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I. Informacje podstawowe dotyczące Funduszu Partnerstwa
Nazwa Fundacji:
Siedziba Fundacji:
Kontakt:
WWW:
Data ustanowienia:
Data rejestracji:
Numer KRS:
Numer REGON:
Numer NIP:

Fundusz Partnerstwa
Kraków, os. Górali 4 31-959 Kraków
fundusz@ffp.org.pl;
ffp.org.pl; fkb.org.pl
20 lutego 2004 roku
7 kwietnia 2004 roku
203054
356825325
6762262780

Rada Nadzorcza:

Dominika Zaręba, Przewodnicząca
Zbigniew Jędrzejewski
Dariusz Szwed

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):
a. PKD 74.14.A

doradztwo i bezpośrednia pomoc dla organizacji pozarządowych,
2

b. PKD 91.33.Z

c. PKD 91.33.Z

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 projektów
ekologicznych, konkursów małych dotacji, pomoc szkoleniową, doradczą i informacyjną.

Fundusz Partnerstwa od 2014 roku jest członkiem
międzynarodowego Stowarzyszenia Environmental
Partnership Association działającego w Europie
Środkowo-Wschodniej.
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I .Sprawozdanie z działalności statutowej prowadzonej w roku 2016

PROGRAM GRANTOWY FUNDUSZ KROPLI BESKIDU
Fundusz Partnerstwa do grudnia 2015 roku kontynuował realizację XI edycji programu
uruchomionej końcem 2015 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 2016
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.
W ramach konkursu dostępne były dotacje w wysokości maksymalnie do 20 tys. zł, w tym
uwzględnienie działań edukacyjnych w wysokości maksymalnie do 2 tys. zł.
Program w 2016 r. realizowany był 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).

Efekty realizacji XI edycji programu
W ramach konkursu grantowego dofinansowanie otrzymało 8 placówek na kwotę 120 tys. zł.
W projekcie wzięło udział 2 067 uczniów. Przeprowadzono łącznie 21 konkursów, 40
warsztatów i lekcje ekologiczne oraz 17 spotkań i konferencji, w których wzięło udział aż
2 318 uczestników. Dzięki dofinansowaniu szkoły wymieniły m.in. 106 baterii
umywalkowych i 96 spłuczek oraz zamontowały aż 82 urządzenia oszczędzające wodę.
Działania te przyczyniły się do uzyskania wyższych niż planowano oszczędności.
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OPIS PRZYZNANYCH DOTACJI
Gimnazjum im. Ks. Józefa Woźniackiego w Rytrze
Krzyk nowej mody- oszczędzanie wody!
Kwota dotacji: 11 900 zł
Budżet całkowity projektu: 15 620 zł
Planowane oszczędności wody: 5 m3
Uzyskane oszczędności wody: 12 m3
Głównym celem projektu „Krzyk nowej mody – oszczędzanie wody” było zmniejszenie ilości
zużywanej wody o minimum 11%. Gimnazjum w Rytrze dzięki dotacji FKB chce kształtować
postawy i zachowania proekologiczne oraz świadomość ekologiczną wśród uczniów i ich
rodzin objętych projektem. Z tego powodu zamierza uświadomić uczniów i rodziców o skali
problemu, poprzez akcje promocyjne oraz wymianę i modernizację sprzętów sanitarnych
w budynku szkoły. Oczywiście dyrekcja i pracownicy szkoły byli świadomi, że rozwiązanie
problemów ekologicznych nie jest możliwe bez szerokiego udziału edukacji na wszystkich
szczeblach i poziomach kształcenia. Gimnazjum postawiło sobie za cel zapoznanie uczniów
i rodziców ze skutecznymi sposobami oszczędzania tak bezcennego daru natury jakim jest
woda. Przede wszystkim chcieli uświadomić uczniów o powstających ograniczeniach w
dostępie do wody, i że dzięki umiejętnemu korzystaniu z wody zapewnimy dostęp do niej
przyszłym pokoleniom. W projekcie wzięło udział 132 uczniów i 20 nauczycieli.
Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole w Muszynie
Rozważają przedszkolaki, czym jest woda czym jej braki?
Kwota dotacji: 20 000zł
Budżet całkowity projektu: 25 820 zł
Planowane oszczędności wody: 7 m3
Uzyskane oszczędności wody: 13,3 m3
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Projekt realizowany przez Przedszkole w Muszynie zakładał modernizację starej, 19- letniej,
nieszczelnej instalacji wodno- kanalizacyjnej oraz wymianę urządzeń sanitarnych. Montaż
nowych, oszczędnych urządzeń spowodował zmniejszenie zużycia wody o ponad 10 %.
Dzięki wcześniejszym modernizacjom przeprowadzonym również z dotacji FKB,
oszczędność wody w Przedszkolu kształtuje się na poziomie 25 %. Celem projektu było
również kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci przedszkolnych. W ramach
projektu realizowane zostały zajęcia uświadamiające dzieciom jakie znaczenie dla człowieka
ma czysta woda oraz zasady w oszczędzaniu. Dzieci przeprowadziły eksperymenty i
doświadczenia z wodą uczestniczyły w obserwacjach przyrodniczych w terenie, jak i co
miesięcznym odczycie i monitoringu zużycia i oszczędności wody. Przedszkolaki spotkały
się na pogawędkach z ciekawymi ludźmi i ekspertami w zakresie ekologii i oszczędności
wody. Nie zabrakło również zabaw, konkursów i quizów. W projekt zaangażowało się 113
uczniów oraz 14 nauczycieli.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła w Muszynie
Modernizując szkołę- oszczędzamy wodę!
Kwota dotacji: 19 232 zł
Budżet całkowity projektu: 24 232 zł
Planowane oszczędności wody: 33,075 m³
Uzyskane oszczędności wody: 36,5 m3
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Poprzez modernizację infrastruktury wodnej w budynku, systematyczne monitorowanie
zużycia wody oraz zajęcia edukacyjne, Szkoła w Muszynie podniosła poziom świadomości
ekologicznej i wykształciła postawy pro – środowiskowe wśród uczniów, rodziców i
nauczycieli. Do zrealizowania tych celów konieczna była wymiana starych, skorodowanych,
nieszczelnych oraz wielokrotnie naprawianych urządzeń sanitarnych. Działania te pozwoliły
na oszczędność wody na poziomie 15%. Projekt „Modernizując szkołę – oszczędzamy wodę”
zakładał
nie
tylko
poprawę
oszczędności wody w budynku szkoły,
ale również był ciekawą porcją wiedzy
kierowanej do uczniów i ich
opiekunów. Szkoła ma na celu również
wyrabianie wśród uczniów, ich
rodziców i nauczycieli pozytywnych
nawyków, mających na celu bardziej
racjonalne gospodarowanie wodą. W
tym celu szkoła przeprowadziła
kilkunastogodzinne warsztaty i zajęcia
edukacyjne. Do najciekawszych z nich
należały zajęcia z analizy składu chemicznego okolicznych wód oraz oczyszczanie wraz
uczniami wybranych fragmentów wzdłuż brzegów okolicznych rzek. W projekt
zaangażowało się 702 uczniów i 106 nauczycieli

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Muszynce
Woda naszym bogactwem
Kwota dotacji: 7 985 zł
Budżet całkowity projektu: 12 955 zł
Planowane oszczędności wody: 3,8 m3
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Uzyskane oszczędności wody: 5,8 m3

Głównym problem z jakim borykał się zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynce była bardzo
stara i zniszczona infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Wspomniana instalacja kanalizacyjna
od ponad 50 lat nie była wymieniana, ani modernizowana. W związku z tym w szkole
pojawiały się coraz częściej awarie, które doprowadzały do nadmiernego zużywania wody.
Głównym celem projektu „ Woda naszym bogactwem” było zmniejszenie zużywanej wody w
szkole o 20%. Dzięki podjęciu walki z problem i wymianie instalacji kanalizacyjnej szkoła
w Muszynce pokazała dzieciom i społeczności lokalnej, jak wielką wagę odgrywa
oszczędzanie wody. Poprzez projekt Szkoła podniosła poziom wiedzy dzieci i społeczności
lokalnej na temat wody, jej zasobów, ilości zużywania i sposobów jej oszczędzania. Za ważny
punkt postawiła sobie uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem kurczenia się zasobów
wodnych na Ziemi, a w szczególności w rodzimym regionie, którym jest Beskid Sądecki.
Dlatego działaniom remontowym towarzyszył szereg działań oddolnych o charakterze
edukacyjnym i uświadamiającym. Do najważniejszych tego typu działań zalicza
się przeprowadzenie audytu wśród mieszkańców wsi Muszynka. Za pomocą wcześniej
przygotowanego, rzetelnego arkusza ankietowego dzieci wraz swoimi rodzicami miały
za zadanie wypełnić formularz w swoich domach. Na podstawie ankiet zostały wykonane
obliczenia pokazujące zużycie wody w
danym domostwie. W szerszej perspektywie
audyt pozwolił zapoznać się z miejscami,
gdzie zużywa się najwięcej wody, a gdzie
najmniej.
Dzięki tym
informacjom
sformułowane zostały zalecenia oraz
sposoby w jaki sposób oszczędzać wodę.
Dodatkowo w ramach projektu prowadzony
był
szereg
warsztatów
ekologicznoedukacyjnych, zajęć terenowych oraz
konkursów dla uczniów i przedszkolaków.
W projekt zaangażowało się 29 uczniów i 7
nauczycieli.
Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej Szkoła w Bereście
Co „lanie wody” ma do wody?
Kwota dotacji: 7 490 zł
Budżet całkowity projektu: 10 881, 50 zł
Planowane oszczędności wody: 20 m3
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Uzyskane oszczędności wody: 20, 76 m3
Problemem Szkoły Podstawowej w Samorządowym Centrum Edukacji w Bereście było
bardzo duże zużycie wody, wynikające z niskiej jakości używanych urządzeń sanitarnych.
Wspomniane urządzenia często ulegały awariom, przepuszczały wodę, były nieszczelne i
pomimo bieżących napraw generowały straty wody. Problem ten Szkoła w Bereście
rozwiązała montując oszczędne baterie i spłuczki, dzięki którym planowane oszczędności
wody wzrosły o 10% w ciągu roku. Równie ważnym problemem i przyczyną strat wody były
złe nawyki w jej oszczędzaniu. Dzięki realizacji projektu szkoła uzmysłowiła uczniom,
rodzicom i pracownikom problem zużycia i konieczność oszczędzania wody. Pomagając i
pracując przy realizacji projektu
uczniowie i rodzice zobaczyli praktyczne
zastosowania rozwiązań przyjaznych dla
środowiska. Natomiast prowadzony
przez nauczycieli wraz z uczniami
monitoring zużycia wody pozwolił
opracować racjonalne metody jej
oszczędzania i pomógł opracować
pozytywne nawyki w korzystaniu z
wody. Uczniowie wraz z nauczycielami
uczestniczyli
w wycieczkach,
warsztatach badawczych i edukacyjnych.
W projekt zaangażowało się 148 uczniów i 25 nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Żegiestowie
Nie lej wody!
Kwota dotacji: 13 620 zł
Budżet całkowity projektu: 19 220 zł
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Planowane oszczędności wody: 3 m3
Uzyskane oszczędności wody: 3,25 m3
Głównym celem projektu
realizowanym przez Szkołę
Podstawową w Żegiestowie
była
modernizacja
starej
infrastruktury
wodnej
w
budynku szkoły co wpłynęło
na 10% zmniejszenie zużycia
wody w skali miesiąca.
Poprzez wymianę instalacji
wodno-kanalizacyjnej, szkoła
zaoszczędziła zużycie wody
oraz
nauczyła
dzieci
oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi. Szkoła Podstawowa w Żegiestowie nie
chciała być tylko placówką, która tylko przekazuje wiedzę teoretyczną, ale pragnie pokazać
jak przez działania praktyczne można skutecznie wprowadzić edukację ekologiczną w życie.
Pracownicy tej placówki uważają, że edukacja ekologiczna poparta przykładem działań może
przyczynić się do tego, że wyrośnie pokolenie, które umiejętnie będzie radzić sobie z
zagrożeniami cywilizacyjnymi takimi jak problem niedoboru wody pitnej. W związku z tym
szkoła przygotowała szereg działań edukacyjnych skierowanych do dzieci. Najważniejszym z
nich były udział dzieci w monitoringu zużycia wody, które wpłynął pozytywnie na
zwiększenie świadomości oszczędzania wody. Jest to temat szczególnie ważny dla tego
regionu, ze względu na występujący okresowo problem niedoboru wody pitnej w niektórych
gospodarstwach domowych w Żegiestowie. Równie ważnym przedsięwzięciem było wspólne
sprzątanie brzegów Potoku Żegiestowskiego. W projekcie wzięło udział 77 uczniów i 12

nauczycieli.
Zespół Szkolno-Gimnazjalny Gimnazjum Publiczne w
Piwnicznej Zdroju
10

Wodne zmiany II
Kwota dotacji: 19 960 zł
Budżet całkowity projektu: 33 930 zł
Planowane oszczędności wody: 6,3 m3
Uzyskane oszczędności wody: 6,7 m3
Głównym celem projektu była modernizacja systemu spłukiwania wody oraz urządzeń
sanitarnych, dzięki któremu szkoła zaoszczędzi zużycie wody na poziomie 12 %. Dyrekcja i
nauczyciele placówki uważali jednak, że bez odpowiednich, interesujących działań
edukacyjnych sama modernizacja będzie tylko powierzchowną zmianą. Szkole zależało
głównie na poszerzeniu świadomości w zakresie oszczędzania i poszanowania wody, dlatego
nauczyciele przygotowali bardzo interesujący program zajęć. Oprócz pogadanek, warsztatów,
konkursów sprawdzających wiedzę, nauczyciele zachęcali uczniów do pracy twórczej.
Uczniowie przygotowali prace plastyczne, filmy krótko metrażowe dotyczące „wodnych
tajemnic”, prezentacje multimedialne, swoje autorskie bajki o „ Wielkiej podróży kropelki
Elki”, oraz własne gry planszowe nt. „skąd się bierze woda w naszych kranach”. Wszystkie
prace, które powstały posłużyły do reklamy projektu oraz upowszechnienia problemu i metod
zaradzania mu wśród społeczności lokalnej Piwnicznej – Zdroju. W projekcie wzięło udział
560 uczniów i 60 nauczycieli.

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Doliny Popradu
Wielka wędrówka małej kropli wody
Kwota dotacji: 14 760 zł
Budżet całkowity projektu: 18 560 zł
Planowane oszczędności wody: 2 m3
Uzyskane oszczędności wody: 3,9 m3
Problemem, z którym borykało się Stowarzyszenie była znikoma świadomość ekologiczna
mieszkańców Muszyny. O małej świadomości mieszkańców świadczyło zanieczyszczanie
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śmieciami rzeki Poprad oraz brak nawyków oszczędzania wody w czasie suszy. W związku
z tym, celem jaki stawiało sobie Stowarzyszenie wraz ze Szkołą Podstawową nr 2 w
Muszynie było zwiększenie świadomości przyrodniczej wśród uczniów szkoły oraz całej
społeczności lokalnej, poprzez działania edukacyjne oraz zwiększenie oszczędności wody w
budynku szkoły o około 20%. Zwiększenie oszczędności w budynku szkoły zapewniła
wymiana i modernizacja urządzeń sanitarnych. Działania edukacyjne polegały na warsztatach,
doświadczeniach i zajęciach w terenie. Uczniowie między innymi wykonali samodzielnie
deszczomierz, za którego pomocą mierzyli poziom wody. Dzięki akcji sprzątania brzegów
Rzeki Poprad , w którą zaangażowana była cała społeczność lokalna stowarzyszenie
poszerzyło ekologiczną świadomość ludzi z najbliższego otoczenia. W projekcie wzięło
udział 50 uczniów i 12 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Muszynie.

PROJEKT „BĄDŹMY 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 był propozycją aktywnego podejścia do tematu ochrony powietrza. Zaprosiliśmy do
niego krakowskie przedszkola oraz szkoły podstawowe najbardziej zainteresowanych
prowadzeniem edukacji ekologicznej w obszarze ochrony powietrza. Projekt był
innowacyjnym podejściem do tematu ochrony powietrza. W ramach projektu zrealizowane
zostały: warsztaty, gra terenowa, happening „Biegiem po czyste powietrze”, audio bajka
ekologiczna, publikacja dla dzieci, konkurs plastyczny.
Dla przedszkolaków w ramach projektu zostały zorganizowane dwa warsztaty.
Dzieci poznawały tajemnice składu powietrza, uczyły się jak rozpoznawać oraz jak zwalczać
zanieczyszczenia powierza, dowiedziały się czym są alternatywne źródła energii i jak ważna
jest przyroda w mieście.
Proponowane przez nas zajęcia były ciekawym uzupełnieniem i wzbogaceniem oferty
programowej przedszkoli. Wykorzystane zostały kreatywne formy pracy z dziećmi. W
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programie zajęć dla dzieci znalazło się miejsce na przyrodnicze eksperymenty, pokazy,
ćwiczenia, zabawy dydaktyczne, manualne, ruchowe oraz zagadki.
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.
Na potrzeby warsztatów dla przedszkolaków
stworzyliśmy edukacyjną
bajkę Kamishibai
„Opowieści z Zielonego Parku”, jako innowacyjne,
ciekawe
i
nowatorskie
narzędzie
edukacji
ekologicznej dla dzieci. Teatr Kamishibai to teatr
ilustracji. Technika ta wywodzi się z Japonii i
wykorzystuje kartonowe plansze z obrazkami i
tekstem oraz drewnianą skrzynię. Kartonowe plansze
opowiadają historię, każda ilustracja odpowiada
kolejnemu fragmentowi opowiadania. Na przedniej
stronie karty odwróconej w stronę publiczności
widnieje ilustracja, tył karty zawiera tekst, który czyta opowiadający. Taka forma bajki jest
świetnym punktem wyjścia do prowadzenia różnorodnych warsztatów z dziećmi. W bajce
zostały zawarte w sposób przystępny dla dzieci informacje o rodzajach zanieczyszczeń
powietrza, o tym w jaki sposób one powstają i wpływają na życie i zdrowie nasze i innych
żyjących istot. Jakie znaczenie mają rośliny, a w szczególności drzewa dla powietrza. W jaki
sposób powinniśmy dbać o środowisko i chronić powietrze.

W ramach projektu dla przedszkolaków
przygotowaliśmy
również
konkurs
plastyczny „Moja fantastyczna kraina
czystego powietrza- w jaki sposób bym
o nią dbał/a?”. Konkurs plastyczny miał
charakter indywidualny i został skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym biorących
udział w projekcie. Konkurs miał na celu zwrócenie uwagi dzieci na tematykę ochrony
powietrza. Dla dzieci twórczość plastyczna jest wyjątkowo istotna i w sposób bezpośredni
wpływa na rozwój dziecka.
Do konkursu zgłoszono 23 prace plastyczne. Prace stworzono indywidualnie w
przedszkolach, które wzięły udział w projekcie „Bądźmy Eko!”. Jury konkursowe wybrało 3
najlepsze prace oraz przyznało 2 wyróżnienia, a nagrody stanowiły ekologiczne gry
kreatywne oraz książki przyrodnicze.
I miejsce: Zuzia Żak z Przedszkola nr 107 w Krakowie
II miejsce: Milena Dziedzic z Przedszkola nr 92 w Krakowie
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III miejsce: Dawid Bela i Hubert Szewczyk z Przedszkola nr 92 w Krakowie
Wyróżnienie: Emilia Skalska i Jagoda Malec z Przedszkola nr 92 w Krakowie

W ramach projektu została zorganizowana gra terenowa oraz hapenning „Biegiem po
czyste powietrze” dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Eko- gra terenowa przygotowana została w formie stacji, na których czekały na dzieci
ekologiczne zadania, eksperymenty, zagadki dotyczące ochrony powietrza. Gra miała na celu
w przyjaznej formie pogłębienie wiedzy dzieci na temat ochrony i zanieczyszczeń powietrza.
Poprzez formę zabaw edukacyjnych, manualnych i terenowych dzieci zostały zapoznane z
rolą przyrody w oczyszczaniu powietrza oraz powodami dla których należy je chronić.
Powszechnie wiadomo, że przez uczestnictwo i samodzielne doświadczanie i przeżywanie
przyswajamy dużo więcej wiedzy niż przez słuchanie i oglądanie. Dlatego narzędzie jakim
jest gra-terenowa z elementami eksperymentów i pokazów jest wyjątkowo skutecznym
narzędziem. W wydarzeniu wzięło udział około 150-160 dzieci z klas 1-3.

„Biegiem po czyste powietrze”- happening biegowy i warsztaty edukacyjne dla dzieci.
Wydarzenie miało na celu zwrócenie uwagi na problem stanu powietrza w Krakowie,
podniesienie świadomości mieszkańców na temat smogu krakowskiego oraz wyrazem
sprzeciwu wobec tej sytuacji. Impreza połączona była z warsztatami edukacyjnymi dla
dzieci. Dzieci uczestniczyły w zawodach
biegowych (3 dystanse, dla różnych
kategorii wiekowych), w warsztatach
edukacyjnych dotyczących ekologii i
przeprowadzonych w formie zabaw oraz
w happeningu. Happening rozpoczynały
warsztaty recyclingowe, podczas których
dzieci przygotowały transparenty i inne
materiały
happeningowe
dotyczące
ochrony powietrza i zdrowego trybu
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życia. Po wykonaniu materiałów dzieci przeszły się wokoło skweru, na którym odbywała się
impreza. Dzieci rozdawały ulotki z informacjami dotyczącymi zdrowego trybu życia i
ochrony powietrza przechodniom- mieszkańcom Krakowa. Udział wzięło około 170 osób.
Partnerami wydarzenia byli: ARTzona Ośrodka Kultury Norwida, Fundacja 4 Alternatywy,
NH Team oraz gazeta Głos Nowej Huty.
Film z wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=SLt9CNJvGQ8

Nagraliśmy również audio eko-bajkę
„Głęboki Oddech” oraz wydaliśmy
publikację dotyczącą edukacji
ekologicznej.
Bajka została stworzona i napisana w
trakcie
warsztatów
przez
gimnazjalistów i skierowana jest
przede wszystkim do młodszych
dzieci.
Nagranie
zostało
upowszechnione w szkołach i
przedszkolach

W projekcie wzięło udział 7 grup przedszkolnych oraz siedem klas ze szkoły – blisko 500
dzieci i dorosłych.

PROJEKT „AKADEMIA KREATYWNEJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
I PRAKTYCZNEGO PISANIA WNIOSKÓW O DOTACJĘ”
Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski w Krakowie w ramach programu
„Naukowe Inspiracje- ciekawe i kreatywne”. Przygotowana przez Fundusz Akademia
składała się z dwóch modułów edukacyjnych. Celem pierwszego modułu naszej Akademii
było stworzenie warsztatów aktywnej edukacji ekologicznej dla studentów. Warsztat
pierwszy był wprowadzeniem w
tematykę
aktywnej
edukacji,
prowadzonej metodami pedagogiki
zabawy. Dzięki tym warsztatom
studenci poznali aktywne metody
edukacji ekologicznej, wykorzystujące
elementy pedagogiki zabawy, gier,
inscenizacji,
pokazów
teatrzyku
Kamishibai, twórczego i kreatywnego
recyklingu, różne eksperymenty i
doświadczenia.
Studenci
naszej
Akademii
poznali
np.,
sposób
wytwarzania sztucznego smogu w
zaprojektowanym miasteczku-makiecie
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i wiele innych ciekawych rozwiązań dla aktywnej edukacji ekologicznej. Studenci
wykonywali eksperymenty, poznawali aktywne metody edukacji ekologicznej oraz metodę
questingu w edukacji ekologicznej. Drugi moduł polegał na aktywnych warsztatach pisania
wniosków o dotację na realizację projektów kulturalnych, ekologicznych i dotyczących
inicjatyw społecznych. Trzech uczestników warsztatów wzięło udział jako wolontariusze
podczas organizacji eko-gry terenowej.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Stowarzyszenie Environmental Partnership Association

 Realizowaliśmy II etap wspólnego projektu wsparcia instytucjonalnego dla






Stowarzyszenia EPA finansowanego przez C.S. MOTT Foundation na działania
związane z rzecznictwem na rzecz funduszy małych projektów oraz pozycjonowaniem
EPA w Europie i UE. Częścią projektu był Konkurs Europejskie Drzewo Roku.
Annual Meeting - dwóch przedstawicieli Funduszu Partnerstwa uczestniczyło w
dorocznym spotkaniu 6 fundacji tworzących EPA, które odbyło się w listopadzie w
Bratysławie, organizowane przez słowacką Fundację Nadacia Ekopolis.
Uczestniczyliśmy jako EPA i Fundusz Partnerstwa w Europejskiej Konferencji
Eurovelo i Greenways 14-15.10.2016, Wiedeń podczas której podpisaliśmy Deklarację
Greenways z Wiednia: http://www.greenways.org.pl/2016/12/08/deklaracjagreenways-wiednia/
Uczestniczyliśmy jako EPA i Fundusz Partnerstwa w międzynarodowym projekcie
European Green Belt: http://www.europeangreenbelt.org oraz konferencji 9th PanEuropean Green Belt Conference, 31.10 - 3.11.2016, Park Narodowy Koli
(Findlandia).

EKOTURYSTYKA & GREENWAYS
 Współpraca z Polską Organizacją Turystyczną - udział jako partner w Konsorcjum
Turystyki Rowerowej przy POT, zawiązanym 18.11.2016 r. oraz udział w badaniach
rynku pt. "Ekoturystyka w Polsce 2016":
https://www.pot.gov.pl/component/rubberdoc/doc/5412/raw
 Spotkania tematyczne, publikacje, konferencje, w których uczestniczyliśmy z
prezentacjami eksperckimi:
1. Międzynarodowa konferencja o turystyce rowerowej pt. "Pora na rowery"
towarzysząca Międzynarodowym Targom Tour Salon, Poznań, 13.12.2016 r.,
http://www.tour-salon.pl/pl/wydarzenia/turystyka_rowerowa/
2. Walne zebranie członków Stowarzyszenia Greenways Polska, Kośmin, woj.
lubelskie, 3.06.2016 r.
3. Regionalna Konferencja o Ekoturystyce w Rumunii - Regional Conference on
Environment and Sustainable Development - NGO Fund Romania, Sibiu, 916

10.06.2016 r.
4. Konferencja o turystyce transgranicznej w Cieszynie organizowana przez
Euroregion "Śląsk Cieszyński" i Śląską Organizację Turystyczną, 30.11.2017 r.
5. Konferencja o turystyce rowerowej i audycie nieużytkowanych tras rowerowych
organizowana w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego, 9.12.2017 r.
 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
Artykuły eksperckie:
 Ekoturystyka szansą dla Polski"
https://www.edenpolska.pl/pl/component/rubberdoc/doc/18/raw
 Rozdział "Turystyka zrównoważona w Karpatach" do książki pt. "Wspólnie dla
zrównoważonego rozwoju Karpat. Poradnik o Konwencji Karpackiej":
http://atitlan.pl/2017/03/09/zrownowazona-turystyka-karpatach/
 Wywiad o turystyce rowerowej z Danielem Mourkiem:
https://www.aktualnosciturystyczne.pl/produkt-turystyczny/o-turystyce-rowerowej-iprzepisie-na-sukces

 Udział




Inne:
merytorycznych

w działaniach
Stowarzyszenia Greenways Polska
www.greenways.org.pl.
Współpraca i konsultacje dla partnerów ukraińskich w dziedzinie ekoturystyki i
greenways - Ukraińskie Stowarzyszenie Turystyki Aktywnej i Ekoturystyki
(Ukrainian Adventure and Ecotourism Association) http://www.greenways.com.ua
Przygotowanie koncepcji do 2 projektów transgraficznych INTERREG z Ukrainą i
Białorusią (Fundacja Wspólne Dziedzictwo, Ukraińskie Stowarzyszenie Turystyki
Aktywnej i Ekoturystyki, Białoruskie Stowarzyszenie "Greenways na Wsi").

KOMISJA DIALOGU OBYWATELSKIEGO DS. OCHRONY
ŚRODOWISKA
Fundusz Partnerstwa jest członkiem krakowskiej Komisji Dialogu Obywatelskiego ds.
Ochrony Środowiska (KDOŚ) w Krakowie, działającej 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.
Członkowie KDOŚ wg. stanu na 31.12.2016:

1.

Fundacja Aeris Futuro

2.

Fundacja Fundusz Partnerstwa

3.

Fundacja Otwarty Plan
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4.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

5.

Fundacja Sendzimira

6.

Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne

7.

Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa

8.

Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły

9.

Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie

10. Stowarzyszenie Nasza Olszanica
11. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik
12. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich
13. Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu
14. Stowarzyszenie Zielone Kliny
15. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
16. Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń w Krakowie
17. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
18. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.

W 2016 r. KDOŚ odbyła 12 posiedzeń i podjęła 33 uchwały poświęcone m.in.: pomnikom
przyrody, tematyce zieleni miejskiej, zmianom „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Krakowa”, zmianie planu zagospodarowania Bulwarów
Wisły, działaniom zmniejszającym bieżący poziom zanieczyszczenia powietrza, programowi
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt,
podejmowaniu interwencji i przetrzymywaniu zwierząt dzikich w ośrodku rehabilitacji,
problemowi odwodnień w czasie inwestycji budowlanych, szczególnie w okolicy zbiorników
wodnych, cieków i źródlisk.
Sprawozdania z posiedzeń KDO ds. środowiska, w tym podjęte uchwały:
http://ngo.krakow.pl/kdo/16128,artykul,kdo_ds__srodowiska.html

KOMISJA DOTACYJNA WOJEWODZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
Prezes Funduszu Partnerstwa Anna Woźniak-Lubaś została wybrana przez krakowskie
organizacje ekologiczna jako przedstawiciel organizacji pozarządowych do uczestnictwa w
Komisji Konkursowej Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna WFOŚiGW w
Krakowie. Brała udział jako ekspert oceniający wnioski o dotację podmiotów z województwa
małopolskiego i przyznaniu dotacji na łączną kwotę 2 mln. złotych.
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ZIELONA NOWA HUTA
Organizacja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (European Mobility
Week) – 16-22.09.2016

Razem dla Huty (2016) – prowadzenie
warsztatów dla dzieci z ekologiczną bajką
Kamishibai

Święto Cykliczne – czerwiec 2016

Bieg
zalewu

charytatywny „Biegam dla Daniela moje pierwsze kółko wokół

Trzecia Kolęda Nowohucka –
„Norwid i Przyjaciele”

19

Fot. Aleksander Hordziej

