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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,
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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 2017
PROJEKT „Powiew Czystego Powietrza”
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 „Powiew Czystego Powietrza” 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, ochrony
zieleni w mieście oraz zagrożeń klimatycznych. W ramach projektu zrealizowano: warsztaty
terenowe dla dzieci ze szkół i przedszkoli, warsztaty dramowe, warsztaty dot. zagrożeń
związanych ze zmianami klimatu, warsztaty dla nauczycieli i studentów, wakacyjne warsztaty
dla dzieci Mała ARTzona, konkurs plastyczny dla przedszkolaków, konkurs literacki dla
dzieci ze szkół, została wydana ekologiczna gra planszowa oraz edukacyjna- kreatywna
publikacja „Rea, córka burzy”, oraz edukacyjna bajka Kamishibai
Opracowanie edukacyjnej bajki Kamishibai. Warsztaty dla przedszkolaków dot.
ochrony powietrza, prowadzone metodą Kamishibai.
W ramach projektu stworzyliśmy innowacyjne, ciekawe i nowatorskie narzędzie edukacji
ekologicznej dla dzieci. W związku z tym, że poprzednia bajka „Opowieści z zielonego
parku” okazała się ogromnym sukcesem, powstał pomysł, by wydać kolejną bajkę w formie
teatrzyku Kamishibai, a nie zwykłego opowiadania. 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 „Opowieści z podróży" zostały zawarte w sposób przystępny dla dzieci informacje o
przyczynach zmian klimatu i jego skutkach oraz do czego może doprowadzić nie szanowanie
środowiska i zanieczyszczanie powietrza. W bajce przedstawiona również historię miasta, w
którym pojawił się smog. Bajka edukuje jak zachowywać się podczas takiego stanu rzeczy.
Prezentuje dobre praktyki w zachowaniu i działaniach. Uświadamia dzieciom, że każdy może
zrobić coś dla środowiska- wystarczy tylko zmienić swoje postawy i zachowani oraz w jaki
sposób powinniśmy dbać o środowisko i ochraniać powietrze.
Do bajki opracowany został scenariusz warsztatów dla przedszkolaków. Warsztaty zostały
przeprowadzone w 6 grupach przedszkolnych. Grupy zostały wyłonione w ramach rekrutacji
przeprowadzonej w etapie przygotowawczym. Warsztaty zostały przeprowadzone na
podstawie scenariusza i przy użyciu bajki Kamishibai „Opowieści z podróży”.
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Ekologiczna Gra Planszowa oraz ekologiczne warsztaty terenowe dla przedszkoli
W ramach projektu Fundusz Partnerstwa wydał ekologiczną grę planszową. Jedną w dużym
formacie, do prowadzenia warsztatów i kilkanaście w formacie A2 do rozdania dzieciom.
Opracowany został merytoryczny zakres gry wraz z instrukcją i dodatkami oraz wstępny
szkic, który został przetestowany przez zespół Funduszu Partnerstwa. Następnie wykonano
projekt graficzny Po rozeznaniu ofert drukarni została wybrana najlepsza z nich. Gra została
wykorzystana do prowadzenia warsztatów terenowych dla dzieci z przedszkoli i była
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elementem opracowanego scenariusza. Warsztaty zostały przeprowadzone w 6 grupach
przedszkolnych. Poniżej prezentujemy projekt gry oraz relację z warsztatów terenowych.
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Warsztaty terenowe dla dzieci ze szkół „Quest Zielona Nowa Huta”
Warsztaty terenowe dla dzieci ze szkół pomyślane były, jako warsztaty rozwijające u dzieci
szacunek do otaczającej zieleni. Warsztaty miały na celu zwrócenie uwagi na ważną rolę
zieleni w mieście. Podczas warsztatów został wykorzystany Quest Zielona Nowa Huta. W
warsztacie wzięło udział 7 klas: dwie klasy 1, trzy klasy 2 i trzy klasy 3. Podczas warsztatu
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każde dziecko otrzymało wydrukowaną kartę Questu. Dzieci samodzielnie czytały zwrotki.
Po każdej zwrotce prowadzona była burza mózgów i pogawędka. Dzięki tak prowadzonym
zajęciom dzieci samodzielnie dochodziły do wiedzy. Odkrywały ją i przez to lepiej
przyswajały Oprócz pogawędek i dyskusji, między poszczególnymi zwrotkami Questu w
warsztatach zaplanowane zostały tematyczne zabawy ruchowe oraz ćwiczenia z zakresu
edukacji ekologicznej.

Konkurs literacki dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym „Moja fantastyczna kraina
czystego powietrza jakbym o nią dbał/a”
W ramach projektu dla szkół przygotowaliśmy konkurs literacki „Moja fantastyczna
kraina czystego powietrza- w jaki sposób bym o nią dbał/a?”. Konkurs miał charakter
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indywidualny i został skierowany do dzieci w wieku wczesnoszkolnym biorących udział w
projekcie. Konkurs miał na celu zwrócenie uwagi dzieci na tematykę ochrony powietrza.
Tematem konkursu były opowiadania ekologiczne dot. ochrony powietrza. Dzięki temu
działaniu dzieci samodzielnie zgłębiały wiedzę ekologiczną. Poprzez poszukiwanie tematów i
zastanawianie się nad fabuła samodzielnie budowały swoją wiedzę.
Obrady jury konkursowego odbyły się 21 czerwca 2017 roku. W skład jury konkursowego
wchodziły: Anna Woźniak- Lubaś, Barbara Sadurska oraz Dominika Zaręba. Prace zostały
ocenione pod kątem:
1/ Zawartość merytoryczna
2/ Estetyka kompozycji, poprawność ortograficzna, interpunkcja, poprawność językowa,
bogactwo słownictwa, środków stylistycznych itp.
3/ Kreatywność
4/ Samodzielność wykonania.
Laureaci konkursu:
I miejsce: Ewa Halicka
II miejsce: Andrzej Węglarczyk, Emilia Gil
III miejsce: Ola Dec, Wiktoria Popielak
Wyróżnienia: Jakub Michalik, Wiktor Motyka, Joanna Czmyr, Wiktoria Czyż, Tosia Bulka.
Prace laureatów zostały opublikowane w książeczce „Rea córka burzy”

Warsztat dla nauczycieli i studentów dotyczący edukacji ekologicznej i neurodydaktyki.
Warsztat miał na celu wzmocnienie i podniesienie kompetencji do prowadzenia edukacji
ekologicznej oraz do wykorzystywania oraz samodzielnego tworzenia innowacyjnych i
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aktywnych metod i technik. Warsztat przeprowadziły Dorota Pąchalska, Barbara Sadurska
oraz Katarzyna Wychowaniec.
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Warsztaty ekologiczne Mała ARTzona
Warsztaty Mała ARTzona zostały pomyślane i zorganizowane jako warsztaty wakacyjne.
Dzięki temu dzieci, które spędzają wakacje w mieście miały możliwość w ciekawy sposób
spędzić czas. Warsztaty zorganizował partner w projekcie Ośrodek Kultury im. C. K.
Norwida oddział ARTzona. Warsztaty dotyczyły ochrony powietrza i recyklingu. Dzieci
podczas zorganizowanych warsztatów budowały recyklingowe, ekologiczne miasto z filtrami
i turbinami wiatrowymi. Miasto idealne, miasto, w którym wszyscy dbają o powietrze
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Warsztat edukacji ekologicznej metodą dramy dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Dla dzieci w wieku szkolnym przygotowaliśmy szereg ciekawych działań. W tym projekcie
poświęciliśmy wiele uwagi kwestii rozwijania u dzieci umiejętności samokształcenia,
budowania własnych opinii, własnych postaw. Rozwijaliśmy u dzieci samodzielne, twórcze,
odpowiedzialne myślenie. Skierowaliśmy ich rozważania w kierunku ekologii i budowania
proekologicznych, świadomych postaw. W związku z tym zaplanowaliśmy dla tej grupy
wiekowej działania takie jak konkurs literacki, na ekologiczne opowiadanie dot. powietrza.
Dzięki temu działaniu dzieci samodzielnie zgłębiały wiedzę, wyciągały wnioski. Ekologiczne
warsztaty prowadzone techniką dramy to naszym zdaniem bardzo innowacyjne, skuteczne i
ciekawe rozwiązanie dla edukacji ekologicznej. Dzieci przez wcielanie się w role, odgrywanie
scen, zastanawiały się nad prezentowanym materiałem. Dyskutowały, zastanawiały się
wyciągały wnioski i budowały swoje pro-ekologiczne postawy
Istotą dramy jest konflikt (wymyślony, wzięty z wielkiej sztuki, literatury, obrazów, życia
codziennego). Drama umożliwia przeżycie określonych problemów, poszukiwanie własnych
rozwiązań i dokonywanie wyborów, ale też zmianę interpretacji oceny określonej przeżytej
kiedyś sytuacji oraz zmianę doświadczenia. Dlatego drama może być wyjątkowo skuteczną
metodą w edukacji ekologicznej i ma ogromne znacznie dla rozwijania dobrych postaw
ekologicznych i pro środowiskowych u dzieci.
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Konkurs plastyczny „Powiew czystego powietrza” dla przedszkolaków
Dla dzieci twórczość plastyczna jest wyjątkowo istotna i w sposób bezpośredni wpływa na
rozwój dziecka. Dzieci przez twórczość plastyczną wyrażają siebie. Przez sztukę pokazują
nam jak widzą rzeczywistość. Malują swój świat wewnętrzny, a nie odzwierciedlają
rzeczywistości. Stąd pomysł na temat konkursu. Chcieliśmy jeszcze bardziej pobudzić
kreatywność dzieci i liczyliśmy na jak najbardziej twórcze i innowacyjne pomysły w jaki
sposób dbać o czyste powietrze.
Obrady jury konkursowego odbyły się 16 października 2017 roku. W skład jury
konkursowego wchodziły: Katarzyna Wychowaniec, Nina Kulik oraz Anna Woźniak –
Lubaś. Kierując się zgodnością merytoryczną z tematem, estetyką wykonania, kreatywnością
oraz samodzielnością wykonania komisja wybrała 3 najlepsze prace oraz 3 wyróżnienia. Były
to:
I miejsce: Jan Krajewski
II miejsce: Milenka Litwińczuk
III miejsce: Natalia Hebda
Wyróżnienie: Gabriela Koźbiak, Tymoteusz Walczak, Kacper Gomuła
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Kreatywna książeczka edukacyjna dla dzieci „Rea, córka burzy”
W ramach projektu Fundusz Partnerstwa opracował merytorycznie, zredagował kreatywną
publikację edukacji ekologicznej dla dzieci. W publikacji znajduje się wiele ciekawych zadań
edukacyjnych. W książeczce zostały również zamieszczone prace finalistów konkursu
literackiego.

17

Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach projektu „Powiew Czystego
Powietrza”

W ramach warsztatów dla przedszkoli według projektu zajęcia miały zostać przeprowadzone
w 6 grupach przedszkolnych, po przeprowadzeniu rekrutacji Fundusz Partnerstwa
zakwalifikował do projektu 6 grup przedszkolnych oraz 1 Szkoła Podstawowa, czyli 6-7
klas szkolnych. Do projektu zakwalifikowało się w sumie 310 dzieci. Wraz z dziećmi, które
wzięły udział w wakacyjnych warsztatach w ARTzonie. W warsztacie terenowym dla
przedszkolaków z zastosowaniem eko gry planszowej wzięło udział: 128 dzieci. W
warsztatach terenowych Quest Zielona Nowa Huta dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym
wzięło udział: 126 dzieci. W drugich warsztatach dla przedszkoli dotyczących ochrony
powietrza i zmian klimatu z zastosowaniem bajki Kamishibai wzięło udział: 125 dzieci. W
warsztatach dramowych wzięło udział 126 dzieci. W warsztatach dla nauczycieli i studentów
wzięło udział 10 osób. Listy obecności, załączamy w oryginale do raportu. Zakładamy, że
udostępnienie przez nas szkołom i przedszkolom oraz innym odbiorcom naszych materiałów
edukacyjnych w rezultacie obejmie dodatkowo około 20 tysięcy dzieci. Dodatkowo
stworzyliśmy i udostępniliśmy w Internecie 1 bajkę Kamishibai „Opowieści z podróży”
którą wydrukowaliśmy w 11 egzemplarzach, które rozdawaliśmy w przedszkolach.
Wydaliśmy 500 sztuk „Kreatywnej publikacji- „Rea córka burzy oraz 16 sztuk eko gry
planszowej w formacie A2 wraz z dodatkami, które rozdaliśmy w przedszkolach i szkole oraz
1 szt. dużą (5x6 metrów) grę planszową. Stworzyliśmy 4 scenariusze zajęć ekologicznych.
Umieściliśmy na stronie www i Facebook’u około 13 artykułów i notek informacyjnych
opatrzonych zdjęciami i filmami.

PROJEKT „ Zielone Inspiracje”
W 2017 Fundusz Partnerstwa otrzymał również dofinansowanie na projekt pn „Zielone
Inspiracje” ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt realizowany był, jako oferta wspólna z
stowarzyszeniem Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie. W ramach projektu po
stronie Funduszu Partnerstwa zostały zrealizowane: warsztaty edukacyjne dla dzieci,
wydanie bajki Kamishibai, warsztaty dot. planowania strategicznego, konkurs na Drzewo
Nowej Huty 2017, Film „Zielona Nowa Huta- nasze marzenie o zrównoważonym mieście”,
Ilustrowana Bajka ekologiczna, finał projektu- spotkanie podsumowujące.

Warsztaty edukacyjne dla dzieci
Podczas

projektu

został

zorganizowany

cykl

warsztatów

dla dzieci

w

wieku

wczesnoszkolnym w ogrodach społecznych z zastosowaniem bajki Kamishibai. Na cykl
składało się 6 warsztatów, na które zostało zgłoszonych 145 dzieci. Warsztaty zostały
przeprowadzone według przygotowanego wcześniej scenariusza i szczegółowo obmyślonych
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i zaplanowanych działań. Dzięki przeprowadzeniu warsztatów przez wykwalifikowanych
edukatorów z wykształceniem pedagogicznym oraz ze specjalizacją w zakresie animacji
społeczno - kulturowej została zwiększona świadomość dzieci w zakresie społeczeństwa
obywatelskiego i ekologii. Podczas warsztatów zostało wykorzystane innowacyjne narzędzie
edukacji (teatrzyk Kamishibai) dzięki czemu przeprowadzone warsztaty były jeszcze bardziej
skuteczne oraz interesujące dla dzieci.
Podczas projektu został również przeprowadzony cykl warsztatów dla dzieci w
przedszkolach. Do projektu zostało zgłoszonych 138 dzieci. Na cykl przypadło 6
warsztatów. Warsztaty

zostały przeprowadzone według przygotowanego wcześniej

scenariusza i szczegółowo obmyślonych i zaplanowanych działań. Wykwalifikowani
edukatorzy/ animatorzy przeprowadzili warsztaty poprzez formę zadań edukacyjnych, zabaw
ruchowych, manualnych i inscenizacyjnych. Zajęcia były inspirowane wydaną w ramach
projektu bajką edukacyjną "Terra z Lasu" oraz oparte o przygotowane do niej scenariusze i
dziennik obserwatora- przyjaciela drzew.
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Bajka Kamishibai
W ramach projektu została wydana bajka Kamishibai "Opowieści z podwórka" (tekst plus
skład i opracowanie graficzne). Bajka została stworzona jako narzędzie edukacyjne, na
którym wspierać się miał cały scenariusz warsztatów. Bajka tłumaczy dzieciom czym jest
inicjatywa obywatelska, społeczność lokalna, aktywizowanie społeczności, pomoc sąsiedzka,
ogrody społeczne, społeczeństwo obywatelskie, działania lokalne itp. Bajka została
udostępniona do pobrania na stronie internetowej Funduszu Partnerstwa, pod linkiem:
http://www.ffp.org.pl/programy-ekologiczne/zielona-inicjatywa/163-warsztaty-w-ogrodachspo%C5%82ecznych
Ekologiczne opowiadanie „Terra Z Lasu”
W ramach projektu została wydana ekologiczna publikacja „Terra z lasu”. Bajka oprócz
wątków ekologicznych i ogólnie pojętego zrównoważonego rozwoju, ochrony zieleni,
powietrza i zagrożeń jakie mogą się pojawić przez złe gospodarowanie zasobami naturalnymi
porusza kwestię współpracy i komunikacji oraz zaufania, dzięki którym możemy dbać o nasze
wspólne dobro. Oprócz tego pokazuje piękną przyjaźń, jaka narodziła się między małą
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dziewczynką, a pewną staruszką. W bajce poruszony jest również bardzo istotna kwestia
wagi, jaką odgrywa czas poświęcony przez rodziców dzieciom.
Warsztaty dot. planowania strategicznego, organizowania inicjatyw społecznych
Fundusz Partnerstwa zorganizował cykl warsztatów dot. planowania strategicznego,
organizowania inicjatyw społecznych. Warsztaty odbyły się 16 i 17 grudnia. W warsztaty
zostali zaangażowani Radni Dzielnicy oraz Kierownik ds. zieleni/ zespół Kraków w zieleni z
Zarządu Zieleni Miejskie w Krakowie. Dzięki temu uczestnicy poznali procedury
pozyskiwania środków finansowych na zakładanie Ogrodów Społecznych. Cykl warsztatów
był bardzo intensywny. Odbyło się wiele zajęć praktycznych, uczestnicy tworzyli swoje
strategie, plany inicjatyw, plany finansowe oraz projektowali własne ogrody społeczne.
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Konkurs Drzewo Nowej Huty 2017
W ramach projektu został ogłoszony Konkurs Na Drzewo Nowej Huty. Do konkursu
napłynęło 9 zgłoszeń. Ze zdjęć została stworzona wystawa, której otwarcie i wernisaż odbyły
się podczas finałowego spotkania. Podczas finałowego spotkania zostali również ogłoszeni
zwycięzcy konkursu. Wszystkie nadesłane prace wraz z opisami można zobaczyć pod linkiem
:
https://www.facebook.com/pg/DrzewoNowejHuty/photos/?
tab=album&album_id=165085394232087
Konkurs ten miał przede wszystkim na celu aktywizację społeczności lokalnej. Cel ten został
zrealizowany. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem oraz dużym zainteresowaniem i
aktywnością na stronie internetowej wydarzenia. Dzięki ogłoszeniu konkursu jedno z drzew
zostało wpisane na listę wydziału kształtowania środowiska Urzędu Miasta Krakowa i czeka
na miano pomnika przyrody. Zgłoszone prace zostały również wysłane na konkurs Drzewo
Roku (ogólnopolski konkurs).
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Film „Zielona Nowa Huta- nasze marzenie o zrównoważonym mieście”
W ramach projektu został stworzony film dokumentalny o Zielonym Potencjale Nowej Huty.
Dzięki włączeniu w tworzenie filmu zarówno społeczności lokalnej (plebiscyt) oraz
działaczy, liderów lokalnych powstał film doskonale promujący Zieloną Nowa Hutę.
Plebiscyt został przeprowadzony w ramach umowy wolontariackiej. Zostało przygotowane
wydarzenie i promocja w Internecie oraz formularze zgłaszanych miejsc. Po ogłoszeniu
Plebiscytu do Funduszu Partnerstwa wpłynęło osiem (Dłubnia, zielone ronda i torowiska,
Park na os. Złotego Wieku, Łąki Nowohuckie, Ogród Zielono Mi, Zesławice, Lasek
Mogilski) zielonych miejsc. Zgłoszenia przyjmowane były w terminie od 4.05. do 24.05.
2017r. W dniu 26.05.2017 komisja składająca się z przedstawicieli organizacji ogłaszających
plebiscyt postanowiła wybrać jedno zgłoszone miejsce i wykorzystać je w powstającym
filmie Zielona Nowa Huta. Komisja jednogłośnie wybrała spływ Kajakowy rzeką Dłubnią. Po
stworzeniu scenariusza rozpoczęły się zdjęcia filmowe. Film prezentuje nowohuckie
inicjatywy lokalne pod wspólnym hasłem "Zielona Nowa Huta". Pokazuje, że Nowa Huta jest
najbardziej zieloną częścią Krakowa i ma wielki potencjał by stać się modelowym
przykładem zielonego zrównoważonego miasta, którego priorytetem jest dbałość o ochronę
środowiska (czyste powietrze, woda, zachowanie walorów przyrodniczych), dziedzictwa
kultury, zrównoważony transport, tereny zielone, edukację i zaangażowanie mieszkańców,
wszystkich pokoleń w działania na rzecz swojej "małej ojczyzny". Film skierowany jest do
szerokiej publiczności - nie tylko mieszkańców Nowej Huty, ale także innych miast Polski i
Europy poprzez uniwersalny przekaz "Twórzmy zieloną przestrzeń i zielone miasta - wtedy
nasze życie będzie zdrowsze, piękniejsze, bardziej wartościowe i z korzyścią dla przyszłych
pokoleń". Powstał 16 minutowy film dokumentalny, zwiastun oraz 10 filmów eksperckich.
Fundusz Partnerstwa zaprosił do tworzenia filmu wiele osób. W filmie pokazane są
nowohuckie działania w zakresie edukacji ekologicznej. zielone miejsca- użytki ekologiczne,
ogrody społeczne, trasy rowerowe i questy, ule i pasieki, spływy kajakowe, szlaki turystyczne
i wiele, wiele innych.
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=kJQxKwERKIs
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Spotkanie finałowe projektu
W dniu 21 listopada 2017 r. w budynku ARTzona Ośrodka Kultury im.C.K.Norwida zostało
zorganizowane spotkanie finałowe projektu Zielona Inicjatywa.
Zaproszenie na to spotkanie zostało rozesłane do wszystkich osób i instytucji, które
współpracowały z nami w projekcie: Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, wszystkich rad
dzielnic Nowej Huty, szkół i przedszkoli biorących udział w projekcie, mieszkańców
skupionych wokół ogrodów społecznych, mieszkańców biorących udział w plebiscycie na
zielone nowohuckie miejsca i konkursie na Drzewo Nowej Huty, ekspertów filmu Zielona
Nowa Huta. Spotkanie to było podsumowaniem działań zrealizowanych w projekcie Zielona
Inicjatywa oraz ich publiczną prezentacją. Odbyło się również ogłoszenie wyników konkursu
na Drzewo Nowej Huty 2017 oraz została przedstawiona idea Święta Drzewa Roku przez
Panią Jolantę Migdał z Klubu Gaja. Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć drzew
zgłoszonych do konkursu. Jednak najważniejszym puntem tego spotkania była premiera filmu
Zielona Nowa Huta. Film ten został bardzo dobrze przyjęty przez uczestników spotkania
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach projektu „Zielone
Inspiracje”
około 300 wyedukowanych dzieci bezpośrednio
około 20 000 tysięcy dzieci wyedukowanych pośrednio
16 warsztatów ogrodniczych w ogrodach społecznych
48 godzin warsztatów w ogrodach społecznych
174 osoby wzięły udział w warsztatach w ogrodach
3 pikniki sąsiedzkie w ogrodach społecznych
93 osoby wzięły udział w piknikach
3 warsztaty przeprowadzone dla dzieci podczas pikników
około 50 dzieci wyedukowanych podczas pikników
1000 wydanych bajek edukacyjnych "Terra z Lasu"
3 wydane edukacyjne bajki/ teatrzyki kamishibai "Opowieści z podwórka"
12 przeprowadzonych warsztatów dla dzieci ze szkół i przedszkoli
około 40 godzin warsztatów z dziećmi w szkołach i przedszkolach
12 godzin przeprowadzonych warsztatów strategicznych dla dla dorosłych
16 osób wyedukowanych podczas warsztatów strategicznych
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5 powstałych scenariuszów edukacyjnych dla dzieci plus dziennik obserwatora przyrody
3 powstałe scenariusze edukacyjne w zakresie planowania strategicznego dla dorosłych (plus
materiały szkoleniowe)
9 zgłoszeń konkursowych na drzewo Nowej Huty
2 ogłoszone Drzewa Nowej Huty
2 tabliczki promujące Drzewa Nowej Huty
1 pełnometrażowy film promujący Zieloną Nową Hutę
1 zwiastun filmu Zielona Nowa Huta
10 filmów z wywiadami i wypowiedziami ekspertów
8 zgłoszonych miejsc do filmu w plebiscycie
30 osób wzięło udział w spotkaniu finałowym

KOMISJA DIALOGU OBYWATELSKIEGO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
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 2017 r. w skład powołanej KDO wchodzili przedstawiciele 17 organizacji
ekologicznych:
1. Fundacja Aeris Futuro
2. Fundacja Fundusz Partnerstwa
3. Fundacja Otwarty Plan
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
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oraz przedstawiciel Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.
W 2017 r. KDO ds. Środowiska odbyła 10 posiedzeń i podjęła 33 uchwały poświęcone m.in.:
poszerzeniu zakresu konsultacji społecznych projektu dokumentu “Kierunków Rozwoju i
Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030” , zmiany organizacji ruchu w
Centrum, intensyfikacji prac nad obejmowaniem ochroną terenów cennych przyrodniczo
przez ustanowienie uchwałą rady gmin użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczokrajobrazowych, intensyfikacji prac nad ustanawianiem pomników przyrody, ochrony w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obszarów dopuszczonych

do

zabudowy, terenów zieleni oraz poszczególnych drzew i zadrzewień poprzez wyznaczanie
stref ochronnych drzew o promieniu 10 m, utworzeniu uchwałą sejmiku województwa Parku
Krajobrazowego Dolina Wisły oraz obszarów

chronionego krajobrazu okolic Rajska,

Swoszowic, Kosocic, Soboniowic itd.
Sprawozdania z posiedzeń KDO ds. środowiska, w tym podjęte uchwały oraz informacje o
terminach posiedzeń KDO były na bieżąco publikowane na stronie internetowej
www.ngo.krakow.pl http://ngo.krakow.pl/kdo/16128,artykul,kdo_ds__srodowiska.html
Informacje nt. Działalności KDO ds. środowiska są również publikowane na portalu
społecznościowym

Facebook

grupa

„KDO

ds.

środowiska

Krakowa”

https://www.facebook.com/groups/420321421364606/

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Stowarzyszenie Environmental Partnership Association (EPA)
W dniach 9-11 listopada 2018 r. w Cieszynie byliśmy gospodarzem dorocznego spotkania
fundacji tworzących EPA. Partnerem polskim spotkania było Stowarzyszenie Rozwoju i
Współpracy Regionalnej OLZA. Fundusz Partnerstwa reprezentowany był przez: Dominikę
Zarębę, Zbigniewa Jedrzejewskiego, Katarzynę Wychowaniec i Marzenę Polek.
Program Annual Meeting
9 listopada - czwartek
12.00 przyjazd
12:00 - 13:00 zakwaterowanie - Hotel Liburnia (http://liburniahotel.pl/?lan=en).
Hotel jest partnerem Euroregionu, otrzymał certyfikat "Smaki Śląska" będący częścią szlaku
dziedzictwa kulinarnego.
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13.00-22.00 - wspólny lunch w hotelu Liburnia i spacer do miejsca spotkania na głównym rynku
2.15 - 19.00 Spotkanie EPA w Kamienicy Konczakowskich (White Room: http://www.kamienicakonczakowskich.pl/).
19.30 kolacja - z miejscowym gospodarzem w Kamienicy Konczakowskich
Po kolacji wolny / nieformalny czas na spotkania
10 listopada - piątek
7:30 śniadanie w hotelu
8: 30-11.00 EPA spotkanie cz. 2 w czeskim biurze Euroregionu
11.15-12.00 prezentacja projektów Greenways PL-CZ i innych inicjatyw dziedzictwa w
Euroregionie
12.00-13.00 spacer po Cieszynie i Ceskim Cieszynie z prezentacją inicjatyw Greenways i zdjęcia
grupowe.
13: 00-14: 00 - obiad w Ceskim Cieszynie
14.00 - 13.15 uruchomienie nowej Greenway - szyn do szlaków w regionie PL-CZ, podpisanie
Deklaracji z udziałem uczestników PL i CZ

KOMISJA DOTACYJNA WOJEWODZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
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Prezes Funduszu Partnerstwa Anna Woźniak-Lubaś została wybrana przez krakowskie
organizacje ekologiczne jako przedstawiciel organizacji pozarządowych do uczestnictwa w
Komisji Konkursowej Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna WFOŚiGW w
Krakowie. W marcu 2017 r. brała udział jako ekspert oceniający wnioski o dotację
podmiotów z województwa małopolskiego i przyznaniu dotacji na łączną kwotę 2 mln.
złotych.

PROGRAM FUNDUSZ KROPLI BESKIDU
W 2017 r. współorganizowaliśmy i finansowaliśmy organizację Światowego Dnia Wody w
Tyliczu.
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ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY
W maju 2017 r. po długich poszukiwaniach i pozytywnej opinii Rady Funduszu Partnerstwa
zakupiony został lokal mieszkalny w Nowej Hucie z przeznaczeniem na biuro. Ciągłe
przeprowadzki powodowały utrudnienia w funkcjonowaniu. Lokal znajdujący się na os.
Teatralnym 5/13 o metrażu 57 m2 składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i toalety. Planowany
jest w kolejnym roku jego generalny remont. Lokal jak i jego dostosowanie sfinansowane
zostało ze środków kapitału żelaznego i jest to inwestycja posiadanych środków.
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