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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
Data rejestracji: 7 kwietnia 2004 roku
Numer KRS: 203054
Numer REGON: 356825325
Numer NIP: 6762262780

Rada Nadzorcza: Dominika Zaręba, Przewodnicząca
Zbigniew Jędrzejewski
Dariusz Szwed

Zarząd Funduszu: Anna Woźniak-Lubaś, Prezes 

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

a. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
b. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
c. rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
d. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
e. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
f. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
g. działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
h. promocji  zatrudnienia  i  aktywizacji  zawodowej  osób  pozostających  bez pracy  i zagrożonych

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

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

społeczeństwami,
k. promocji i organizacji wolontariatu,
l. wspieranie zdrowia publicznego poprzez promocję zdrowego stylu życia.

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

a. PKD 74.14.A doradztwo  i  bezpośrednia  pomoc  dla  organizacji  pozarządowych,  osób
fizycznych  i  prawnych  oraz jednostek  organizacyjnych  nieposiadających
osobowości prawnej w zakresie przygotowywania wniosków dotacyjnych oraz
zarządzania  projektami  (planowanie,  kierowanie,  kontrola  i  ewaluacja,
sprawozdawczość),

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

c. PKD 91.33.Z współpraca z innymi podmiotami o podobnym profilu działania.
Fundusz Partnerstwa nie prowadzi działalności gospodarczej.
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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.    

II .Sprawozdanie z  działalności statutowej prowadzonej w roku 2017

PROJEKT „ZIELONE INSPIRACJE”
 
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. Umowa D/280/18/32 

Cele projektu:

- Propagowanie postaw proekologicznych wśród dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych
oraz mieszkańców Nowej Huty i Krakowa

-  kreatywnego  podejścia  do  ekologii  oraz  wyuczenie  dobrych  nawyków  i  postaw
środowiskowych wśród dzieci oraz mieszkańców Krakowa (w szczególności Nowej Huty)

-  Pobudzenie  wrażliwości  ekologicznej  dzieci  z  krakowskich szkół  i  przedszkoli  oraz ich
wychowawców.

- Wskazanie konkretnych przykładów na zastosowanie działań chroniących powietrze oraz
innych działań proekologicznych w życiu codziennym

-  Pobudzenie  dzieci  do  samodzielnego  myślenia  do  samokształtowania  się,  wyciągania
wniosków oraz budowania własnych ekologicznych postaw

- Zwrócenie uwagi dzieciom oraz mieszkańcom Krakowa (w szczególności NH) na wagę
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zieleni w mieście

- Zwrócenie uwagi na znaczenie zieleni, a szczególnie drzew na jakość powietrza w mieście

- Zespół  FP wypracuje strategie  informowania o działaniach projektu,  aby dotrzeć do jak
największej liczby potencjalnych uczestników

Ekologiczne warsztaty terenowe dla szkół
Podczas tego etapu Fundusz Partnerstwa zorganizował 14 warsztatów (po 2h) dla dzieci ze
szkół  SP80 i  SP86 w Krakowie.  Warsztaty  odbyły  się  na  terenie  szkół  (boiska  i  zielone
przestrzenie wokół szkół).  Warsztat ten był spotkaniem, które pogłębiło wiedze dzieci dot.
ochrony  powietrza,  oszczędzania  wody  oraz  energii,  segregacji  śmieci  i  recyklingu  oraz
dbania o środowisko. Poprzez formę zabaw edukacyjnych, manualnych i terenowych, dzieci
zostały zapoznane z rolą przyrody w oczyszczaniu powietrza  oraz powodami dla których
należy  je  chronić.  Warsztaty  terenowe  zostały  przygotowane  w formie  stacji,  na  których
czekały  na dzieci ekologiczne zadania, eksperymenty, zagadki. Podczas warsztatów Fundusz
Partnerstwa  wykorzystał  stworzoną  już  przez  siebie  ogromną  (3na  6  m)  ekologiczną  grę
planszową. W warsztacie wzięło w sumie udział 260 dzieci.

 

 

4



 

          

Konkurs literacki dla dzieci w wieku szkolnym

Fundusz Partnerstwa: 1) stworzył regulamin  konkursu 2)
ogłosił  konkurs 3) zebrał prace konkursowe 4) powołał
jury konkursowe w skład, którego wchodziły: Katarzyna
Wychowaniec,  Agnieszka  Łoś,  Barbara  Sadurska  5)
zorganizował  obrady  jury  oraz  wyłonił  zwycięzców  6)
zakupił  nagrody  7)  zaprojektował  i  wydrukował
dyplomy.  Tematem  konkursu  pn.  „drzewo-  mój
przyjaciel”  były  opowiadania  ekologiczne  dotyczące
drzew,  ich  znaczenia  i  wagi,  sposobów  ochrony,  itp.
Dzięki  temu  działaniu  dzieci  samodzielnie  zgłębiły
wiedzę  ekologiczną.  Poprzez  poszukiwanie  tematów  i
zastanawianie  się  nad  fabuła  samodzielnie  budowały
swoją  wiedzę.  Najlepsze  opowiadania  zostały
umieszczone i  wydane w kreatywnej  publikacji  :Gaja z
Nowej Huty”.

Obrady jury konkursowego odbyły się 15 czerwca 2018
roku. W skład jury konkursowego wchodziły: Katarzyna Wychowanie, Barbara Sadurska oraz
Agnieszka Łoś. Prace zostały ocenione pod kątem:

1/ Zawartość merytoryczna

2/  Estetyka  kompozycji,  poprawność  ortograficzna,  interpunkcja,  poprawność  językowa,
bogactwo słownictwa, środków stylistycznych itp. 

3/ Kreatywność
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4/ Samodzielność wykonania.

Jury przyznało: Jedno 1 miejsce, Jedno 2 miejsce, dwa 3 miejsca oraz 3 wyróżnienia

OPOWIADANIE LAUREATKI:
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W ramach nagród dzieci otrzymały książki o drzewach, atlasy oraz lornetki i lupy i 
mikroskop.

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków
Konkurs plastyczny miał mieć charakter indywidualny i został skierowany do dzieci w wieku
przedszkolnym biorących udział w projekcie. Konkurs miał na celu zwrócenie uwagi dzieci
na  znaczenie  zieleni,  przyrody,  a  zwłaszcza  drzew.   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. Dzięki temu
działaniu  jeszcze  bardziej  pobudziliśmy  kreatywność   dzieci  i  mimo  młodego  wieku
zmobilizowaliśmy do przemyśleń związanych z przyrodą i jej ochroną.

Podczas tego działania zostały zaplanowane i zrealizowane następujące dziania:

-Opracowanie regulaminu konkursu, formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją dotyczącą
publikowania prac. 
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-  Ogłoszenie  konkursu oraz przyjmowanie i  rejestrowanie  prac konkursowych. Informacja
dotycząca konkursu została wysłana mailem do dyrekcji placówek przedszkolnych oraz do
wychowawców  i  opiekunów  grup,  które  uczestniczyły  w  projekcie.  Prace  dostarczali  do
siedziby  Funduszu  Partnerstwa  wychowawcy  i  opiekunowie  poszczególnych  grup
przedszkolnych.
- Obrady jury konkursowego odbyły się 18 czerwca 2018roku. 
W pierwszym etapie ocenie podlegały:
1/ Zawartość merytoryczna,
2/ Estetyka,
3/ Kreatywność,
4/ Samodzielność wykonania.
Prace które uzyskały 9-12 punktów przeszły do dalszego etapu. 

W drugim etapie,  kierując  się  zdobnością  merytoryczną  z  tematem,  estetyką  wykonania,
kreatywnością oraz samodzielnością wykonania komisja wybrała 3 najlepsze prace oraz 4
wyróżnienia.  Prace  Laureatów  zostały  wydane  w  kreatywnej  Publikacji  „Gaja  w  Nowej
Hucie”. Dzieci w nagrodę otrzymały książki ekologiczne dot. drzew oraz lornetki, lupy i gry
ekologiczne.

PRACE LAUREATÓW:
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Ekologiczne warsztaty w ogrodach dla przedszkoli:

W  tym  działaniu  Fundusz  Partnerstwa  zorganizował  10  warsztatów  (po  2  h)  dla
przedszkolaków. W warsztatach wzięło udział  191 dzieci z przedszkoli  nr 92,97,107,108 i
151 w Krakowie. Warsztaty odbywały się w ogrodach przedszkolnych i dotyczyły  wspólnych
działań na rzecz środowiska. Warsztaty miały na celu w przyjaznej formie pogłębienie wiedzy
dzieci na temat ochrony i zanieczyszczeń powietrza.  Podczas warsztatów zastanawialiśmy się
czym  jest  wspólne  dobro  i  czy  powietrze,  drzewa,  rośliny,  zwierzęta,  owady  nim  są.
Rozmawialiśmy  o bioróżnorodności i o znaczeniu każdego drzewa i każdej najmniejszego
istnienia  dla  dobra  całej  naszej  planety.  Sadząc wspólnie  rośliny  dzieci  nauczyły  się
współpracować  i  dołożyły  małą  cegiełkę  do  oczyszczania  powietrza.  Podczas  warsztatów
zwróciliśmy  również  uwagę  na  istotną  rolę  drzew,  roślin  i  ogrodów  w  oczyszczaniu
powietrza.  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.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1) Odczytanie fragmentu bajki Rea córka burzy:

„Mama Rei była specjalistką inżynierii środowiska, miała umysł ścisły i praktyczny. Przez
całe życie szukała technicznych rozwiązań zmniejszających negatywny wpływ człowieka
na przyrodę.

Kiedy władze kilku miast postanowiły, że należy wyprostować bieg bardzo długiej i
krętej rzeki, żeby móc rozbudować metropolie i połączyć je siecią autostrad, to właśnie
ona  zwróciła   uwagę  na  skutki  takich  działań.  Pokazała,  że  rzeki,  które  nie  mają
naturalnych  zakrętów,  płyną  szybciej  i  łatwiej  wylewają.  „To  grozi  powodziami  w
miastach” – mówiła. Poza tym pokazała, że odebranie wody lasom rosnącym wokół biegu
rzeki  spowoduje,  że  drzewa będą usychać.  „Znikną  w ten  sposób całe  połacie  lasu –
ostrzegała. – A to grozi suszą na wsi. Czy chcecie nasz kontynent zamienić w pustynię?”
Prezydenci miast liczyli się z jej zdaniem, bo była mądrym i doświadczonym doradcą.
„Czy nie  lepiej  połączyć  miasta  mostami?”  – pytała,  a  oni  przyznali  jej  rację.  W ten
sposób uratowała rzekę, lasy i wszystkie zwierzęta, które tam mieszkają. A mosty stały się
atrakcją turystyczną sławną na cały świat.
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Innym  razem  nie  dopuściła  do  wycięcia  ogromnego  drzewa  rosnącego  na
przedmieściach  stolicy.  Inwestorzy  zamierzali  wybudować  tam  największe  centrum
handlowe na świecie, ale w tym celu musieliby wyciąć wszystkie drzewa, w tym to jedno,
które było domem wielu gatunków żywych istot. I znowu to ona pokazała, że zbudowanie
w  tym  miejscu  wielkiego  centrum  zniszczy  miejsce  życia  pszczół,  trzmieli,  ważek,
pająków, grzybów, traw i kwiatów, wróbli, sów, dzięciołów, wiewiórek, borsuków i jeży.
„Czy pomyśleliście, jakie skutki będzie miało wasze działanie dla ludzi za lat dziesięć,
pięćdziesiąt albo dziewięćdziesiąt? Czy bierzecie pod uwagę to, co po was zostanie za sto
lat?  Wszystko,  co robicie  teraz,  robicie  swoim dzieciom, wnukom, ich dzieciom i  ich
wnukom. Za sto lat  nie będzie śladu po zyskach, jakich spodziewacie się z wielkiego
centrum handlowego. Zostanie  po nim ruina.  Ale jeśli  nie wytniecie tego drzewa, ono
nadal  będzie  domem dla  milionów żywych organizmów.  Pszczoły,  trzmiele,  grzyby  i
trawy są niezbędne do życia  na  naszej  planecie.  Czy pieniądze,  które  teraz  zarobicie,
zrekompensują taką stratę?”

Tak, była mistrzynią zadawania trudnych pytań.”

2) Burza mózgów:
 O czym był czytany fragment
 Czym zajmowała się mam Rei
 Dlaczego drzewa są ważne
 Co to jest bioróżnorodność
 Co to jest wspólne dobro
 Itp.

3) Bioróżnorodność-  kalambury-  prowadzący  tłumaczy  co  to  jest  bioróżnorodność.
Pyta  dzieci  czy  na  świecie  byłoby  dobrze,
jakby  rósł  tylko  jeden  rodzaj  drzewa,  lub
jeden  rodzaj  kwiatów,  luz  żył  tylko  jeden
gatunek  zwierząt.  Pyta  dzieci  dlaczego
byłoby to złe. Pyta dzieci czy wiedza, że dla
życia naszego i całej planety ważne jest to,
żeby  było  jak  najwięcej  różnych  rodzajów
zwierząt  i  roślin.  Że  od  najmniejszego
owada zależy życie nas? Po burzy mózgów
wspólna zabawa w kalambury. Dzieci muszą
naśladować różne zwierzęta i owady. 

4) List  od Rei  i  jej  mamy- zabawmy się  w
odkrywców- biologów
Dzieci  otrzymują  list  z  instrukcją-  ich
zadaniem jest znaleźć jak najwięcej żyjących
istot- mieszkańców drzew. Następnie muszą
narysować bardzo szczegółowo jedno z nich.
Zadanie z kartą pracy

5) Cechy  przyjaciela  przyrody-   na  dużym
arkuszu papieru odrysowujemy postać- obrysowujemy dziecko. Wspólnie z dziećmi
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zastanawiamy się nad tym jakie cechy ma przyjaciel drzew, zwierząt i przyrody. Co
go musi charakteryzować. Zapisujemy pomysły dzieci na arkuszu lub rysujemy.

6) Zabawa ruchowa-  chore drzewo i  zdrowe drzewo,  oraz w ogrodników i  roślinki.
Wykorzystując  cechy,  o  których  rozmawialiśmy  wcześniej  możemy  pomóc
przyrodzie. Zabawa w chore drzewo i zdrowe drzewo – drzewa chorują bo ktoś o nie
dba, np. wjeżdża do lasu samochodem- drzewa są chore- maja zwiędnięte gałązki, ale
dzięki temu, że dzieci już widzą, jak się zachowywać i co trzeba robić (dzieci muszą
powiedzie…c co trzeba zrobić) drzewa staja się znowu zdrowe. Zabawę powtarzamy
kilka razy. 

Tworzymy  swój  mały  przedszkolny  kącik  ogrodniczy-  każde  dziecko  sadzi  roślinkę,
opisuje i dekoruje swoją doniczkę. Dzieci musza pamiętać, że o roślinki muszą dbać. Muszą
się wykazać takimi cechami, jak te o których wcześniej rozmawialiśmy i pamiętać, ze trzeba
sobie pomagać i współpracować przy hodowaniu roślinek. Zabawa kształtująca współpracę/
ćwiczenie na współprace na koniec.

FOTORELACJA Z WARSZTATÓW:
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Kreatywna publikacja z eko bajką i zadaniami- poradnik przyjaciela drzew 

„Gaja w Nowej Hucie”

W tym etapie została opracowana merytorycznie, zredagowana i wydrukowana na papierze z
recyklingu kreatywna publikacja edukacji ekologicznej dla dzieci. W publikacji znajduje się
wiele  ciekawych  zadań edukacyjnych.  W książeczce  zostały  również  zamieszczone  prace
finalistów konkursu literackiego oraz plastycznego. 
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Konkurs Drzewo Nowej Huty 2018

W ramach tego  etapu  Fundusz  Partnerstwa przygotował  dla  społeczności  lokalnej  Nowej
Huty (dorośli,  młodzież i  dzieci)  konkurs na „Drzewo Nowej Huty”.  W ramach zgłoszeń
przyjmowane  były  zdjęcia  wraz  z  opisem,  uzasadnieniem,  ciekawą historią,  argumentami
dlaczego to właśnie drzewo powinno zostać wybrane na Drzewo Nowej Huty 2018. Konkurs
miał głównie na celu  zachęcenie do podejmowania rzeczywistych działań na rzecz sadzenia i
ochrony drzew oraz zwrócenie uwagi  na ich istotę  i  wartość,  ważnym punktem konkursu
będzie  również  aktywizacja  społeczności  lokalnej  na  rzecz  wspólnego  dobra  i  ochrony
środowiska.
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Do Funduszu Partnerstwa wpłynęło siedem zgłoszeń. Jury składające się z trójki jurorów: 1)
Katarzyny Przyjemskiej – Grzesik (Zarząd Zieleni Miejskiej), 2) Dominiki Zaręby (Fundusz
Partnerstwa) oraz 3) Jolanty Migdał (Klub Gaja) jednogłośnie wybrało na Drzewo Nowej
Huty 2018 – Topole Białą- Perełkę Nowej Huty.
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Happening „Zielone Inspiracje” z udziałem dzieci.

Podczas  tego  etapu  zostały  zaplanowane  i  zrealizowane  następujące  dziania:1) Spotkania

zespołu  projektowego,  spotkania  z  partnerami  w  celu  opracowania  wstępnego  planu

organizacji  wydarzenia,  2)  Szczegółowe opracowanie  przebiegu  wydarzenia,  wybór  trasy,

ustalenie  terminu,  zorganizowanie  pozwoleń,  zorganizowanie  grupy  porządkowej,

wolontariuszy, 3)Przygotowanie informacji prasowej i na stronę WWW i Facebook, 4)Projekt

graficzny ulotki oraz  wydruk, 5)Zakup upominków  i materiałów happeningowych ( materiał/

produkcja  na  flagi,  transparenty,  maseczki,  tusze  do  druku,  mat.  papiernicze)  6) Zakup

sadzonek drzew 7)Przeprowadzenie happeningu oraz nakręcenie filmu.

tegorocznej edycji happeningu poświęciliśmy uwagę powietrzu, ale również znaczeniu drzew.

Wraz  z  dziećmi   przygotowywaliśmy transparenty,  edukacyjne  ulotki  oraz  pocztówki  dla

mieszkańców Nowej  Huty,  następnie  sadziliśmy drzewa i  edukowaliśmy się  podczas  eko

zabaw, by na koniec  przejść ulicami NH  i rozdawać przechodniom edukacyjne ulotki.

W  ramach  happeningów  podjęliśmy  współpracę  z  Zarządem  Zieleni  Miejskiej,  Głosem

Nowohuckim, ARTzoną oraz Pracownią Animacji Ekologicznej OKN, Fundacją EcoTravel

oraz Fundacją  Nowe Centrum. Partnerzy pomogli  w przygotowywaniu i  przeprowadzeniu
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happeningu, jak również w promocji.  Dzięki wsparciu Zarządu Zieleni Miejskiej udało się

nam posadzić drzewa i zorganizować wystawę zdjęć. 

W happeningu wzięło udział  97 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 86 os. jagiellońskie,  69

dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 80 os. Na Skarpie oraz 34 dzieci podopiecznych jednego z

partnerów Fundacji Nowe Centrum. W sumie w happeningu wzięło dział 200 dzieci, czyli

tyle ile było wskazane w ofercie. 

EDUKACYJNA ULOTKA:

                               

TRASA HAPPENINGU: 

FOTORELACJA Z HAPPENINGU:
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Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach projektu „Zielone 
Inspiracje”

W ramach warsztatów terenowych dla szkół ze Szkoły Podstawowej nr 86 wzięło  udział 8
klas  podstawowych (  145 dzieci z klas od 1-3). Natomiast ze Szkoły Podstawowej nr 80
wzięło  udział  115  dzieci  z  6  klas podstawowych  (klasy  od  1-3).  Tym samym Fundusz
zorganizował  14 warsztatów terenowych dla  dzieci  ze szkół  (tyle  ile  było założonych w
ofercie), w których wzięło udział  260 dzieci. W warsztatach dla przedszkoli według oferty
miało  zostać  przeprowadzonych  10  warsztatów  dla  200  dzieci.  Fundusz  Partnerstwa
zrealizował  10  warsztatów  w  przedszkolach nr:  92,97,107,108,151.  Z  każdego  z  5
przedszkoli w warsztatach wzięły udział po 2 grupy (w sumie 10 warsztatów). Z przedszkola
nr 92 zostały zgłoszone 2 grupy po 25 dzieci, z przedszkola nr 97 zostały zgłoszone 2 grupy
po 25 dzieci, z przedszkola nr 107 zostały zgłoszone 2 grupy po 26 i 27 dzieci, z przedszkola
nr 108 zostały zgłoszone 2 gr po 25 dzieci, a z przedszkola nr 151 zostały zgłoszone 2 gr po
20  i  17  dzieci.  W  sumie  do  warsztatów  zostało  zgłoszonych  240  dzieci. Natomiast
ostatecznie  uczestniczyło  w  nich  191  dzieci. Fundusz  Partnerstwa  nie  miał  wpływu  na
obecność dzieci podczas warsztatów.  W Happeningu wzięły udział dzieci ze szkół nr 80 i 86
oraz podopieczni partnera w projekcie Fundacji  Nowe Centrum.  W sumie w happeningu
wzięło udział 200 dzieci (97 dzieci ze szkoły nr 86, 69 dzieci ze szkoły nr 80 i 34 dzieci z
Fundacji Nowe Centrum). Podczas Happeningu zostało posadzonych 6 drzew.  W konkursie
Drzewo Nowej Huty zostało zgłoszonych 7 prac. W ramach projektu ogłosiliśmy 1 Drzewo
Nowej Huty 2018. Zakładamy, że udostępnienie przez nas  szkołom i przedszkolom oraz
innym odbiorcom naszych materiałów edukacyjnych w rezultacie obejmie dodatkowo około
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20 tysięcy dzieci. Dodatkowo wydaliśmy 600 sztuk „Kreatywnej publikacji- „Gaja w Nowej
Hucie”.  Umieściliśmy  na  stronie  www  i  Facebook’u  około  13  artykułów i  notek
informacyjnych opatrzonych zdjęciami i filmami. W ramach promocji zostały opublikowane
artykuły w gazecie Głos Nowohucki. Nakład gazety to 7 tysięcy, natomiast sprzedaż gazety
kształtuje się na poziomie 80%-85%).

PROJEKT GREEN PRINT W RAMACH ENVIRONMENTAL PARTNERSHIP
ASSOCIATION /EPA/

Projekt międzynarodowy dofinansowany ze środków Green Print, LLC w ramach programu
Clean AdvantageTM, który  wspiera lokalne niecertyfikowane projekty zielonego krajobrazu,
takie  jak  sadzenie  drzew,  oczyszczanie  parków,  projekty  szkolne  i  podobne  inicjatywy
zrównoważonego rozwoju w: Czechach, Słowacji, Polsce i na Węgrzech.

Fundusz Partnerstwa w ramach działań udzielił dwóch dotacji na zrealizowanie akcji sadzenia
drzew w dwóch miejscach ważnych dla FP: Nowej Hucie i na szlaku Greenway Kraków-
Morawy-Wiedeń, Bielsko-Biała

1.Sadzenie drzew wzdłuż odcinka Greenway Kraków-Morawy-Wiedeń, Bielsko-Biała

Lider projektu: Klub Gaja  - polski koordynator Konkursu
Drzewo Roku

Klub  Gaja  jest  jedną  z  najstarszych,  wiodących
organizacji  społeczeństwa  obywatelskiego  zajmujących
się  ochroną  środowiska  i  prawami  zwierząt  w  Polsce.
Został założony przez Jacka Bożka w 1988 roku. Misją
Klubu  Gaja  jest  ochrona  naszej  planety  Ziemi  i
zachowanie  środowiska  naturalnego  dla  nas  i  dla
przyszłych  pokoleń.  Jego  główne  działania  koncentrują
się na ochronie rzek, ochronie drzew i organizacji  akcji
Dnia  Drzewa  i  sadzenia  drzew,  organizacji  różnych
kampanii dotyczących praw zwierząt, takich jak „Zwierzę
nie jest rzeczą” i wiele innych. 

Obszar  projektu:  Kraków-Morawy-Wiedeń  Greenway,
obszar Bielsko-Biała, Śląsk, Polska

Szlak  Greenway  Kraków-Morawy-Wiedeń  to  trasa
dziedzictwa  oparta  na  sieci  szlaków  rowerowych,
pieszych,  wodnych,  konnych,  edukacyjnych  i  innych.
Głównym osią Greenway jest szlak o długości 780 km,
zapewniający  dostęp  do  historycznych,  kulturalnych  i
naturalnych  zasobów  w  sercu  Europy  Środkowej  -  w
Polsce, Czechach i Austrii. W ramach Greenway lokalne
społeczności są zachęcane do sadzenia lokalnych odmian
drzew wzdłuż  szlaku,  aby  Greenway  Kraków-Morawy-
Wiedeń był najdłuższą aleją drzew w Europie.
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                Podsumowanie projektu

Z okazji Dnia Drzewa Narodowego (10 października)
zorganizujemy  poszycie  alei  drzew  wzdłuż
Greenwaya  Kraków-Morawy-Wiedeń.  Impreza  z
okazji  Narodowego Dnia Drzewa organizowana jest
przez  klub  Gaja  od  2003  r.  I  w  tym dniu  w  całej
Polsce  posadzono  836 935  drzew.  Jedno  z
kluczowych  wydarzeń  w  2018  r.  Zostanie
zorganizowane w regionie śląskim i skupi się przede
wszystkim  na  Greenway  Kraków-Morawy-Wiedeń.
Główna  uroczystość  odbędzie  się  na  terenie  miasta
Bielsko-Biała.  W  działania  wezmą  udział  lokalni
partnerzy  z  gminy  Bielsko-Biała,  organizacje
pozarządowe, szkoły i lokalny biznes.

Zdjęcia:  z  poprzednich  działań  sadzenia  drzew  i
obchodów  Dnia  Drzewa  oraz  proponowanego
obszaru do sadzenia w 2018 r. - rzeka Wapienica i
Wzgórze Trzy Lipki w Bielsku-Białej.

2. Zielone szlaki Nowej Huty w Krakowie

Lider: Nowohucka inicjatywa ekologiczna – Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz

Nowa  Huta  znajduje  się  w  postindustrialnej  dzielnicy  Krakowa  i  liczy  ok.  250  000
mieszkańców. Została zbudowana przez rząd komunistyczny w latach 50. XX wieku jako
oddzielne miasto przeznaczone dla robotników przemysłowych; planowano je jako centrum
przemysłu ciężkiego z hutą jako główną fabryką. Dziś stanowi bardzo interesujący przykład
realizmu  społecznego  -  urbanistyka  Starej  Nowej  Huty  znajduje  się  na  liście  zabytków.
Uznawana  jest  również  za  najbardziej  zielony  obszar  Krakowa  z  wieloma  parkami  i
otwartymi  przestrzeniami,  w  tym  rezerwatem  przyrody  i  obszarem  Natura  2000  -  Łąki
Nowohuckie. Znana jest również z dobrego systemu infrastruktury rowerowej, zielonych dróg
i  transportu  publicznego.  Szereg  lokalnych  partnerów  reprezentujących  organizacje
pozarządowe,  instytucje  miejskie,  szkoły  i  małe  firmy  rozpoczęło  proces  promowania  i
tworzenia działań związanych z ideą zrównoważonego miasta w celu przedstawienia Nowej
Huty jako dobrego przykładu „zielonego miasta” ( miejsce,  w którym spotykają się różne
zrównoważone  wymiary:  zrównoważony  transport,  ochrona  krajobrazu,  tereny  zielone,
edukacja ekologiczna, aktywny udział obywateli itp.)

MIEJSCE SADZENIA DRZEW: działki nr: 20/49 obr. 48 NH, 2/3 obr. 48 NH w rejonie ul.
Tomickiego

(krótka wersja - https://www.youtube.com/watch?v=bWw8_OQAJyI
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pełny dokument - https://www.youtube.com/watch?v=kJQxKwERKIs).
Podsumowanie projektu

Głównym celem jest zainicjowanie działań pilotażowych pod nazwą „Zielone szlaki Nowej
Huty”  -  sieć  szlaków i  zielonych szlaków łączących  przyrodę w mieście  z  dziedzictwem
kulturowym (np. stare dwory, stare kościoły i kaplice, zabytkowe parki i ogrody itp.). Wzdłuż
zielonych  korytarzy  rozpoczęto  sadzenie  drzew  i  czynności  pielęgnacyjne  związane  z
ważnymi  drzewami  i  alejami  drzew  w  okolicy.  W  projekcie  wzięli  udział:  obywatele,
szkoły,architekci  krajobrazu,  dziennikarze,  urzędnicy  miejscy  i  inni  interesariusze  oraz
lokalni liderzy.
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PROJEKT „MOJA DZIELNICA - PORTRETY ZDJĘTE Z NATURY”

Projekt  został  dofinanowany  ze  środków  Gminy  Miejskiej  Kraków  w  ramach  Programu
Rewitalizacji  Krakowa,  który ma na celu  poprawę jakości  życia  mieszkańców,  ożywienie
przestrzeni  lokalnej,  wzmacnianie  więzi  sąsiedzkich  (integracja  społeczna),  wymiana
doświadczeń  (integracja  międzypokoleniowa),  tworzenie  i  wspieranie  sieci  społecznych,
integracja międzypokoleniowa, rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców,
dbałość o dobro wspólne, pielęgnowanie historii lokalnej w tym historii mówionej, kreowanie
lepszego i bardziej przyjaznego miejsca do życia dla mieszkańców XVIII Dzielnicy Nowa
Huta. Przede wszystkim zaś celem było   uzupełnienie oferty edukacyjno-kulturalnej. Ten cel
został  osiągnięty  poprzez  cykl  działań  artystycznych,  animacyjnych  i  edukacyjnych
przygotowanych  z  myślą  o  mieszkańcach  i  mieszkankach  podobszaru  rewitalizacji  stara
Nowa Huta i obszaru zdegradowanego.

Realizacja  projektu  „Moja dzielnica  – portrety
zdjęte  z  natury” zbiegła  się  z  otwarciem
pierwszego  w  Nowej  Hucie  miejsca  spotkań.
„Zgody  7”  powstało  specjalnie  z  myślą  o
wszystkich  mieszkańcach  Nowej  Huty.  W  tym
pierwszym  przeznaczonym  głównie  dla
mieszkańców punkcie InfoKraków można znaleźć
informacje o wydarzeniach kulturalnych Krakowa,
w tym przede wszystkim o tym, co dzieje się w
Nowej  Hucie.  Docelowo  ma  to  być  także
przestrzeń  dla  warsztatów,  spotkań  i  innych
lokalnych  wydarzeń  około kulturalnych.
Uroczyste  otwarcie  odbyło  się  w  czwartek,  18
października z  udziałem  pana  prezydenta  prof.
Jacka  Majchrowskiego. „Zgody  7”  to  realizacja
całkiem  nowej  koncepcji  punktu  informacji
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miejskiej,  będącego częścią przestrzeni  otwartej  m.in.  dla młodzieży,  rodziców z dziećmi,
osób  starszych,  aktywistów  czy  instytucji  kultury.  Docelowo  powstanie  swego  rodzaju
kalendarz  imprez  i  wydarzeń  cyklicznych,  współtworzony  przez  wspomniane  instytucje,
aktywistów i  samych  mieszkańców.  W otwarciu  „Zgody  7”  wzięła  udział  koordynatorka
projektu  Małgorzata  Szymczyk-Karnasiewicz,  która  zaprezentowała  pokaz  multimedialny
„Dlaczego nam się chce”. 

W związku z uruchomieniem „Zgody 7” i bardzo dogodną lokalizacją organizatorzy projektu
„Moja  dzielnica  –  portrety  zdjęte  z  natury”  postanowili  przenieść  wykłady,  spotkania  i
warsztaty z pierwotnie zaplanowanego miejsca. Miało to bardzo pozytywne konsekwencje,
gdyż „Zgody 7” posiada udogodnienia dla osób starszych, co niewątpliwie przełożyło się na
frekwencję,  poza tym jest  pięknie urządzone z wielką ilością paproci,  które jak wiemy są
dobrymi oczyszczaczami powietrza. Wystój nowego miejsca spotkań z pewnością przełożył
się na liczbę uczestników poszczególnych działań projektowych. I wpłynął na zadowolenie.

  W miejscu spotkań mieszkańców „Zgody 7” odbyły się zaplanowane w ramach projektu
działania: 

 -wykłady/prezentacje (2):  na  których  zostały  przedstawione  zdjęcia  i  sylwetki
najsłynniejszych fotografików, którzy w latach 1949-1989 dokumentowali Nową Hutę; 
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-tu rozpoczynały się i kończyły  spacery fotograficzne (4): spacery po osiedlach NH – za
każdym razem przemierzaliśmy różne osiedla w ramach sektorów A, B, C, D, by złapać w
kadrze  to,  co  w  nich  najbardziej  atrakcyjne;  od  uczestników  nie  wymagano  posiadania
aparatów  fotograficznych.  Organizatorzy  zapewni  aparaty  do  fotografii  natychmiastowej
firmy Fuji. Do aparatów Fuji Instax  zostały zakupione wkłady wide. W trakcie spacerów
odwiedziliśmy ciekawe miejsca:  galerie  artystyczne,  zakłady rzemieślnicze,  stare  sklepy i
punkty  usługowe  oraz  miejsca  interesujące  przyrodniczo.  W trakcie  spacerów  uczestnicy
mieli możliwość pod okiem fotografa dokumentalisty sportretować mieszkańców Krakowa,
osób w różnym wieku, przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodów; 
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-wywiady (4):  ich  celem  było  nabycie  umiejętności przeprowadzania  wywiadów:
wytypowane osoby zostały zaproszone na spotkanie, na którym
opowiedziały między innymi kim są, czym się zajmują,
jak  długo  mieszkają  w  Nowej  Hucie,  jakie  ważne
wydarzenia z historii Nowej Huty zapamiętali itp.;

-  działania  artystyczno-upcyclingowe (2):
uczestnicy zainspirowani sztuką lat powojennych tzw.
malarstwem materii, a zwłaszcza pracami artystów z
Nowej  Huty  wykonali  pod  okiem  prowadzącej
artystki  malarki  i  graficzki  dzieła  z  materiałów
odzyskiwalnych:  sznurków, jeansu,  resztek  tkanin,
kawałków banerów. 

 

Wybór  miejsca  przyczynił  się  również
do  znacznej  promocji  działań  projektowych  za  pośrednictwem  fanpejdża  dedykowanego
„Zgody 7”. 

Na zakończenie  projektu  „Moja  dzielnica  – portrety  zdjęte  z  natury” organizatorzy  oraz
uczestnicy poszczególnych działań zaprezentowali efekty na wernisażu wystawy w dniu 
4 grudnia 2018 r., która została przygotowana we współpracy z Galerią Ośrodka Kultury im.
C.K. Norwida,  os. Górali  5.  złożyły się zdjęcia  w technologii  fotografii  natychmiastowej
wykonane przez uczestników 4 spacerów (290 zdjęć w formacie 8,5x11 cm.), 8 wywiadów z
powszechnie  znanymi  osobami  z  Nowej  Huty,  makramy  wykonane na  warsztatach,  czyli
działaniach artystyczno-upcyclingowych. W wernisażu wzięło udział ok. 50 osób.

Miejscem realizacji  zadania  był  obszar  Nowej Huty -  podobszar  rewitalizacji  stara  Nowa
Huta  w  Krakowie.  Zgodnie  z  Miejskim  Programem  Rewitalizacji  Krakowa,  Nowa  Huta
kwalifikuje się do obszaru, który spełnia kryteria obszaru zdegradowanego.
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Beneficjentami zadania byli mieszkańcy i mieszkanki XVIII Dzielnicy Nowa Huta. Łącznie
we  wszystkich  działaniach  projektu:  artystycznych,  animacyjnych  i  edukacyjnych  wzięło
udział  ok.  120 osób, młodzież starszych klas szkoły podstawowej nr 80,  seniorzy z CAS
„Nowe Centrum” (os. Zielone 22), seniorzy z Krakowskiego Centrum Seniora,  seniorzy z
Centrum Aktywności Seniorów „Fruwająca Ryba” (os. Na Skarpie 35), uczestnicy działań
realizowanych  przez  Fundusz  Partnerstwa:  uczestnicy  cyklu  warsztatów  terenowych  z
zastosowaniem Questu Zielona Nowa Huta, uczestnicy konkursu literackiego „Drzewo - mój
przyjaciel", jak również 12 osób w wieku 25-35 lat, które od niedawna mieszkają na terenie
Dzielnicy  (uczestnicy  wykładów  i  spacerów  fotograficznych).  Pierwotnie  organizatorzy
zakładali  większy  udział  młodzieży,  co  jednak  w  praktyce  okazało  się  trudniejsze  do
zrealizowania,  podobnie  sprawa  wyglądała  z  seniorami  z  Dziennego  Domu  Pomocy
Społecznej,  gdzie  organizatorzy  zakładali  zorganizowanie  wystawy  okazało  się  to  o  tyle
trudne organizacyjnie,  że nie byłoby możliwe dokumentowanie  działań  na terenie  DDPO.
Pensjonariusze i osoby przebywające w DDPO są szczególnie chronieni. Nie chcąc zatem ich
narazić na sytuacje, z który mogłyby wyniknąć jakieś roszczenia organizatorzy postanowili

przenieść  organizację
wystawy  do
ogólnodostępnej  placówki
kulturalnej,  która
dodatkowo  dysponowała
wolnym terminem. 

Dodatkową  wartością  była
promocja  wystawy  w
materiałach  i  na  stronie
Ośrodka  Kultury.  Naszą
wystawę  obejrzeli
uczestnicy  finału  projektu
"Nowa  Huta  -
architektoniczny  portret
miasta" ,  który  to  finał  był
jednocześnie  w  pewnym
sensie  inauguracją

działalność Pracowni Dziedzictwa i Tożsamości Nowej Huty, która od jesieni funkcjonuje
w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida.

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  2018  r.  w  skład  powołanej  KDO  wchodzili  przedstawiciele  17  organizacji

ekologicznych:

1. Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody  

27

http://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2011/759/w_sprawie_przyjecia_Regulaminu_powolywania_oraz_zasad_funkcjonowania_Komisji_Dialogu_Obywatelskiego.html
http://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2011/759/w_sprawie_przyjecia_Regulaminu_powolywania_oraz_zasad_funkcjonowania_Komisji_Dialogu_Obywatelskiego.html
http://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2011/759/w_sprawie_przyjecia_Regulaminu_powolywania_oraz_zasad_funkcjonowania_Komisji_Dialogu_Obywatelskiego.html
https://www.facebook.com/oknorwid/?__tn__=K-R&eid=ARCby_aWi9diDcF-LQX6ZJHyHx5ehXJmY4KS624Roga6NXWwyrWbUCoqK3tTgvVPLNkq75WTSiFdk7fB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDf-Nis6BIIDJ7DOoZTKDUGBp8FlFP0MvLwSJk_BWOigpmFaL8ArOIcsFpDJOzdtBuoej8vO9MZ1VDUOhg5P2E80KyDSAfghPEQhqtivKMfap2AS-JSrMPwwZ9-Ywl5s6bpY_fJspquGYVOKTlLaKdjm4yHQTF_rtC_BLawnFTTIxdLhHu3DTfLorI0tgb_TSkOYGN_Es9r8n7Nmx4hWc6t2vAC6PMBiurinRc1wyiXkbI_eSccheXahkZ4Gap_kV4JrMM3gkSw719ZWn5JDHlfu2QqNx4qB2VDo1pgibb7z1T2evZ4x6CUaiw9GqjdmYM


2. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik  

3. Fundacja Fundusz Partnerstwa  

4. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć  

5. Fundacja Aeris Futuro  

6. Fundacja Sendzimira  

7. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa  

8. Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu  

9. Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie  

10. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne  

11. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły  

12. Stowarzyszenie Zielone Kliny  

13. Fundacja Otwarty Plan  

14. Stowarzyszenie „Nasza Olszanica”  

15. Stowarzyszenie na Rzecz Toń  

16. Fundacja Dzika Klinika 

17. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. 

 W 2018  r. KDO ds. Środowiska odbyła 11 posiedzeń i podjęła 54 uchwały, których 

treść dostępona jest w BIP: 

W 2018 roku do Komisji  przystąpiły  dwie  organizacje:  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Toń  i

Fundacja  Dzika  Klinika,  natomiast  zwykłe  Stowarzyszenie  Na  Rzecz  Zrównoważonego

Rozwoju Pisków Wielkich przestało działać, a tym samym uczestniczyć w pracach Komisji.

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

ENVIRONMENTAL PARTNERSHIP ASSOCIATION (EPA)

W 2018 r. miała miejsce intensywna współpraca merytoryczna i fundraisingowa w ramach
naszego międzynarodowego Stowarzyszenia EPA, m.in.:
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Realizowaliśmy Kampanię  Europejskie Drzewo Roku -  The European Tree of the Year:
https://www.treeoftheyear.org/Vysledky?lang=pl-PL.  W  Polsce  koordynatorem  edycji
krajowej konkursu jest Klub Gaja.  

PROJEKT "RECLAIM THE CIVIC SPACE"

Przygotowaliśmy wniosek do programu UE "Europe for Citizens" pt.  "Reclaim the civic
Space", który otrzymał dofinansowanie (realizowany od końca 2018 r., w trakcie trwania).

Reclaim the Civic Space

The project addresses the trend of democratic backsliding and shrinking civil space observed
particularly  in  Central  European Member States,  and it  builds on two pillars.  It  aims at
helping  to  counter  this  (1)  by  broadening  the  grassroots  basis  of  civil  society  through
mapping, training an mobilizing activist groups and movements (previously not involved in
bigger networks) on the one hand, (2) and through linking the local level to the European by
developing together  the outlines of a comprehensive European civil  society  policy on the
other.  During the preparatory phase, project partners will  map existing,  but lesser-known
local civic initiatives and build a database of their  contacts.  The representatives of these
groups will then be invited to trainings on the public policy aspect of CSO work, including an
introduction of existing EU policies in the field. One training will be held in each of the 6
countries  involved  (Poland,  Czech Republic,  Slovakia,  Hungary,  Romania  and Bulgaria),
with app.  35 participants  each,  more than 200 in total.  The participants’ knowledge will
subsequently be further refined through individual, distant learning. Based on these and the
participants’ own  experience  with  national  and  EU-level  policy  making,  the  potential
elements  of  this  EU  policy  (including  CSO
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registration,  dialogue forums, funding, etc.)  will  be drafted and collected through 3 joint
consultative evaluation workshops, and eventually be finalized by the project partners. These
results and policy recommendations will be discussed and disseminated with the help of the
major European CSO umbrellas, sent to interested policy makers, and promoted among the
broader public through social and mainstream media.

DOROCZNE SPOTKANIE EPA

15-17.11.2018 r. w Budapeszcie odbyło się doroczne spotkanie EPA. Gośćmi specjalnymi byli
przedstawiciele amerykańskich fundacji - William Moody, były dyrektor Rockefeller Brothers
Fund, Barry Gaberman, były Wice-Prezydent Ford Foundation oraz Kathleen MacCarthy i
Merrill  Sovner  z  City University  of  New York.  Zaprezentowali  oni  swój raport  nt.  stanu
społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej.

WSPÓŁPRACA Z UKRAINĄ i BIAŁORUSIĄ

Dzięki współpracy merytorycznej Funduszu Partnerstwa i Stowarzyszenia Greenways Polska
z Ukraińskim Stowarzyszeniem Ekoturystyki i Turystyki Aktywnej, na Ukrainie powstaje sieć
pierwszych szlaków Greenways, do której należą: Szlak Miodowe Koło, Dolina Dwóch Rzek
oraz  Kanion  Dniestru.  Więcej:  http://www.greenways.com.ua/greenways-in-ukraine/.
Kontynuujemy  współpracę  merytoryczną  z  partnerami  z  Białorusi  –  Stowarzyszenie
Wypoczynek na Wsi (fundraising, udział w wydarzeniach dotyczących ekoturystyki 
i greenways).

EUROPEAN ECOTOURISM NETWORK

Fundusz  Partnerstwa  uczestniczył  w  powstaniu  Europejskiej  Sieci  Ekoturystycznej  –
ekspertów i liderów ekoturystyki w Europie. 

W 2018 r. odbyła  V Europejska Konferencja Ekoturystyczna w Tbilisi (Gruzja), gdzie
zagadnienia ekoturystyki w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej prezentowała Dominika

Zaręba.  V  Europejska  Konferencja  Ekoturystyczna  w  Tbilisi  w  Gruzji  /  5th European
Ecotourism  Conference  (http://ecotourism.ge/conference2018/)  miała  na  celu  nawiązanie
współpracy  i  wymianę  doświadczeń  pomiędzy  organizacjami  i  instytucjami  oraz
reprezentującymi  je  ekspertami  i  praktykami  w  dziedzinie  turystyki  zrównoważonej
(ekoturystyki i turystyki dziedzictwa) w Europie i na świecie oraz stworzenie partnerstwa i
zawiązanie  Europejskiej  Sieci  Ekoturystycznej  (konferencja  jest  współorganizowana przez
Globalną Sieć Ekoturystyczną - Global Ecotourism Network.

Dominika Zaręba reprezentowała Fundusz Partnerstwa
i Environmental Partnership Association jako keynote
speaker z prezentacją pt. "Ecotourism, Supporting Local
People and their Economies" (więcej: 
https://drive.google.com/file/d/164g-
lVh55yTngSR1Uf1JkriTfaLHdgkp/view).

Wyjazd został sfinansowany z grantu wyjazdowego programu RITA Przemiany w Regionie.
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Dzięki dotacji mogliśmy także sfinansować udział w konferencji partnera z Białorusi - Eleny 
Vetrovej reprezentującej Białoruskie Stowarzyszenie "Wypoczynek na Wsi".

V Europejska Konferencja Ekoturystyki

10-14  września  2018  r.  w  Tbilisi,  stolicy  Gruzji,  odbyła  się  V  Europejska  Konferencja
Ekoturystyki,  organizowana  przez  Gruzińskie  Stowarzyszenie  Ekoturystyki,  Narodową
Administrację Turystyki przy Ministerstwie Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju Gruzji
oraz Uniwersytet Heliae Universitas Publica. Konferencja zgromadziła uczestników z całej
Europy i innych zakątków świata, reprezentujących liderów ekoturystyki, branżę turystyczną,
administracje terenów chronionych, samorządy, środowiska naukowe i pozarządowe. - Celem
wydarzenia  była  wymiana  innowacyjnych  rozwiązań  i  pomysłów  jak  dostosować  rozwój
turystyki do globalnych celów zrównoważonego rozwoju – powiedziała Natalia Bakhtadze-
Engländer, organizatorka konferencji z Gruzińskiego Stowarzyszenia Ekoturystyki. Wzięli w
niej udział charyzmatyczni liderzy ekoturystyki z różnych stron świata, którzy pokazywali jak
turystyka zrównoważona może przyczyniać się do zwalczania ubóstwa, ochrony środowiska i
klimatu 

DZIAŁANIA ZWIĄZANE ZE SZLAKAMI GREENWAYS W 2018 R.

Fundusz Partnerstwa udzielił Stowarzyszeniu Greenways Polska miejsca na nową 
siedzibę. Zorganizowaliśmy spotkanie strategiczne członków Stowarzyszenia w Krakowie 
20.11.2019 r.
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Rozpoczęliśmy  współpracę  z  Urzędem  Marszałkowskim  Województwa
Małopolskiego.  We  wrześniu  i  październiku  2018  Dominika  Zaręba  uczestniczyła  jako
prelegent  w  dwóch  konferencjach  Urzędu  Marszałkowskiego  Woj.  Małopolskiego  nt.
turystyki  rowerowej  pt.  „Małopolska  na  Rowery”  (prezentacja  pt.  Współczesne  trendy  w
turystyce  rowerowej  –  jak
turystyka rowerowa może wpłynąć na rozwój lokalnej gospodarki, aktywizację społeczną i
stwarzać nowe możliwości spędzania wolnego czasu?).

KOMISJA DOTACYJNA WOJEWODZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

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  2018  r.  brała  udział  jako  ekspert  oceniający  wnioski  o  dotację
podmiotów  z  województwa  małopolskiego  i  przyznaniu  dotacji  na  łączną  kwotę  1  mln.
złotych.

PROGRAM FUNDUSZ KROPLI BESKIDU
W 2018 r. współorganizowaliśmy i finansowaliśmy organizację Światowego Dnia Wody w
Tyliczu.  Ponadto  zakończyliśmy współpracę  z  firmami  systemu Coca Cola   i  podjęłiśmy
działania wygaszające program.

ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY
W  okresie  czerwiec  –  sierpień  2018  r.  przeprowadziliśmy  generalny  remont  mieszkania
zakupionego  na  cele  prowadzenia  biura.  W  roku  2019  planujemy  doposażyć  biuro  i
dostosować w pełni do prowadzenia działalności statutowej.
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