinansowanie z Fundacji C.S. MOTT na działania związane
z rzecznictwem na rzecz funduszy małych projektów oraz pozycjonowaniem EPA w
Europie  i  UE.  Jednym z  efektów  jest  powstanie  publikacji  pt.  "Good  grantmaking
guide":  https://docs.google.com/document/d/1zfextkRdJ7pT6oThvuSaOjiRg3jpKQWDetDf04m7ySI/
edit

 Powstała nowa strona EPA: www.environmentalpatnership.org

 Annual Meeting - uczestniczyliśmy w dorocznym spotkaniu fundacji tworzących EPA,
które  odbyło  się  w  listopadzie  w  Brnie,  w  siedzibie  czeskiej  fundacji  Nadace
Partnerstwi (foto EPA)
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EKOTURYSTYKA & GREENWAYS 

 Partnerstwo i współpraca z Polską Organizacją Turystyczną -
spotkania tematyczne, publikacje, konferencje, m.in.:

Spotkanie eksperckie pt. „Czy turystyka rowerowa może być
polskim markowym produktem turystycznym?” towarzyszące 
Międzynarodowym Targom Turystycznym TT, Warszawa,
27.11 2015

http://www.greenways.org.pl/wp-content/uploads/2015/11/Spotkanie_eksperckie_TurystykaRowerowa_TT-
Warsaw.pdf

oraz artykuły eksperckie:  http://www.edenpolska.pl/pl/component/content/article?id=1004

 Udział w konferencjach ekoturystycznych:

Prezentacja pt. „Rozwój ekoturystyki w Polsce i krajach Europy Wschodniej podczas 
III Europejskiej Konferencji Ekoturystycznej w Jarchrance 26-29 kwietnia 2015 
(wystąpienie Karolina Likchtarovich) oraz publikacja (autor Dominka Zaręba). 
http://ekomedia.com.pl/download/karolina.pdf

Światowa Konferencja Ekoturystyczna w Quito, Ecuador - prezentacja Dominika 
Zaręba  https://www.youtube.com/watch?v=w8XQmVvupfM

 Udział w tworzeniu Stowarzyszenia Greenways Polska www.greenways.org.pl.
 Współpraca i konsultacje dla partnerów ukraińskich w dziedzinie ekoturytsyki i 

greenways - Ukraińskie Stowarzyszenie Turytyski Aktywnej i Ekoturystyki (Ukrainian 
Adventure and Ecotourism Association)  http://www.greenways.com.ua

KOMISJA DIALOGU OBYWATELSKIEGO DS. OCHRONY
ŚRODOWISKA
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Fundusz  Partnerstwa  jest  członkiem  krakowskiej  Komisji  Dialogu  Obywatelskiego  ds.
Ochrony Środowiska w Krakowie, 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

 Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu 

 Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły 

W 2015 r. KDO ds. Środowiska odbyła 14 posiedzeń poświęconych m.in.:  pomnikom
przyrody, tematyce zieleni miejskiej, powołaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie,
zmianom  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego
Krakowa,  rekreacyjnemu wykorzystaniu  zbiornika  Bagry  i  zagrożeniom dla  gatunków
zwierząt chronionych; programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt.

ZIELONA NOWA HUTA

Fundusz w roku 2015 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, m.in.:

"Heroina" Festiwal  Kobiet  (marzec  2015)  Fundusz Partnerstwa jako partner  ARTzony
Ośrodka  Kultury  im.  C.K.  Norwida oraz  Babek  z  Nowej  Huty  współtworzył imprezę
obejmującą  bezpłatne  spotkania,  warsztaty  i  wydarzenia  skierowane  do  kobiet.  Każdy  z
uczestników miał możliwość poznać niezwykłe historie kobiet, które połączyła  Nowa Huta.
Odbyły  się  m.in.  warsztaty  z  kreatywnego  recyklingu prowadzone  przez  prezes  Annę
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Woźniak. Dodatkowo zostało przygotowane slajdowisko, poruszające tematy związane z eko-
podróżowaniem, kobiecymi pasjami i wyprawami z dziećmi, które poprowadziła Dominika
Zaręba.

    

Dni Nowej Huty, podczas których kontynuowano wątek ochrony środowiska przez warsztaty
z  dziećmi.  Uczestnicy  wydarzenia  mogli  popróbować  swoich  sił  w  segregacji  odpadów,
sprawdzania baterii oraz w robieniu odblasków. Odbyła się również promocja questu „Zielona
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 2015 r. zrealizowano pięć niezwykle
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ciekawych  nowohuckich   inicjatyw  z  obszaru  szeroko  rozumianej  kultury.  Prezes  Anna
Woźniak była ekspertem oceniającym wnioski na realizację projektów.

Święto Cykliczne – czerwiec 2015 

Fundusz Partnerstwa był współorganizatorem dorocznego  święta rowerowego.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (European Mobility Week)

      Fundusz Partnerstwa włączył się do
sieci  europejskich  działań  pod
hasłem  „Wybierz.  Zmień.  Połącz.
Łącz  różne  formy  podróżowania”
poprzez  współpracę  z  Urzędem
Miasta  Krakowa.  Zorganizowaliśmy
sześć  wydarzeń  promujących  rower
jako  ekologicznytransport,
przyczyniający się do ochrony powietrza i zmniejszenia jego zanieczyszczenia. 

      Program obejmował następujące wydarzenia:
 16.09.2015 Kreatywny recykling rowerowo – otwarte warsztaty dla dzieci
 18.09.2015 Ginger Ninjas rowerem do Meksyku- pokaz filmowy
 19.09.2015 Quest „Zielona Nowa Huta” w cyklu Zajrzyj do Huty
 19.09.2015 Nowa Huta na rowery!!! Warsztaty

kreatywne dla dzieci
 21.09.2015 Cyklotura - slajdowisko tematyczne
 22.09.2015  Butterfly  Wing  rowerowy  –

warsztaty  artystyczne  z  elementami  sztuki  i
języka angielskiego

 22.09.2015  Dzień  bez  samochodu  -
„Bezpiecznie  na  rowerze”. Spotkanie  z
przedstawicielem VIII Komisariatu Policji

Druga  Kolęda  Nowohucka  –  „Norwid  i  Przyjaciele” Fundusz  Partnerstwa  partnerem
przedsięwzięcia https://www.youtube.com/watch?v=QcfniAIkmYM
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