Sprawozdanie z działalności
za rok 2019

Fundusz Partnerstwa nagrodzony tytułem
Ekolidera 2015 Województwa Małopolskiego
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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. Teatralne 5/13, 31-945 Kraków
fundusz@ffp.org.pl;
funduszpartnerstwa.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-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.
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, 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 2019
PROJEKT „NOWA HUTA. NASZA MAŁA OJCZYZNA”
Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020.
Cel projektu:
-aktywizacja mieszkańców Nowej Huty (obejmującej obszar pięciu dzielnic Krakowa) do
podejmowania działań służących upowszechnianiu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
z okazji jubileuszu 70. lecia Nowej Huty i podejmowania wspólnych działań na rzecz
poprawy jakości życia w najbliższym sąsiedztwie.
Na projekt składały się następujące działania: 1. Spacery połączone z mikrowyprawami po
Zielonych Szlakach Greenways na obszarze Nowej Huty (5 dzielnic: Czyżyny,
Mistrzejowice, Bieńczyce, Wzgórza Krzesławickie, Nowa Huta). 2. Spacery fotograficzne na
terenie osiedli nowohuckich, sektor A, B, C, D (dzielnica XVIII Nowa Huta oraz dzielnica
XVI Bieńczyce). 3. Plenerowa wystawa fotografii “Drzewo Nowej Huty”. 4. Przygotowanie
opracowania wydawnictwa “Mapa sentymentalna” wraz z opracowanymi trasami
mikrowypraw. 5. Opracowanie i publikacja alternatywnego przewodnika ekoturystycznego po
Nowej Hucie stworzonego przez zespół ekspertów, społeczność lokalną, liderów i
nowohuckich działaczy. 6. Warsztaty obywatelskie w siedzibie Funduszu Partnerstwa, os.
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Teatralne 5/13. 7. Warsztaty artystyczno-upcyklingowe w Ośrodku Kultury im. K. C.
Norwida os. Górali 5. 8. Warsztaty szycia ekologicznych worków i toreb z motywami
nowohuckimi w Ośrodku Kultury im. K. C. Norwida os. Górali 5. 9. Wydarzenie dla
społeczności lokalnej – kawiarenka naprawcza w holu Szkoły Podstawowej nr 91 im. Janusza
Kusocińskiego, os. Handlowe 4. 10. Realizacja trzech inicjatyw w obszarze zieleni przez
mieszkańców osiedli nowohuckich na terenie dzielnic: XVI Bieńczyce i XVIII Nowa Huta.
1.Spacery połączone z mikrowyprawami po Zielonych Szlakach Greenways na obszarze
Nowej Huty przeznaczone dla mieszkańców.
Podczas tego etapu Fundusz Partnerstwa zorganizował 5 spacerów połączonych z
mikrowyprawami: dwie piesze, 1 rowerowa, 1 kajakowa, 1 biegowa na terenie 5 dzielnic
nowohuckich, w których wzięło udział łącznie 75 osób. Ich celem była edukacja w zakresie
dziedzictwa przyrodniczego Nowej Huty. Dodatkowo mikrowyprawa kajakowa została
włączona do wydarzeń organizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska UMK w
Krakowie w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Tygodnia (informacje o
mikrowyprawie zostały zamieszczone w folderze i na plakacie). Ponadto w przypadku
kajakowej zostały wypożyczone kajaki. W spacerach uczestniczył fotograf Kamil Sorocki,
który wykonywał zdjęcia profesjonalnym sprzętem oraz dronem. W każdej mikrowyprawie
uczestniczyło 15 osób, co zostało potwierdzono podpisami na listach obecności, dodatkowo
przy kajakowej każdy podpisał się po regulaminem spływu kajakowego. Odbyły się
następujące mikrowyprawy promowane przez wydarzenia:
-Spłyń nowohucką Amazonką! – kajakiem przez Nową Hutę, w dniu 17.09,
https://www.facebook.com/events/503928567034636/
-Biegaj i poznawaj Nową Hutę w dniu 6.10
https://www.facebook.com/events/513203976111581/
-Przez Nową Hutę na dwóch kółkach, 12.10
https://www.facebook.com/events/2238448183112938/
-Śladami trzech wojen, 13.10
https://www.facebook.com/events/437549500225380/
-Mikrohistorie z zielenią w tle, 20.10
https://www.facebook.com/events/384841285541656/
Na każde wydarzenie odbywała się rekrutacja e-mailowa i telefoniczna, obowiązywały listy
obecności, była wykonana fotodokumentacja. Każdy z uczestników otrzymał przypinkę z
nazwą projektu. Zdjęcia i relacje znajdują się na stronie internetowej
www.funduszpartnerstwa.pl.
Spłyń nowohucką Amazonką! – kajakiem przez Nową Hutę, 17.09.2019 r.
Fotodokumentacja M. Szymczyk-Karnasiewicz
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Biegaj i poznawaj Nową Hutę, 6.10.2019 r.
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Przez Nową Hutę na dwóch kółkach, 12.10.2019 r.
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Śladami trzech wojen, 13.10.2019 r.
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Mikrohistorie z zielenią w tle, 20.10.2019 r.

2. Spacery fotograficzne na terenie osiedli nowohuckich, sektor A, B, C, D (dzielnica
XVIII Nowa Huta oraz dzielnica XVI Bieńczyce) dla mieszkańców.
Podczas tego etapu Fundusz Partnerstwa zorganizował 4 spacery fotograficzne z
fotografikiem, których celem było wyedukowanie uczestników w zakresie dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego i architektonicznego NH oraz rozpropagowanie konkursu
"Drzewo Nowej Huty" i uzyskanie zgłoszeń na konkurs wśród uczestników spacerów.
Spacery poprowadził Jerzy Karnasiewicz - artysta fotografik, członek Międzynarodowej
Federacji Sztuki Fotograficznej, popularyzator fotografii, autor albumu "Nowa Huta. Okruchy
życia i meandry historii" (2003). http://www.karnasiewiczstudio.pl/ Koordynatorka
monitorowała zgłoszenia do udziału. Spacery przeznaczone dla całych rodzin, młodzież i
dorosłych. W spacerach wzięło udział 60 osób. Na każdy spacer odbywała się rekrutacja emailowa i telefoniczna, na spacerach obowiązywały listy obecności oraz została wykonana
fotodokumentacja, natomiast prowadzący przygotował scenariusze spacerów i opisy trasy.
Każdy z uczestników otrzymał przypinkę z nazwą projektu. Specjalistka ds. promocji
publikowała każdorazowo post ze zdjęciami na stronie na fb oraz na grupach nowohuckich:
Nowohucianie (24 tys. czł.), Nowa Huta (16 tys. czł.), Nowa Huta – Życie 91 tys. czł.).
https://www.facebook.com/Fundusz.Partnerstwa/ (1344 polubień). Zdjęcia i relacje znajdują
się na stronie internetowej www.funduszpartnerstwa.pl.
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3. Plenerowa wystawa fotografii “Drzewo Nowej Huty” dla mieszkańców.
Podczas tego etapu Fundusz Partnerstwa zorganizował konkurs i wystawę plenerową na
jednym z osiedli nowohuckich we współpracy z Domem pomocy Społecznej na os. Szkolnym
27. Został ogłoszony Konkurs Drzewo Nowej Huty, opracowany został regulamin konkursu
wraz z jury. Głównym celem konkursu było zachęcenie do podejmowania rzeczywistych
działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew oraz zwrócenie uwagi na ich istotę i wartość,
ważnym punktem konkursu była również aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz
wspólnego dobra i ochrony środowiska. Była to trzecia edycja konkursu. Pierwsza i druga
cieszyły się dużym powodzeniem i dały wymierne skutki. Jedno ze zgłoszonych drzew
zostało zauważone i wpisane na listę pomnikową w Wydziale Kształtowania Środowiska
UMK. W celach promocyjnych konkursu wykorzystana została osobna strona:
https://www.facebook.com/DrzewoNowejHuty/, rozsyłane były informacje prasowe do
nowohuckich portali i udostępniane na grupach oraz wydarzenie: https://www.facebook.com/
events/885619358478282/
W
nim
był
link
do
formularza:
https://link.do/DrzewoNowejHuty2019 opis, termin, regulamin (opracowany w ramach
wkładu osobowego). Z uwagi na odbywające się wydarzenie Zajrzyj do Huty (20-22.09),
którego jednym z elementów były spacery fotograficzne, co stanowiło dodatkową okazję do
wykonania zdjęć konkursowych ekspertka merytoryczna projektu zdecydowała o
przedłużeniu terminu nadsyłania zdjęć do 28 września. Koordynatorka projektu przyjmowała
zgłoszenia w formacie jpg, które zapisywała na dysku, następnie link przesyłała członkom
jury do oceny według karty oceny. Dla zwycięzcy zakupiono internetowo zestaw książek o
wartości 300 zł. Do oceny zdjęć konkursowych Fundusz Partnerstwa zaprosił: Dominikę
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Zarębę – ekspertkę ds. ekoturystyki ze Stowarzyszenia Greenways Polska, Jolantę Migdał z
Klubu Gaja, Justynę Golbę z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Z nadesłanych zgłoszeń
koordynatorka projektu przygotowała wystawę zdjęć plenerowych (30 osób autorów , 70 prac
na 70. lecie NH) w formie 70 wydruków banerowych 130x200 cm – wiązało się to
przygotowaniem zapytań ofertowych do drukarni internetowych i wysłaniem plików do
druku. Wystawa została dostarczona przez drukarnię na miejsce i zamontowana przez
koordynatorkę i uczestników konkursu i wystawy na ogrodzeniu DPS na os. Szkolnym 27
dzięki czemu wystawa była dostępna dla mieszkańców Nowej Huty i przechodniów oraz
uczniów pobliskich szkół: Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół szkół Elektrycznych.
Partnerami, którzy wsparli przekazaniem nagród – upominków dla uczestników wystawy
byli: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Miejskie Centrum Dialogu, Wydział polityki
Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Rewitalizacji, Zgody 7 – miejsce spotkań, Teatr Ludowy w
Krakowie. Wernisaż wystawy odbył się 9.11.2019 r. Każdy z uczestników otrzymał
przypinkę z nazwą projektu. Wystawę można było obejrzeć trwała do końca listopada.O
ekspozycji pisano: „Zielone płuca miasta” w „Głos – Tygodnik Nowohucki” (8.11) i „Przyjdź
na wystawę” w „Głos – Tygodnik Nowohucki” (22.11). Tabliczkę z wydrukiem „Drzewo
Nowej Huty” wydrukowano i dostarczono do siedziby Funduszu Partnerstw oferenta w dniu
12.11.2019 r., następnie została ona przekazana wraz z parametrami do realizatora stelaża –
stolarni Emaus. Montaż stelaża na terenie Paku Szklane Domy zrealizował Zarząd Zieleni
Miejskiej w Krakowie po uzyskaniu opinii miejskiego Konserwatora Zabytków z uwagi na
fakt, że ww. teren znajduje się w układzie urbanistycznym Nowej Huty, wpisanym do rejestru
zabytków a także objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Centrum Nowej Huty” (Uchwała Rady Miasta Krakowa Nr CXII/1362?13 z 4 grudnia 2013
r.). Zdjęcia i relacja znajdują się na stronie internetowej www.funduszpartnerstwa.pl.

Promocja konkursu na grupie Nowa Huta ( 16 tys. czł.) i portalu Nasza Huta (5,5 tys.
polubień)
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4. Przygotowanie opracowania wydawnictwa “Mapa sentymentalna” wraz z
opracowanymi trasami mikrowypraw.
W tym etapie Fundusz Partnerstwa powołał grupę złożona z 2 ekspertów, 3 liderów
nowohuckich oraz redaktorki i ilustratorki. Na 3 spotkaniach grupy, w których udział wzięły
koordynatorka i ekspertka merytoryczna Anna Woźniak-Lubaś, opracowana została "Mapa
sentymentalna" – docelowy tytuł „Było a nie jest. Nowohucki rejestr sentymentalny”.
Autorzy tekstów: Anna Miodyńska, Jerzy Karnasiewicz, Małgorzata SzymczykKarnasiewicz, Katarzyna Kobylarczyk-Kułakowska oraz autorka rysunków Gosia
Soasiewicz-Bulas starali się pokazać przestrzeń 5. dzielnic nowohuckich przez pryzmat
historycznych miejsc, które przestały istnieć. Wytypowanych zostało 18 nieistniejących
miejsc, które znalazły się na mapie wraz z ilustracjami. Podczas każdego spotkania wykonano
fotodokumentację, notatki inwentaryzacyjne, a następnie przekazano do specjalistki ds.
promocji projektu. Posty ukazały się na fanpejdżu FP i na 3 grupach nowohuckich. W formie
papierowej zostało wydrukowanych 5000 egz. formatu kieszonkowego zbliżonego do B5,
pełen kolor, na papierze z recyklingu.
Ponadto publikację można pobrać ze strony internetowej www.funduszpartnerstwa.pl.
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5. Opracowanie i publikacja alternatywnego przewodnika ekoturystycznego po Nowej
Hucie stworzonego przez zespół ekspertów, społeczność lokalną, liderów i nowohuckich
działaczy.
Do grupy ekspertów odpowiedzialnych za opracowanie 5. tras do ekoprzewodnika ekspertka
merytoryczna Anna Woźniak-Lubaś zaprosiła osoby zaangażowane w życie lokalnej
społeczności - ludzi, którzy pracują na rzecz Nowe Huty na co dzień: pasjonaci (przyrodnicy),
miejscy aktywiści, historycy, autorzy blogów o NH: Jarosław Klaś, Tomasz Mierzwa, Marcin
Pawlik, Jakub Bem, Basia Firlej, Dominika Zaręba, red. Katarzyna Kobylarczyk-Kułakowska
(5 autorów tekstów, fotograf, ilustrator, 1 osoba skład graficzny). Na 6. spotkaniach z
koordynatorką, ekspertką merytoryczną, redaktorką oraz ekspertami zostało opracowanych,
opisanych 5 mikrowypraw edukacyjnych, które weszły w skład ekoprzewodnika (100 stron,
ilość 500 egz. formatu kieszonkowego, B5, pełen kolor, okładka z papieru z recyklingu.). W
spotkaniach uczestniczył fotograf Kamil Sorocki, który wspólnie z całym zespołem dokonał
wyboru zdjęć do publikacji. Dzięki inwentaryzacji, zdjęciom oraz materiałom edukacyjnym
zostało stworzone kompendium opisujące i prezentujące dziedzictwo przyrodniczo –
kulturowe Nowej Huty. Dzięki zaproszeniu do pracy nad przewodnikiem nowohucian,
Fundusz Partnerstwa zaktywizował społeczność lokalną i wypromował przyrodniczoturystyczny potencjał Nowej Huty doskonale wpisujący się w realizację idei zielonego miasta.
Przewodnik został udostępniony w formie elektronicznej i rozesłany drogą e-mailową do
nowohuckich i krakowskich organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, do szkół,
domów kultury, do mediów i biur turystycznych. Ponadto publikację można pobrać ze strony
internetowej www.funduszpartnerstwa.pl.
17

18

19

20

21

22

6. Warsztaty obywatelskie w siedzibie Funduszu Partnerstwa, os. Teatralne 5/13 dla
mieszkańców Nowej Huty.
Na tym etapie Fundusz Partnerstwa zlecił prowadzącej ustalenie dat, opracowanie tematów
dla 10 warsztatów obywatelskich (każdy trwający 2 godz.), przygotowanie konspektów.
Każdy warsztat został dedykowany innej tematyce i miał na celu poszerzenie wiedzy i
zdobycie kompetencji m.in. w zakresie Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa 2019
(projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe, początki BO na świecie i w Krakowie, podstawowe
pojęcia związane z BO, harmonogram, formularz wniosku, zasady głosowania). Uczestnicy
warsztatów mieli okazję nauczyć się w jaki sposób zrealizować swoje pomysły i wprowadzić
zmiany na przykładzie projektu „Ogrody osiemnastki” realizowanego przez Radę Dzielnicy
XVIII we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie. Ponadto omówiony został
Miejski System Informacji Przestrzennej i procedura Inicjatywa Lokalna. Dla
przeprowadzenia działania zakupiono regał na publikacje oraz książki do bookcrossingu dla
uczestników warsztatów (o tematyce obywatelskiej), ponadto zakupiono komplet rolet
okiennych, flipchart, laptop. Na każde warsztaty specjalistka ds. promocji tworzyła
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/494789697941485/. 23.08 - "Narzędzia
partycypacji", 30.08 17:00-19:00- "Metody konsultacyjne", 7.09 godz. 15:00-17:00 "Partycypacja w planowaniu miejscowym", 14.09 - Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego "Centrum Nowej Huty", 21.09- "Zajrzyj do BIPu", czyli jak miasto
komunikuje się ze swoimi mieszkańcami/kami - warsztaty w ramach wydarzenia Zajrzy do
Huty (organ. Muzeum Nowej Huty), 28.09 - "Rzuć okiem na reklamy", 5.10 -"Zgłaszamy
problem", czyli wnioski, petycje, protesty i inne formy, 12.10 -"Dostęp do informacji
publicznej", 19.10 -Przygotowanie inicjatywy, 26.10- Przygotowanie inicjatywy. Zapisy na
warsztaty odbywały się przez e-mail i tel. Był zapewniony poczęstunek, została wykonana
fotodokumentacja, zebrano podpisy na listach obecności. Spośród uczestników warsztatów
prowadząca i koordynatorka wyłoniły liderów, którzy przedstawili swoje pomysły na
inicjatywy ekspertce merytorycznej. Zostały one doprecyzowane, opisane we wnioskach wraz
z harmonogramem i budżetem i zrealizowane. Do biblioteczki bookcrossingowej Fundusz
Partnerstwa pozyskał takie tytuły jak: „Aktywne społeczności”, „Zmiana społeczna. Katalog
praktyk”, „Poradnik obywatelski”, „Dialog obywatelski w Krakowie”, „ABC Budżetu
Obywatelskiego 2019”, „70 lat Nowej Huty”. Łącznie uczestnicy skorzystali z 50
wydawnictw. Podczas trwania warsztatów oraz inicjatyw ukazał się artykuł w "Gosie –
Tygodniku Nowohuckim" 29.11.2019 r. "Jak angażować mieszkańców".
Celem warsztatów było zaanimowanie społeczności lokalnej, pokazanie, że tworzenie
oddolnych, samodzielnych inicjatyw nie jest niemożliwe, że wspólnie możemy wiele zdziałać
dla społeczeństwa i środowiska. Łącznie w warsztatach wzięło udział 100 osób. Każdy z
uczestników otrzymał przypinkę z nazwą projektu. Zdjęcia i relacja z warsztatów znajduje się
na stronie internetowej www.funduszpartnerstwa.pl.
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Promocja warsztatów obywatelskich na grupie Nowohucianie (24 tys. czł.) i Nowa Huta (16
tys. czł.)
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7. Warsztaty artystyczno-upcyklingowe w Ośrodku Kultury im. K. C. Norwida os.
Górali 5 dla mieszkańców.
Fundusz Partnerstwa w celu zrealizowania zadania powierzył realizację warsztatów
prowadzącej Joannie Styrylskiej-Gałażyn. Ustalił również warunki współpracy z partnerem
nieoficjalnym, Ośrodkiem Kultury. Ustalono z prowadzącą terminy. Do zrealizowania tego
działania FP skorzystał z wynajętej sali Ośrodka Kultury im. K. C. Norwida, która znajduje
się przy Galerii "Huta Sztuki" i przeznaczona jest na działania edukacyjne. Wiązało się to z
opłaceniem wynajmu sali. Ponadto zakupione zostały niezbędne materiały do
przeprowadzenia warsztatów m.in. materiały z drugiej ręki w sklepie charytatywnym.
Koordynatorka projektu pozyskała od instytucji kultury (Nowohuckie Centrum Kultury, Teatr
Variete, Teatr Ludowy w Krakowie, Krakowskie Biuro Festiwalowe) banery tekstylne i z
PCV, z których uczestnicy wykonali: piórniki, saszetki, osłonki na doniczki przy użyciu kleju
na gorąco (dzieci pod opieką dorosłych). Z kolei z włóczki i sznurków uczestnicy wykonali
mini makramy z wykorzystaniem zakupionych krosien. Uczestnicy wykonali też miniogródki
z wykorzystaniem butelek PET z czym wiązało się zakup ziemi kwiatowej, humusu, roślinek
do stworzenia kompozycji, rękawiczek lateksowych ochronnych (opakowanie). Celem
warsztatów było wzmocnienie więzi sąsiedzkich, integracja międzypokoleniowa, poszerzenie
wiedzy na temat artystów, którzy mieszkali i tworzyli w NH (ich prace można podziwiać w
Galerii „Huta Sztuki”) i zdobycie umiejętności w zakresie przetwarzania różnych materiałów
– działania proekologiczne. Każdy warsztat trwał 2 godziny, łącznie wzięło udział 100 osób.
Na każdym warsztacie był poczęstunek dla uczestników (soki, owoce, ciastka).
Koordynatorka projektu rekrutowała na każde warsztaty (obowiązywały zapisy u koord.
mailowo i tel., a na warsztatach była wykonana fotodokumentacja, uczestnicy wpisywali się
na
listach
obecności).
Specjalistka
ds.
promocji
utworzyła
wydarzenie
https://www.facebook.com/events/419627868877821/ które było udostępniane na grupach.
Opis warsztatów był zamieszczony w kalendarium OKN:
http://www.okn.edu.pl/index.php/propozycjekulturalne/galeria-huta-sztuki/wydarzenia/2645poniedzialki-z-banerem-warsztaty-artystyczno-upcyklingowe-czwartki-z-igla-warsztatyszycia , na stronie kalendarz Imprez Nowohuckich:
https://www.kalendarznowahuta.pl/wydarzenie/czwartki-z-igla-warsztaty-szycia-4/, na stronie
www.krakow.pl ,
http://krakow.pl/aktualnosci/232728,2082,komunikat,_nowa_huta__nasza_mala_ojczyzna___
_warsztaty.html,
Zdjęcia i relacja z warsztatów znajduje się na stronie internetowej
www.funduszpartnerstwa.pl.
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8. Warsztaty szycia ekologicznych worków i toreb z motywami nowohuckimi w Ośrodku
Kultury im. K. C. Norwida os. Górali 5 dla mieszkańców.
W celu zrealizowania zadania Fundusz Partnerstwa powierzył realizację zadania prowadzącej
Joannie Styrylskiej-Gałażyn oraz krawcowej Beacie Stokłosie. Do zrealizowania tego
działania FP skorzystał z wynajętej sali Ośrodka Kultury im. K. C. Norwida, która znajduje
się przy Galerii "Huta Sztuki" i przeznaczona jest na działania edukacyjne. Wiązało się to z
opłaceniem wynajmu Sali oraz wynajmu 5 maszyn, które posłużyły na warsztaty. Do
warsztatów koordynatorka projektu pozyskała nieodpłatnie z zaprzyjaźnionych instytucji
kultury (Nowohuckie Centrum kultury, Teatra Łaźnia Nowa) banery na podłożu PCV i
tkaninowym, które instytucje te wytwarzają na potrzeby wydarzeń, spektakli, koncertów - po
których są utylizowane, zamiast na śmieci trafiły na warsztaty, gdzie zostały przerobione na
oryginalne worki i torby. Do zrealizowania warsztatów potrzebne były pasy samochodowe z
odzysku, które zostały zakupione w punkcie skupu samochodów ponadto zakupiono: sznurki,
nici, igły, lamówkę, tekstylia z odzysku (zakupiono w sklepie charytatywnym). Celem
warsztatów było zwiększenia świadomości mieszkańców w zakresie zrównoważonego
rozwoju i możliwości przetwarzania materiałów typu baner. Specjalistka ds. promocji
utworzyła
wydarzenie:
https://www.facebook.com/events/472325556840222/,
opis
wydarzenia
był
zamieszczony
w
kalendarium
OKN:
http://www.okn.edu.pl/index.php/propozycjekulturalne/galeria-huta-sztuki/wydarzenia/2645poniedzialki-z-banerem-warsztaty-artystyczno-upcyklingowe-czwartki-z-igla-warsztatyszycia,
na
stronie
kalendarz
Imprez
Nowohuckich:
https://www.kalendarznowahuta.pl/wydarzenie/czwartki-z-igla-warsztaty-szycia-4/, na stronie
www.krakow.pl:
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http://krakow.pl/aktualnosci/232728,2082,komunikat,_nowa_huta__nasza_mala_ojczyzna___
_warsztaty.html Warsztaty odbyły się w terminach: 6.06, 13.06, 27.06, 22.08, 29.08, 5.09,
12.09, 19.09, 26.09, 3.10 (łącznie 10 terminów), na każdy warsztat 5 osób z uwagi na 5
maszyn szyjących. Łącznie 50 osób, 5 warsztatów szycia worków i 5 warsztatów szycia toreb.
Na każde warsztaty był zakupiony poczęstunek (soki, owoce, ciastka). Organizacja
warsztatów wymagała każdorazowo dokonania zakupów, przywiezienia materiałów na
warsztaty oraz poczęstunku, przygotowania sali – odbywało się to dzięki zaangażowaniu
współpracowników i wolontariuszy. Na warsztaty obowiązywały zapisy u koordynatorki
mailowo i telefonicznie. Wykonana została fotodokumentacja. Po każdych warsztatach
specjalistka ds. promocji publikowała post z informacją na fanpejdżu FP oraz na 4 grupach
nowohuckich. Każdy z uczestników otrzymał przypinkę z nazwą projektu. Zdjęcia i relacja z
warsztatów znajdują się na stronie internetowej www.funduszpartnerstwa.pl.
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9. Wydarzenie dla społeczności lokalnej – kawiarenka naprawcza w holu Szkoły
Podstawowej nr 91 im. Janusza Kusocińskiego, os. Handlowe 4 dla mieszkańców.
Do realizacji działań w ramach zadania Fundusz Partnerstwa pozyskał dodatkowe
dofinansowanie składając uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w otwartym
konkursie ofert, gdyż zaproponowane działania realizowały cele określone w Miejskim
Programie Rewitalizacji Krakowa, takie jak: poprawa jakości życia mieszkańców, ożywienie
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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 szczególnie w ujęciu mieszkańców podobszaru rewitalizacji stara Nowa Huta i obszaru
zdegradowanego. Ponadto cel projektu stanowił uzupełnienie oferty edukacyjno-kulturalnej w
Nowej Hucie. Na wydarzenie pn. kawiarenka naprawcza składały się:
-warsztaty projektowania i szycia bardzo wytrzymałych i estetycznych toreb z materiałów z
recyklingu wpisujące się w potrzebę ochrony środowiska przed nadmierna ilością foliówek
(projektowanie odbyło się w dwóch turach dla grupy osób 15 x2=30 osób, szycie, odbyło się
w pracowni krawieckiej następnego dnia przy użyciu specjalistycznych maszyn szwalniczych
typu Juki - przemysłowe maszyny). Warsztaty poprowadziły dwie prowadzące;
- warsztaty upcyclingowe "Coś z niczego" typu DIY, w których powstały guzikowe obrazy
pod okiem prowadzącej;
- bezpłatne usługi naprawcze i doradcze, w rezultacie których 200 osób zapoznało się z ideą
naprawiania, 39 osób skorzystało z bezpłatnych porad i usług, w tym 13 z napraw
elektrourządzeń, 14 z przeróbek krawieckich, 12 z porad eksperta od starej fotografii;
Działania zostały wsparte pracą wolontariuszy w zakresie pomocy przy organizacji
poszczególnych działań w czasie trwania zadania – fotodokumentacja, pomoc przy
działaniach promocyjnych (publikowanie postów w mediach społecznościowych, na
fanpejdżach nowohuckich, publikacja w „Głosie – Tygodniku Nowohuckich”, rozklejanie
plakatów - 100 egz. które zostały rozklejone na pobliskich osiedlach w miejscach do tego
przeznaczonych przed wejściem do klatek na osiedlach: Centrum D, Handlowym,
Kolorowym, w witrynach punktów usługowych, na bezpłatnych tablicach i słupach
ogłoszeniowych w NH), rozdawanie ulotek – łącznie 200 egz., urządzanie stoisk i miejsc na
warsztaty oraz obsługa poczęstunku, jak również porządkowanie miejsca po wydarzeniu.
Realizacja wydarzenia wymagała szeregu ustaleń i tak koordynatorka projektu nawiązała
korespondencję z panią dyrektor Zespołu Szkół Sportowych nr 2 os. Handlowe 4 (e-mail z
dnia 18.09), następnie udała się na spotkanie w celu obejrzenia miejsca przyszłego
wydarzenia, tj. holu wraz z klasami. Ustalono termin wyd. na sobotę 16.11 w godz. Od 11 do
16.00. Następnie FP wytypował 3 specjalistów: krawcową, eletromechanika i fotografa
retuszera. Koord. zakupiła pasy samochodowe z odzysku, tekstylia ze sklepu charytatywnego
Emaus, banery zostały pozyskane nieodpłatnie z instytucji takich jak NCK, KBF (koresp. emailowa). Zakupiono kawę, herbatę, soki oraz ciasto z lokalnej piekarni). Od Zarządu Zieleni
Miejskiej oraz Wydziały Przedsiębiorczości i Innowacji ref. ds. Rewitalizacji oferent
pozyskał 100 kubków oraz 80 szklanek. Sp. ds. promocji utworzyła wydarzenie:
https://www.facebook.com/events/402748770671675/ na fb, na grupach nowohuckich, oraz w
prasie „Głos – Tygodnik Nowohucki” („Kawiarenka naprawcza”, 15.11.2019, s. 7). Ponadto
przygotowano plakat w formacie A4, który został wydrukowany w ilości 100 egz. (rozklejany
był przez wolontariuszy na pobliskich osiedlach w miejscach do tego przeznaczonych przed
wejściem do klatek na osiedlach: Centrum D, Handlowym, Kolorowym, w witrynach
punktów usługowych, na bezpłatnych tablicach i słupach ogłoszeniowych w NH). Dla
uczestników wydarzenia (200 osób) przygotowano ulotkę inf. propagującą ideę naprawiania.
Podczas kawiarenki naprawczej nastąpił finał jednej z 3 inicjatyw Trzymaj fason – polegało
to na zaprezentowaniu przerobionej odzieży na warsztatach slow fashion. Prezentacji
dokonały uczestniczki – modelki 60+. Nie obowiązywały zapisy. Wykonano
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fotodokumentację. Specj. ds. promocji publikowała post na fb oferenta i na 4 grupach
nowohuckich.
Z
wydarzenia
powstała
krótka
relacja
filmowa:
www.facebook.com/Fundusz.Partnerstwa/videos/720888805074899/
Kawiarenki naprawcze funkcjonują w Pile, Katowicach i Warszawie oraz w wielu krajach
Europy, Na całym świecie jest ich 1500. Ważną społeczną misją kawiarenki jest promocja
naprawiania i wydłużania życia przedmiotów, czego finalnym efektem jest wymierne
ograniczenie ilości odpadów. Ponadto pomysł zawiera ideę twórczego budowania więzi
wśród lokalnych społeczności. Celem wydarzeniem było nakłonienie mieszkańców do
większej troski o wspólną przestrzeń publiczną, do dbania o środowisko. Podczas trwania
kawiarenki zaprezentowana została wystawa na temat zrównoważonych upraw przygotowana
i dostarczona przez organizację Kupuj odpowiedzialnie, odbyła się również akcja zbiórki
toreb materiałowych wielorazowego użycia tzw. Toreb Bumerangów, które koordynatorka
projektu przekazała do warzywniaka na os. Centrum A w celu ograniczenia foliówek. Każdy
z uczestników otrzymał przypinkę z nazwą projektu. Wszystkie rzeczy, materiały, produkty
zostały przetransportowane przez koordynatorkę projektu na rowerze cargo wypożyczonym
od Zarządu Transportu Miejskiego w Krakowie. Zdjęcia i relacja z wydarzenia znajduje się na
stronie internetowej www.funduszpartnerstwa.pl ponadto relacja filmowa na kanale Youtobe:
https://www.youtube.com/watch?v=8To6EtrkGEk
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Posty na fanpejdżu Funduszu Partnerstwa z zaproszeniem do obejrzenia filmu oraz do
przeczytania relacji z wydarzenia „kawiarenka naprawcza”.

10. Realizacja trzech inicjatyw w obszarze zieleni przez mieszkańców osiedli
nowohuckich na terenie dzielnic: XVI Bieńczyce i XVIII Nowa Huta.
Na tym etapie Fundusz Partnerstwa postanowił zorganizować inicjatywę aktywizującą i
włączającą społeczność lokalną w sprawy Nowej Huty. Spośród uczestników warsztatów
obywatelskich prowadząca i eksperta merytoryczna wyłoniły 3 liderów, którzy współdziałali
przy zielonych inicjatywach. Fundusz Partnerstwa pomógł przy zagadnieniach formalnych i
merytorycznych, przy uzyskaniu odpowiednich zgód jak również pokrył koszty każdej z
trzech inicjatyw. Przewidziane finansowanie dotyczyło tylko działań merytorycznych,
wszystkie faktury i umowy zostały zawarte na Fundusz Partnerstwa i obejmowały koszty
przygotowań, zakupu materiałów, usług.
Fundusz Partnerstwa wytypował i zrealizował z mieszkańcami pomysł na 3 inicjatywy:
1. Wyjdź z inicjatywą. Poznaj swoich sąsiadów z Parku Ratuszowego” - zgłoszona przez
grupę z os. Centrum A, której celem było spotkanie się w Parku Ratuszowym w dniu
6.10, wygłoszenie krótkich prelekcji o autorach, którzy swoje ławki mają w parku,
wysłuchanie laudacji na temat nowohuckiej pisarki Lucyny Olejniczak, złożenie
podpisów pod listem intencyjnym o uhonorowanie kolejnej ławki jej imieniem i
nazwiskiem, spotkaniu i dyskusji w Zgody 7 – miejscu spotkań. Blisko 40 osób
uczestniczyło -list poparcia – wniosek został złożony do Rady Miasta Literatury
KBFu. Specj. ds. prom. utworzyła wyd. celem promocji działania i zachęcenia
społeczności
lokalnej
do
udziału
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https://www.facebook.com/events/2643227402394629/

2. Wyjdź z inicjatywą. Trzymaj fason – zgłoszona przez grupę z os. Na Skarpie i os.
Teatralnego, której celem była promocja ekologii i slow fashion. Odbyła się zbiórka
odzieży, z czego inicjatorka i stylista wybrała 6 zestawów do przerobienia, potem na
warsztatach w pracowni krawieckiej wspólnie z stylistką i krawcową zostały
opracowane projekty przeróbek. Pokaz przerobionej odzieży odbył się podczas
działania kawiarenka naprawcza w dniu 16.11 – wtedy również został zrealizowany
materiał filmowy. Specj. ds. Promocji utworzyła wydarzenie celem promocji
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działania
i
zachęcenia
społeczności
www.facebook.com/events/423435191688462/
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lokalnej

do

udziału

3. EKO NH – inicjatywa zgłoszona przez grupę seniorów i seniorek z koła seniora z XVI
dzielnicy Bieńczyce, której celem było połączenie aktywności fizycznej seniorów i
edukacji
w
zakresie
prawidłowej
segregacji
śmieci.
filmik/relacja
https://www.youtube.com/watch?v=H_0UY4UBAjs&t=42s , wizycie w ekospalarnii zdjęcia, opracowaniu folderu/broszury z zasadami. Specj. ds. promocji utworzyła
wydarzenie www.facebook.com/events/2402379823144673/
Zdjęcia i relacje z inicjatyw znajdują się na stronie internetowej www.funduszpartnerstwa.pl
A ponadto dwa filmiki na kanale Youtobe: https://www.youtube.com/watch?v=H_0UY4UBAjs
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Liczbowe określenie skali działań projektowych i promocyjnych zrealizowanych w
ramach projektu „Nowa Huta. Nasza mała ojczyzna”.
Przy realizacji projektu Fundusz Partnerstwa współpracował z 3 organizacjami: Fundacja Eco
Travel - pomoc przy organizowaniu mikrowyprawy kajakowej, ekspert tworzący opis trasy i
prowadzący mikrowyprawę, pomoc przy działaniach promujących projekt
Fundacja Nowe Centrum - ekspert tworzący opis trasy i prowadzący mikrowyprawę biegową,
pomoc przy działaniach promujących projekt, współpraca przy realizacji inicjatywy EKO NH
Stowarzyszenie Greenways Polska - ekspert tworzący opis trasy i prowadzący mikrowyprawę
rowerową, praca wolontarystyczna przy ocenie zdjęć na konkurs "Drzewo Nowej Huty".
Łącznie w projekcie wzięło wzięło udział 690 osób - beneficjentów bezpośrednich oraz
szacuje się, że 338 022 beneficjentów pośrednich, na co składa się: 509 (nowe polubienia
fanpejdża oferenta od początku do końca trwania projektu, co stanowi wzrost o 42%), 5000
otrzymało mapę, 500 otrzymało ekoprzewodnik, 7000 przeczytało o projekcie w "Głos Tygodnik Nowohucki (gazeta dostępna na terenie 5 dzielnic nowohuckich), 4099 osób
przeczytało o projekcie na stronie na fb WHucie, 5509 na stronie Ośrodka Kultury im. C.K.
Norwida, 778 os.- na stronie Galerii Huta Sztuki, 7443 na Nowa Huta Travel, 427 Fundacja
Eko Travel, 276 Drzewo Nowej Huty, 434 Stowarzyszenie Greenway POlska, 304 tys.
Magiczny Kraków, 1,9 tys. Nowa Huta Team, 976 Fundacja Nowe Centrum, 1,3 tys. 70 lat
Nowej Huty, 1,1 tys. Zgody 7 - miejsce spotkań, 2,1 tys. Mistrzejowice 24.pl, 71 Fakty
Krakowa.
75 osób uczestniczących w 5 spacerach połączonycvh z mikrowyprawami,
60 osób uczestniczących w 4 spacerach fotograficznych,
30 osób autorów zdjęć na wystawie Drzewo Nowej Huty 2019,
8 osób uczestniczących w 6 spotkaniach w celu opracowania mikrowypraw do
alternatywnego przewodnika ekoturystycznego w siedzibie oferenta
8 osób uczestniczących w 3 spotkaniach w celu opracowania materiału do "Mapy
sentymentalnej" z okazji jubileuszu 70. lecia NH w siedzibie oferenta
100 osób uczestniczących w 10 warsztatach obywatelskich w siedzibie oferenta,
100 osób uczestniczących w 10 warsztatach artystyczno-upcyklingowe w Ośrodku Kultury
im. K. C. Norwida os. Górali 5,
50 osób uczestniczących w 10 warsztatach szycia ekologicznych worków i toreb z motywami
nowohuckimi w Ośrodku Kultury im. K. C. Norwida os. Górali 5,
200 osób uczestniczących w kawiarence naprawczej (5 godzin w ciągu jednego dnia) w holu
Szkoły Podstawowej nr 91 im. Janusza Kusocińskiego, od. Handlowe 4,
75 mieszkańców, sąsiadów osiedli nowohuckich uczestniczących w 3 inicjatywach,
wydrukowanie 500 egz. bezpłatnego przewodnika ekoturystycznego
wydrukowanie 5000 egz. bezpłatnej mapy
W ramach projektu zostały rozdane materiały promocyjne: tj. 1000 sztuk przypinek z hasłem
przewodnim projektu oraz koszulki dla organizatorów i wolontariuszy (50 sztuk). Zostało
opublikowanych 5 artykułów prasowych w Głos - Tygodnik Nowohuckim, opublikowano
-ok. 50 postów na Fb i 12 informacji promocyjnych na stronie www.funduszpartnerstwa.pl.
Ponadto ekspertka merytoryczna i koordynatorka udzieliły wywiadów dla Meloradio” i
„Radio Kraków”.
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W celach promocyjnych Fundusz Partnerstwa we współpracy z Cafe Nova Księgarnia i
Zgody 7 – miejsce spotkań (punkt informacji turystycznej obsługiwany przez KBF)
www.facebook.com/events/2728920247159635/ zorganizował spotkanie dla mieszkańców z
autorami tras w przewodniku, redakcją, graficzką, ilustratorką, autorem zdjęć. Spotkanie
poprowadziła Anna Woźniak-Lubaś prezes Funduszu Partnerstwa i Katarzyna KobylarczykKułakowska odpowiedzialna za redakcję przewodnika, natomiast sprawami organizacyjnymi
zajmowała się koordynatorka projektu. W spotkaniu udział wzięli: Jarosław Klaś – autor
rozdziału „Mikrohistorie z naturą w tle”, Marcin Pawlik – autor „Dziką rzeką przez środek
miasta”, Tomasz Mierzwa - autor „Śladami trzech wojen”, Basia Firlej - współautorka
„Dwa kółka na dwóch kółkach”.

W celu zachęcenia nowohucian do skorzystania z mapy specjalistka ds. promocji utworzyła
wydarzenie Weź sobie mapę i poznawaj Nową Hutę
www.facebook.com/events/2641232432670462/.
Mapa była dostępna w siedzibie Funduszu Partnerstwa przez cały czas trwania wydarzenia od
poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00. Ja również koordynatorka dostarczyła
egzemplarze mapy w następujące miejsca:
Warto zaznaczyć, że ekoprzewodnik wraz z mapą dostarczany był do wszystkich powyższych
miejsc wykorzystując rower towarowy udostępniony nieodpłatnie przez Zarząd Transportu
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Publicznego w ramach pilotażowego programu. Program polegający na przetestowaniu
rowerów towarowych (cargo bike) jest skierowany do krakowskich firm, instytucji i
organizacji pozarządowych. Warunkiem otrzymania roweru towarowego jest wypełnienie
stosownej deklaracji i podpisanie regulaminu użytkowania. Szczegóły programu:
http://mobilnykrakow.pl/rowery-towarowe/

14.12.2019 r. koordynatorka projektu wzięła udział w wydarzeniu: Uroczysta Gala Liderów
Zmian w Centrum Obywatelskim: https://www.facebook.com/events/2415860815333810/
Wiązało się to z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego. Wydarzenie składało się z paneli,
cateringu, networkingu oraz targów NGO. Stoisko Funduszu Partnerstwa cieszyło się
największym zainteresowaniem.
PROJEKT „MAŁOPOLSKA EKOTURYSTYKA – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
TURYSTYCZNY REGIONU”
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego jako część
Programu EkoMałopolska.
Tło działań
Województwo Małopolskie jest regionem o wysokich walorach przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych, które stanowią podstawę do zrównoważonego rozwoju,
zwłaszcza w odniesieniu do słabiej rozwiniętych gospodarczo i infrastrukturalne obszarów
wiejskich, w tym także małych i średnich miast. Małopolską wieś charakteryzuje duża
różnorodność obszarów i krajobrazów wiejskich, dominacja zrównoważonego rolnictwa
opartego o rodzinne gospodarstwa rolne, a co za tym idzie wysoka jakość żywności, produkty
regionalne i bogate dziedzictwo kulinarne. To wszystko tworzy niewątpliwie ogromny kapitał
i szanse dla rozwoju zrównoważonego regionu. Turystyka przyjazna dla środowiska, w tym
ekoturystyka może być ważnym narzędziem pobudzania przedsiębiorczości społeczności
lokalnych i rozwijania nowych innowacyjnych rynków pracy.
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Wyzwanie polega na wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego, w taki sposób, by z
jednej strony polepszyć infrastrukturę, zdywersyfikować źródła dochodów, zwiększyć
potencjał i zróżnicować rynek pracy, pobudzić przedsiębiorczość społeczności lokalnych, a z
drugiej strony nie zatracić tożsamości i walorów przyrodniczych, krajobrazowych i
kulturowych, które decydują o unikalności i sile regionu. Chodzi tu zarówno o wartości
środowiska przyrodniczego chronione w formie prawnej jak i rodzime wartości regionu, do
których należą m.in.: zróżnicowany i dobrze zachowany krajobraz wiejski, rolnictwo,
sadownictwo, winiarstwo, zielarstwo i pszczelarstwo oparte o rodzinne gospodarstwa rolne
(w tym rolnictwo ekologiczne), przetwórstwo żywności wysokiej jakości i produkcja zdrowej
żywności, produkty regionalne, dziedzictwo kulinarne, rzemiosło i rękodzieło oraz wartości
niematerialne (tradycje, sztuka ludowa, lokalne imprezy kulturalne). Biorąc pod uwagę
specyfikę i zasoby dziedzictwa Małopolski można pokusić się o stwierdzenie, że ekoturystyka
może stać się swoistą marką regionu w Polsce i Europie.
Cele długofalowe projektu:
Cel nadrzędny: Ekoturystyka jako marka Małopolski w Polsce i Europie.
Wykorzystanie potencjału dziedzictwa regionalnego Małopolski w taki sposób, by:
1/ Turystyka zrównoważona stała się istotnym elementem lokalnego rynku pracy i pobudzała
przedsiębiorczość społeczności lokalnych oraz wpłynęła na podniesienie jakości życia
mieszkańców w zdrowym środowisku.
2/ Rozwój ekoturystyki przyczynił się do zachowania dla przyszłych pokoleń tożsamości i
unikalności dziedzictwa miejsca – zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych
regionu.
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Zespół Funduszu Partnerstwa realizujący projekt.

Działania zrealizowane w 2019 r.
1/ Inwentaryzacja zasobów ekoturystycznych w 5 subregionach Małopolski i wybór
pilotażowych destynacji ekoturystycznych.
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powstała baza zasobów z 5 subregionów (sądecki, tarnowski, podhalański,
Małopolska Zachodnia i KOM – Krakowski Obszar Metropolitalny) wraz z dokumentacją
fotograficzną,



przeprowadzenie ankiety pt. “Badanie potencjału rozwoju ekoturystyki i turystyki
zrównoważonej w Małopolsce” i opracowanie wyników w formie
raportu: www.funduszpartnerstwa.pl/wp-content/uploads/2020/03/Raport-EkoturystykaMalopolska-fin-.pdf, autorka: Nina Gałuszka



opracowanie dokumentu pt. “Inwentaryzacja atrakcji ekoturystycznych w kontekście
szlaków kulinarnych i dziedzictwa kulinarnego w Małopolsce”: www.funduszpartnerstwa.pl/
wp-content/uploads/2020/03/
Dokument_EKOTURYSTYKA_KULINARNA_Elzbieta_Tomczyk-Miczka.pdf,
autorka: Elżbieta-Tomczyk-Miczka.
2/ Opracowanie 5 pakietów ekoturystycznych w pilotażowych destynacjach ekoturystycznych



Opracowanie 5 ekopakietów w każdym z 5 subregionów, składających się z
ekowycieczek propozycje ekowycieczek po Małopolsce, które stworzyła Dominika
Zaręba wraz z zespołem ekspertów. Autorski projekt graficzny wykonała Diana Jabłońska.
Autorem większości fotografii jest Kamil Sorocki.
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Stworzenie mapek online mikrowycieczek w ramach pakietów ze śladami GPS – pod
linkiem:
https://www.traseo.pl/malopolska-ekoturystyka



3/ Przygotowanie i przeprowadzenie 5. eksperckich szkoleń ekoturystycznych, po
jednym w każdym subregionie. Wszystkie spotkania prowadziła prezes Anna WoźniakLubaś.
18.10.2019 – Stary Sącz, Biblioteka w Starym Sączu z udziałem 2 partnerów merytorycznoorganizacyjnych: Gmina Stary Sącz i Towarzystwo z Beskidu Niskiego. W szkoleniu wzięło
udział 35 osób, prelegenci przedstawili 5 prezentacji. Miała miejsce degustacja produktów
lokalnych przygotowanych przez Starosądeckie Koło Gospodyń Miejskich, zob.
www.funduszpartnerstwa.pl/wp-content/uploads/2019/09/Ekoturystyka_StarySącz_A4_digital-1.pdf

Ekoturystyka to także wspieranie lokalnych przedsięwzięć i jak największa dbałość o
środowisko. Nasze szkolenia organizowane są w formie zielonego wydarzenia, co znaczy, że
wszystko - od cateringu po upominki dla Uczestników - jest przyjazne środowisku. Dzięki
uprzejmości Coś osobistego - Pracownia krawiecka nasi organizatorzy, prelegenci i goście
otrzymali woreczki szyte w krakowskich Dębnikach, wykonane z polskich materiałów, w 100
% wykonane z bawełny. Woreczek ma wymiar 25x25, zmieści się w nim kilogram zakupów i
z powodzeniem zastępuje plastikową torbę. Cieszymy się, że możemy wraz z uczestnikami
naszych szkoleń promować ekologiczne podejście.
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25.10.2019 – Lanckorona, GOK w Lanckoronie, partnerzy merytoryczno-organizacyjni:
Gmina Lanckorona, Stowarzyszenie Dolina Karpia, Spółdzielnia Smaki Gościńca. W
szkoleniu wzięło udział 63 osoby. Prelegenci przedstawili 6 prezentacji. Miała miejsce
degustacja produktów lokalnych przygotowanych przez Spółdzielnię Socjalną “Smaki
Gościńca”, zob:
www.funduszpartnerstwa.pl/wpcontent/uploads/2019/10/
Ekoturystyka_Lanckorona_A4_digital-1.pdf
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8.11.2019 – Tarnów, Tarnowskie Centrum Informacji, partnerzy merytoryczno-organizacyjni:
Tarnowskie Centrum Informacji, Tarnowska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie grupa
ODROLNIKA. W szkoleniu wzięło udział 36 osób. Prelegenci przedstawili 6 prezentacji.
Miała miejsce degustacja produktów lokalnych przygotowanych przez Centrum Produktu
Lokalnego w Rzuchowej,
www.funduszpartnerstwa.pl/wp-content/uploads/2019/10/Ekoturystyka_Tarnów.pdf
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12.11.2019 – Stryszawa, Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej, partnerzy merytorycznoorganizacyjni, GOK Stryszawa, Muzeum Orawski Park Etnograficzny Zubrzyca Górna, Szlak
Kultury Wołoskiej. W szkoleniu wzięły udział 44 osoby. Prelegenci przedstawili 6
prezentacji. Miała miejsce degustacja produktów lokalnych przygotowanych przez
gospodarstwo
agroturystyczne
“Przytulia”
ze
Stryszawy,
zob. www.funduszpartnerstwa.pl/wp-content/uploads/2019/10/Ekoturystyka_Stryszawa_digit
al.pdf
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15.11.2019 – Klub Kultury Zakole, partnerzy merytoryczno-organizacyjni: Fundacja
EcoTravel, Małopolska ToGo, Klub Zakole. W szkoleniu wzięło udział 37 osób. Prelegenci
przedstawili 7 prezentacji. Miała miejsce degustacja produktów lokalnych przygotowanych
przez firmę VERANO z Nowej Huty.; zob: www.funduszpartnerstwa.pl/wp-content/uploads/
2019/11/Ekoturystyka_Kraków_digital.pdf
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4/ Przygotowanie zakładki tematycznej o ekoturystyce/turystyczne zrównoważonej:


Opracowanie graficzne 15 ekowycieczek w wersji polskiej, korekta stylistyczna,
przetłumaczenie tekstów ich na język angielski



Publikacja PDF na stronę www.visitmalopolska.pl,
zob. https://visitmalopolska.pl/-/podrozuj-z-nami-w-rytmie-eko-
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NH 70 – WYJDŻ Z INICJATYWĄ
Ekipa Funduszu Partnerstwa zrealizowała to działanie na zasadzie pracy wolontarystycznej.
Warsztaty były poprzedzone dwoma spotkaniami z dyrektorem Mateuszem Płoskonką w
MOWIS, os. Centrum C 10. Projekt polegał na współorganizowaniu i współprowadzeniu
przez Fundusz Partnerstwa wraz z Ośrodkiem Kultury im. C. K. Norwida i Wydziałem
Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa dwudniowych bezpłatnych
warsztatów tworzenia inicjatyw lokalnych z okazji 70-lecia rozpoczęcia budowy Nowej Huty
dla osób indywidualnych, grup nieformalnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Punktem wyjścia do zorganizowania warsztatów była znikoma ilość inicjatyw lokalnych
zrealizowanych przez mieszkańców/nki Krakowa od 2014 r., kiedy to Rada Miasta Krakowa
podjęła uchwałę w sprawie inicjatywy lokalnej. W 2016 r. została zrealizowana tylko jedna
inicjatywa „Wysadzamy ekrany”. W 2017 r. Miejski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw
Społecznych podjął czynności mające na celu usprawnienie działania i zmianę sposobu
finansowania inicjatywy lokalnej. Pomimo wprowadzenia usprawnień narzędzie to nie było w
pełni wykorzystywane. Z kolei jedynym z postulatów konsultacji społecznych
poprzedzających obchody 70-lecia rozpoczęcia budowy Nowej Huty było zwiększenie
zaangażowania mieszkańców w realizowane przedsięwzięcia.
Na warsztaty zapraszaliśmy za pośrednictwem wydarzenia w mediach społecznościowych:
https://www.facebook.com/events/381484109307793/permalink/395796157876588/

Podczas pierwszego spotkania w sali Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5 w dniu
6 marca Piotr Duś z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia pokazał prezentację i
opowiedział czym jest inicjatywa lokalna i jakie daje możliwości, z kolei Jarosław Klaś z
Pracowni Dziedzictwa Nowej Huty OKN przypomniał jakie pomysły na obchody 70-lecia
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Nowej Huty pojawiły się podczas konsultacji społecznych w 2018 r. W warsztatach wzięło
udział 30 osób. W trakcie drugiego spotkania 13 marca Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz
z Funduszu Partnerstwa przygotowała i poprowadziła prezentację pokazującą jakie inicjatywy
zrealizowali mieszkańcy Warszawy, Łodzi, Krakowa, opowiedziała jakie są dobre praktyki w
realizowaniu inicjatyw lokalnych. W dalszej części zostały zapisane propozycje na IL a dzięki
obecności urzędników z Miejskich Jednostek Organizacyjnych możliwe było
przedyskutowanie ich z właściwymi jednostkami miejskimi. W warsztatach wzięło udział 20
osób.
OKN które było udostępnione na grupach nowohuckich, na warsztaty nie obowiązywały
zapisy jednak chętni na warsztatach mogli wpisać się na listę kontaktową. UMK przygotował
wydarzenie na fanpejdżu, przygotował plakaty, opracował i wydrukował folder informacyjny,
zadbał o ramkę instagramową, gadżety dla uczestników warsztatów i poczęstunek.
„Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich
mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności
lokalnej. (…) Podczas realizacji inicjatywy, mieszkańcy mogą zaoferować swoją pracę
społeczną, wkład rzeczowy (np. przedmioty, projekty konieczne do wykonania inicjatywy)
lub wkład finansowy. Gmina zaoferować może pomoc finansową lub rzeczową. Ważne jest
jednak, by rozumieć, że w przypadku inicjatywy Gmina nie przekazuje mieszkańcom
środków finansowych (dotacji), a jedynie realizuje niezbędne zakupy czy prace swoimi
narzędziami, natomiast pomoc rzeczową przekazuje w ramach użyczenia na czas realizacji
inicjatywy”. [źródło: www.obywatelski.krakow.pl]
https://www.krakow.pl/aktualnosci/
227673,2082,komunikat,inicjatywy_lokalne_na_jubileusz_nowej_huty.html?
_ga=2.252505481.1424979717.1589379580-1107539624.1558364356
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Pokłosiem warsztatów było 12 inicjatyw zrealizowanych w 2019 r. w tym 9 z dzielnic
nowohuckich (1 – w dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, 3 w dzielnicy XVI Bieńczyce, 5
w dzielnicy XVIII Nowa Huta). Jedną z nich była inicjatywa „Budujemy ogród deszczowy”,
którą zgłosił za pośrednictwem Funduszu Partnerstwa Waldemar Boczar. Inicjatywę w dniu
28.09.2019 r. zrealizowali mieszkańcy we współpracy z Zarządem Zieleni miejskiej w
Krakowie na os. Teatralnym 25 przy filii Biblioteki Kraków w niedalekim sąsiedztwie
siedziby Funduszu Partnerstwa.
https://dialogspoleczny.krakow.pl/inicjatywa-lokalna/lista-wnioskow-zlozonych-w-ramachinicjatywy-lokalne/?fbclid=IwAR1dAb8MF-VkJy21LtN0OgmTlaeIRKU0QEwdsv2GHxj1BFgJvwRCPLrNQo

Pomysłodawca inicjatywy zrobił wydarzenie na fb, opracował folder, Fundusz Partnerstwa
zebrał podpisy pod listą poparcia dla inicjatywy, zorganizował poczęstunek w dniu
wydarzenia, zrobił fotodokumentację z sadzenia, zaprosił mieszkańców do udział w akcji.
Nasadzenia pozostają pod opieką pomysłodawcy, Funduszu Partnerstwa oraz pani
bibliotekarki. W czasie upałów naprzemiennie podlewane są wodą z pomp ręcznych na os.
Teatralnym, które przeszły gruntowny serwis w Krakowskich Wodociągach.
https://www.facebook.com/events/373545343593856/

Opis i fotorelacje 12 inicjatyw znajdują się na stronie dialoguj.pl:
https://dialogspoleczny.krakow.pl/inicjatywa-lokalna/lista-wnioskow-zlozonych-w-ramachinicjatywy-lokalne/?fbclid=IwAR1dAb8MF-VkJy21LtN0OgmTlaeIRKU0QEwdsv2GHxj1BFgJvwRCPLrNQo
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Podsumowanie działań związanych z realizacją Inicjatywy Lokalnych odbyło się w dniu
20.02.2020 r. Na zaproszenie pani Elżbiety Kois-Żurek Dyrektora Wydziału Polityki
Społecznej i Zdrowia, Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz wzięła udział w tym spotkaniu w
Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10. Dwugodzinne spotkanie miało charakter
luźnych warsztatów, na których można było opowiedzieć o swoich inicjatywach, podzielić się
refleksjami, problemami oraz nowymi pomysłami.
PROJEKT „RE-WIZJE. NH”
Projekt został dofinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach realizacji
zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. małych grantów z Programu
Rewitalizacji Krakowa, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, ożywienie
przestrzeni lokalnej, wzmacnianie więzi sąsiedzkich (integracja społeczna), wymianę
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 została zaplanowana w związku z przypadającym w 2019 r. jubileuszu
70. lecia NH.
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W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
-plakat informacyjny o projekcie z logiem jubileuszowym zaprojektowany przez graficzkę
w uzgodnieniu z Wydziałem Komunikacji Społecznej UMK;
-30 sesji fotograficznych (1- 30.04. 2019 r.) mieszkańców XVIII Dzielnicy Nowa Huta
(budowę Nowej Huty rozpoczęto w czerwcu, który ma 30 dni stąd ilość sportretowanych
osób). Koordynatorka projektu wraz z ekspertką merytoryczną wytypowały na bohaterów i
bohaterki sesji osoby, które tworzą teraźniejszą Nową Hutę, posiadający niejednokrotnie
tożsamość lokalną silniejszą niż w innych częściach Krakowa: ludzi, którzy pracują na rzecz
NH (pięć dzielnic): pasjonatów historii, aktywistów, przedstawicieli organizacji
pozarządowych, przedsiębiorców, autorów blogów, artystów. Wytypowane osoby w liczbie 30
zostały sfotografowane przez fotografa w przestrzeniach i pejzażach Nowej Huty w
konwencji fotografii socjologicznej, której najbardziej znaną przedstawicielką jest Zofia
Rydet. Zdjęcia zostały wykonane w mieszkaniach, miejscach pracy, w charakterystycznych
miejscach dla społeczności lokalnej jak Centrum B7, Ośrodek Kultury im. K. C. Norwida,
Galeria Huta Sztuki, studia nagrań, sklep charytatywny Wspólnoty Emaus, ogród przed DPS
na os. Sportowym, dawne kino Światowid, Park Ratuszowy, pierwszy wieżowiec na os.
Centrum D. Zdjęcia portretowe zrealizował fotografik Jerzy Karnasiewicz autor albumu
„Nowa Huta. Okruchy życia i meandry historii”, współautor wielkiej wystawy „Polska i
Polacy na przełomie wieków”, organizator plenerów i warsztatów fotograficznych; do
wszystkich 30 porterów zostały opracowane przez koordynatorkę podpisy;
-30 kolaży artystycznych w formacie jpg (kwiecień – maj 2019 r.). Koordynatorka wraz z
ekspertką merytoryczną zaprosiły do udziału w projekcie 3 artystów ilustratorów i grafików
(Joanna Styrylska-Gałażyn, Jagoda Pecela, Łukasz Lenda, których zadaniem było
wzbogacenie portretów o graficzne elementy narracyjne, w których znalazły się skojarzenia i
symbole powiązane z historią Nowej Huty. Artyści ilustratorzy biorący udział w projekcie to
osoby silnie związane z NH, którzy tutaj mają swoje pracownie i którzy chcą pokazać, że
Nowa Huta jest miejscem przyjaznym dla artystów. To również podtrzymanie tradycji, gdyż
to dzięki staraniom artysty Janusza Trzebiatowskiego w Nowej Hucie powstały pracownie
artystyczne (współpraca Związku Artystów Plastyków ze Spółdzielnią Mieszkaniową
Hutnik). Warto wspomnieć, że J. Trzebiatowski stworzył i prowadził przez 10 lat jedyną w
Polsce pracownię urządzania wnętrz;
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-wydrukowanie 1000 egz. pocztówek w formacie 10x15 cm z kolażami w drukarni
internetowej;
- 5-godzinna akcja pisania pozdrowień jubileuszowych w dniu 18 czerwca zorganizowana
we współpracy z InfoKraków Zgody 7 – miejsce spotkań i Cafe Nowa Księgarnia. Od 11.00
do 17.00 FP miał udostępnioną przestrzeń ze stolikami i fotelami dla mieszkańców Dzielnicy
XVIII Nowa Huta. Działaniem zainteresowały się Meloradio i Radio Kraków, które
zrealizowały reportaże z akcji. W akcji wzięli udział bohaterki i bohaterowie pocztówek,
autorzy kolaży, pracownicy instytucji, aktywni mieszkańcy z grup nieformalnych i organizacji
społecznych, młodzież szkolna oraz seniorzy związani z działającymi na terenie dzielnicy
XVIII Centrami Aktywności Seniorów: Nowe Centrum, Fruwajaca Ryba, Cyfrowe Centrum,
Koło Emerytów i Rencistów nr 20, członkinie grupy modowej Vouge Nowa Huta oraz
członkinie Choru Gospel Senior. Łącznie wzięło udział ok. 350 osób. Do akcji zostało
utworzone wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1040643182807579/
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-warsztaty instagramowe dla mieszkańców (12 osób) w dniu 15 czerwca. Uczestnikami była
głównie młodzież szkół średnich ale też seniorzy, którzy dzięki umiejętnościom nabytym w
Centrach Aktywności Seniorów w Nowej Hucie mają swoje konta w mediach
społecznościowych. Na warsztatach uczestnicy tworzyli hasztagi do każdego kolażu (30 do
jednego). Warsztaty odbyły się w siedzibie Fundacji Fundusz Partnerstwa, os. Teatralne 5/13.
Do działania zostało utworzone wydarzenie na fb:
https://www.facebook.com/events/372037513443809/
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Pod warsztatach koordynatorka przez kolejne 30 dni publikowała każdego dnia jeden kolaż
na koncie Instagram Funduszu Partnerstwa oraz na fanpejdżu FP (kolaż wraz z podpisem) co
przyczyniło się do zaistnienia FP w mediach społecznościowych takich jak Instagram i
Facebook;
-Ponadto gotowe kolaże w formie wielkich obrazów zostały pokazane w finale widowiska
plenerowego w alei Róż dla ok.1-1,2 tys. nowohucian. Widowisko zrealizował Teatr KTO z
okazji 70-lecia powstania Nowej Huty. W inscenizacji nie pozbawionej rozmachu, pokazało
fenomen Nowej Huty, przybliżono historię miejsca i ludzi. Głównym elementem przekazu
teatralnego był emocjonalny obraz, nasączony ruchem, muzyką, tańcem. W widowisku udział
wzięli aktorzy, tancerze, statyści, zespół ludowy, chór obywatelski – ok. 200 osób, z których
wiele związanych było bezpośrednio z Nową Hutą:
https://www.facebook.com/events/439019293336042/
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Podsumowanie projektu:
Informacje o projekcie były zamieszczone i dostępne dla mieszkańców:
-na stronach internetowych: http://www.dzielnica18.krakow.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=322:re-wizje-nh-zostan-twarza-nowejhuty&catid=9:wydarzenia&Itemid=109
http://krakow.pl/aktualnosci/
230200,2082,komunikat,stworz_projekt_i_wlacz_sie_w_urodziny_nowej_huty__.html
-na fanpejdżach:
https://www.facebook.com/whucie/
https://www.facebook.com/Fundusz.Partnerstwa/ (860 polubień na dzień 13 .07.2019 r.)
https://www.facebook.com/Zgody-7-miejsce-spotka%C5%84-212911466120319/ (800
polubień na dzień 13.07.2019 r.)
https://www.facebook.com/70latnowejhuty/ (1129 polubień)
-na grupach nowohuckich w mediach społecznościowych:
https://www.facebook.com/groups/nowohucianie/ (12 569 członków)
https://www.facebook.com/groups/1383721538506325/ (9289 członków)
Radio Kraków: reportaż z akcji pisania jubileuszowych pozdrowień
Meloradio: reportaż z akcji pisania jubileuszowych pozdrowień
Głos – Tygodnik Nowohucki: artykuł podsumowujący projekt i zachęcający inne organizacje
do skorzystania z dofinansowania z tzw. małych grantów.

69

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
ENVIRONMENTAL PARTNERSHIP ASSOCIATION (EPA)
W 2019 r. miała miejsce intensywna współpraca merytoryczna i fundraisingowa w ramach
naszego międzynarodowego Stowarzyszenia EPA, m.in.:
-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. Z uwagi na pandemię ogłoszenie wyników odbyło się
podczas transmisji na żywo na fanpejdżu https://www.facebook.com/treeoftheyear/ (a nie jak w
ubiegłych latach na gali otwarcia wystawy przed budynkiem Parlamentu Europejskiego).
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- PROJEKT "RECLAIM THE CIVIC SPACE". Od końca 2018 r. Fundusz Partnerstwa
realizuje projekt w ramach programu UE "Europe for Citizens" pt. "Reclaim the civic
Space". Odzyskać naszą wspólną przestrzeń! Projekt pt. dotyczy tendencji do kurczenia się
przestrzeni obywatelskiej obserwowanej szczególnie w środkowoeuropejskich państwach
członkowskich Unii Europejskiej i opiera się na dwóch filarach: (1) poszerzenie podstaw
społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie map, szkolenie grup aktywistów i ruchów
mobilizujących (wcześniej nieuczestniczących w większych sieciach), (2) połączenie
poziomu lokalnego z wymiarem europejskim, opracowując wspólnie zarys kompleksowej
polityki społeczeństwa obywatelskiego w UE. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego
odgrywają istotną rolę w obronie wartości europejskich na poziomie lokalnym i krajowym,
promując w ten sposób ideę obywatelstwa europejskiego, a jednocześnie działają jako
narzędzia i kanały demokratycznego uczestnictwa w tworzeniu polityki Unii Europejskiej.
Liderem projektu jest węgierska Fundacja Ökotárs Alapítvány, a partnerami siostrzane
fundacje z Polski (Fundusz Partnerstwa), Słowacji (Nadacia Ekopolis), Republiki Czeskiej
(Nadace Partnerstvi), Bułgarii (Fondaciya EkoObshtnost) i Rumunii (Fundatia Pentru
Parteneriat oraz Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile.
Projekt pt. “Reclaim our civic space! – Central-European civic cooperation towards a
comprehensive EU policy on civil society” jest współfinansowany w ramach dotacji z
programu “Europe for Citizens Programme of the European Union”.

Działania zrealizowane przez Fundusz Partnerstwa w projekcie w 2019 r. to:
-KONFERENCJA z elementami warsztatowymi „Jak komunikować działalność organizacji
społecznych i skutecznie angażować ludzi?” – zorganizowana przez FP w dniach 30-31 maja
2019 r. w ArtZonie Ośrodka Kultury im. K.C. Norwida, os. Górali 4 w Krakowie.
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Na konferencję FP zaprosił ponad 30 organizacji społecznych z całej Polski, było utworzone
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/320686148572793/ Zgłoszenia przyjmowane
były przez formularz https://tiny.pl/tr2ql
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Bezpłatne ogłoszenie o konferencji zamieszczone przez koordynatorkę na portalu ngo.pl
Ponadto informacje wraz z linkiem do wydarzenia zostały przesłane do WYDZIAŁU
POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA Referatu ds. Współpracy z NGO celem rozesłania
ich do organizacji, które są w ich bazie i zajmują się zrównoważonym rozwojem.

Konferencja została tak pomyślana, by zachowane zostały standardy „Zielonego Wydarzenia”
więcej na ten temat: http://zielonewydarzenia.pl/
W ciągu 2 dni 14 mówców poprowadziło warsztaty i zaprezentowało multiprezentacje:
1. Anna Woźniak-Lubaś, Fundusz Partnerski, 2. Agata Otrębska - Fundacja TDJ, Śląski Ruch
Klimatyczny, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, 3. Beata Maciejewska - Fundacja
Przestrzenie Dialogu, 4. Joanna Mieszkowicz - Fundacja Aeris Futuro, 5. Balint Komenczi /
Okotars Alapitvany / Węgierska Fundacja Partnerstwa dla Środowiska, 6.Łukasz Maślona,
Fundacja Funkcja Miasto, Czyste niebo nad Krakowem, 7. Ewa Chromniak – Fundacja Biuro
Inicjatyw Społecznych, 8. Dominika Zaręba - Fundusz Partnerstwa/Stowarzyszenie
Greenways Polska, 9. Elena Vetrova, Stowarzyszenie Białoruskie „Rekreacja na wsi”, 10.
Andrzej Wiekiera /JacekGolański /Stowarzyszenie Radosne, 11. Tomasz Mierzwa
Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii Rawelin, 12. Gosia SzymczykKarnasiewicz/ nieformalna grupa mieszkańców osiedla Centrum D/Fundusz Partnerstwa, 13.
Agnieszka Dziewitek /nieformalna grupa Lepsze Kliny, 14. Jakub Bem/Fundacja Nowe
Centrum. W konferencji wzięło udział łącznie 45 liderów i liderów organizacji społecznych z
Polski. Byli przedstawiciele z miast: Warszawy, Gdańska, Chrzanowa, Trzebini, Gorlic i
Staszowa i Gdańska. Ponadto gościem była bułgarska Fundacja Fundusz Partnerstwa oraz
białoruskie Stowarzyszenie Country Escape. Każdy otrzymał egzemplarz „Nowa Huta.
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Architektoniczny portret miasta w drugiej połowie XX w.” wydany przez Ośrodek Kultury
im. K.C. Norwida. Koordynatorka zadbała o wydawnictwo jubileuszowe z okazji 70. Lecia
Nowej Huty wydane przez UMK, długopisy, smycze z Miejskiego Centrum Dialogu.
Konferencja była promowana w mediach społecznościowych: na fanpejdżu FP, na grupach
Nowohucianie (26 tys. czł.) i Nowa Huta (16 tys. czł.). Ponadto relacja i zdjęcia znajdują się
na
www.funduszpartnerstwa.pl,https://www.environmentalpartnership.org/What-we-do/EU-cofunded-projects/Reclaim-our-civic-space!,
https://www.facebook.com/EnvironmentalPartnershipAssociation/

Uczestnicy_czki konferencji otrzymali drogą e-mailową newsletter z materiałami i raportem.
Atrakcją przygotowaną przez FP dla uczestników było zwiedzanie budynków dawnego
Centrum administracyjnego kombinatu z przewodnikiem Tomaszem Mierzwą z
Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „RAWELIN”.
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-Raport
pt.
“BADANIE
POLSKICH
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ZRÓWNOWAŻ0NEGO ROZWOJU” opracowany przez
Ninę Gałuszkę na podstawie badania ankietowego, które Fundusz Partnerstwa przeprowadził
wśród polskich organizacji pozarządowych (ankietowanie pt. BADANIE POLSKICH
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
DZIAŁAJĄCYCH
NA
RZECZ
ZRÓWNOWAŻ0NEGO ROZWOJU odbywało się drogą mejlowa do NGO z bazy FP).
Raport został przygotowany w j. polskim i druga wersja w j. angielskim.
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Raport był promowany przez koordynatorkę (w formacie pdf) na: https://www.academia.edu/
38598101/BADANIE_POLSKICH_ORGANIZACJI_POZARZ%C4%84DOWYCH_DZIA
%C5%81AJ%C4%84CYCH_NA_RZECZ_ZR%C3%93WNOWA
%C5%BBONEGO_ROZWOJU
-https://www.greenways.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/RAPORT-WO.pdf
(w formacie jpg) na fb Fundusz Partnerstwa oraz w wydarzeniu „Jak komunikować…”.
W formie prezentacji został przesłany do 45 liderów i liderek organizacji społecznych –
uczestników konferencji w Krakowie.
- Uczestnictwo FP w wydarzeniach sieciujących organizowanych m.in. przez Nadácia

Ekopolis w Bańskiej Bystrzycy, Spiralis w Pradze, Ökotárs Alapítvány w Budapeszcie.
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Udział M. Szymczyk-Karnasiewicz w pierwszym szkoleniu, które odbyło się w Bańskiej
Bystrzycy na Słowacji w dniach 27 lutego - 1 marca 2019 r. Około 28 uczestników,
przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego z całej Słowacji, w tym Zwoleń, Nitra,
Bratysława i Bańska Bystrzyca, zgromadzili się na dwa dni prezentacji i dyskusji na
Uniwersytecie Matiej Bel. Prelegenci rozmawiali o komunikacji i współpracy CSO,
dezinformacji i kurczeniu się przestrzeni obywatelskiej. W programie znalazła się również
otwarta dyskusja panelowa z udziałem Juraja Smatany, Daniela Milo, Juraja Rizmana i Petera
Terem, otwarta dla publiczności, która przyciągnęła ponad 40 osób, głównie studentów nauk
politycznych.
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Udział M. Szymczyk-Karnasiewicz w szkoleniu w Budapeszcie, które odbyło się 12-13
kwietnia 2019 r. Przedstawiciele 16 lokalnych, 1 czeskich, 1 polskich i 1 rumuńskich
organizacji społeczeństwa obywatelskiego omówili sposoby i zalety tworzenia sieci
kontaktów między lokalnymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Trenerzy z Civil
College Foundation przedstawili podstawy organizacji społeczności poprzez interaktywne
ćwiczenia, ze szczególnym uwzględnieniem „odsłuchów” (tj. Oceny lokalnych potrzeb) i
budowania grup. Ekspert Węgierskiej Unii Wolności Obywatelskich przedstawił szczegółowy
przegląd zasad i procedur zbliżających się wyborów lokalnych, sposobu i czasu uczestnictwa
aktywnych obywateli. Prelegenci z GlobSec Policy Institute (SK) i Brasov Community
Foundation (RO) przedstawili wgląd w sytuację krajów sąsiednich. Wreszcie, kolejne kroki
projektu zostały omówione z uczestnikami, którzy w przeważającej mierze pozytywnie
ocenili poprzednie dwa dni.
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- udział M. Szymzyk-Karnasiewicz w konferencji w Pradze (16-17.10.2019 r.). Informacje o
wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/462155161052844/
- Uczestnictwo Dominiki Zaręby, Basi Firlej i Marzeny Polek w dorocznej konferencji

członków Environmental Partnership Association w Varnie:
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Międzynarodowa Konferencja pt. “Civic Spaces”
8-9.10.2019, Warna, Bułgaria
od lewej: Veronika Mora, Dominika Zaręba, Laszlo Potozky, Lubomira Kolcheva, Peter Medved
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-Dokument pt. “ZALECENIA w sprawie kompleksowej europejskiej polityki i strategii na
rzecz społeczeństwa obywatelskiego” (RECOMMENDATIONS for a Comprehensive
European Policy and Strategy on Civil Society) – Environmental Partnership Association
Dokument podpisało ponad 100 organizacji z Europy Środkowej, w 21 organizacji z Polski.
Udział FP w akcji informacyjnej i zachęcającej do podpisania dokumentu przez organizacje.
-Ponadto w ramach współpracy międzynarodowej Fundusz Partnerstwa razem z konsorcjum
EPA napisał I zlożył wniosek do europejskiego programu EEA and Norway Grants. Spośród
700 projektów do finansowania, wybrano tylko 20, w tym projekt "Reclaim our Civil Space!
from local to European" konsorcjum Environmental Partnership Association
Fundusz Partnerstwa będzie koordynować projekt w Polsce, odpowiadając za organizację
dwóch z czterech krajowych szkoleń w tematyce społeczeństwa obywatelskiego oraz jednego
transgranicznego seminarium tematycznego na temat „Zrównoważonej turystyki i
interpretacji dziedzictwa - rola społeczności lokalnych”. Projekt w Polsce będzie realizowany
wokół koncepcji „Akademii Aktywnych Obywateli i Liderów”, poświęconej podnoszeniu
umiejętności przywódczych działaczy CSO (Civil Society Organizations) na obszarach
miejskich i wiejskich. Głównymi tematami szkoleń będą: kształtowanie polityki, lobbing,
mobilizacja i zaangażowanie obywateli, kampanie, komunikacja i PR, pozyskiwanie
funduszy, doradztwo prawne.
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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 2019 r. brała udział jako ekspert oceniający wnioski o dotację
podmiotów z województwa małopolskiego i przyznaniu dotacji na łączną kwotę 1 mln.
złotych.

DZIEŃ ZIEMI
23 marca 2019 r. Anna Woźniak-Lubaś i Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz wzięły udział
w obchodach Dzień Ziemi w alei Róż w Nowej Hucie. Były uczestniczkami happeningu z
udziałem Akcji ratunkowej dla Krakowa, młodzieży ze Strajku dla Ziemi - Earth Strike Kraków, Extinction Rebellion Kraków.
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RADA ds. EKOMAŁOPOLSKI
21listopada 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o powołaniu Rady
ds. ekoMałopolski. Jej opinie będą kluczowe dla Zarządu Województwa podczas
przygotowywania założeń programowych oraz kierunków rozwoju ochrony i kształtowania
środowiska. Do prac w radzie została zaproszona Anna Woźniak-Lubaś prezes Funduszu
Partnerstwa. Rada ds. ekoMałopolski została utworzona w ramach projektu „ekoMałopolska”,
który integruje najważniejsze obszary ochrony środowiska tj. jakość powietrza, zapobieganie
zmianom klimatycznym, gospodarkę odpadami oraz ochronę przyrody. W skład Rady
wchodzą przedstawiciele różnych środowisk, m.in. nauki, przedsiębiorców, samorządów
i organizacji pozarządowych. Do ich zadań należy m.in. konsultacja planu działań samorządu
w zakresie ochrony środowiska oraz konsultacja projektów dokumentów strategicznych
w tym zakresie, takich jak Program strategiczny ochrony środowiska, Program ochrony
powietrza, Plan gospodarki odpadami, Program ochrony przed hałasem czy Plan działań dla
klimatu i energii. Rada będzie także opiniowała ekoInicjatywy – pomysły działań i rozwiązań
proekologicznych zgłoszone przez mieszkańców regionu – oraz pełniła rolę doradcy
programowego projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla
województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. W skład Rady do spraw
ekoMałopolski wchodzą: Przewodniczący Rady: Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego, Wiceprzewodniczący Rady: Robert Bylica – Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa
Małopolskiego, członkowie: Paweł Ciećko – Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Paweł Ścigalski – Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Krakowa ds. Jakości Powietrza, Jadwiga Wójtowicz – Radna Województwa Małopolskiego,
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Bogdan Pęk – Radny Województwa Małopolskiego, Tadeusz Arkit – Radny Województwa
Małopolskiego, Wojciech Skruch – Radny Województwa Małopolskiego, Małgorzata
Małuch – Wójt Gminy Sękowa, Sławomir Paterek – Wójt Gminy Gnojnik, Jakub Jamróz –
Wójt Gminy Łapsze Niżne, Tomasz Żak – Burmistrz Miasta i Gminy Andrychów, Tomasz
Gromala – Wójt Gminy Lipnica Murowana, Roman Krupa – Wójt Gminy Kościelisko, Rafał
Szkaradziński – Wójt Gminy Szaflary, Tadeusz Królczyk – Wójt Gminy Ochotnica Dolna,
Krzysztof Wójtowicz – Burmistrz Miasta i Gminy Skała, Stanisław Banach – Wójt Gminy
Podegrodzie, Wiktor Chrzanowski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Tuchów, Katarzyna
Konewecka - Hołój – Radna Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, Prezes Stowarzyszenia Piękne
Anioły, Marcin Zadora – Radny Miasta Kalwaria Zebrzydowska, Rafał Chmiela – Radny
Powiatu Proszowickiego, dr hab. Henryk Okarma – Przewodniczący Regionalnej Rady
Ochrony Przyrody, inż. Tomasz Gierat – Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego, Mariusz
Waszkiewicz – Prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody, Stanisław Albricht – Prezes
Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportu Altrans, Janusz Kahl – Prezes
Zarządu South Poland Cleantech Cluster Sp. z o.o., Honorowy Konsul Danii, Finlandii
i Islandii, Sebastian Chwedeczko – Prezydent Rady Izby Przemysłowo - Handlowej
w Krakowie, Paweł Lachman – Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii
Pomp Ciepła, Wojciech Przybylski – Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego
z o.o., Agata Szopińska – Przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, Ewa
Lutomska – Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Alarmu Smogowego, Monika Wojtaszek
- Dziadusz – Przedstawicielka Zabierzowskiego Alarmu Smogowego, Paweł Pawłowski –
Przedstawiciel Niepołomickiego Alarmu Smogowego, Marcin Kręźlewicz – Przedstawiciel
Chełmeckiego Alarmu Smogowego, Joanna Mieszkowicz – Prezes Zarządu Fundacji Aeris
Futuro, Joanna Opyrchał – Ryłko – Przedsiębiorca, Producent Obuwia RYŁKO,
Stowarzyszenie Płuca Kalwarii, Jacek Ręka – Starszy Małopolskiego Cechu Zdunów
i Zawodów Pokrewnych, dr hab. Małgorzata Grodzińska - Jurczak - Kierownik Zespołu
Ochrony Przyrody i Edukacji Środowiskowej w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, dr hab. inż. Agnieszka Generowicz - Profesor Politechniki
Krakowskiej, Wydział Inżynierii Środowiska, dr Sławomir Kopeć – Dyrektor Centrum
Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości oraz koordynator projektów strategicznych
AGH, dr inż. Małgorzata Fedorczak - Cisak – Członek Małopolskiego Laboratorium
Budownictwa Energetycznego, Politechnika Krakowska, dr hab. Joanna Kulczycka – Główny
Specjalista w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii
Nauk, Tomasz Mirowski – Pracownik naukowy w Instytucie Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, dr inż. Tadeusz Kopta – Ekspert ds. Polityki
komunikacyjnej i transportu, Polski Klub Ekologiczny, dr hab. Zbigniew Witkowski –
Biolog, przyrodnik, były Wiceminister Środowiska, członek Państwowej Rady Ochrony
Przyrody, Polski Klub Ekologiczny, dr hab. inż. Leszek Książek – Profesor Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie, Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Rolniczego, Polski Klub Ekologiczny, dr hab. n. med. Ewa Konduracka –
Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ekspert środowiska medycznego,
Andrzej Bargiel – Ambasador czystego powietrza oraz zimowej Małopolski, Zbigniew
Bartuś – Redaktor Dziennika Polskiego, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak – Dyrektor
Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energetycznego, Profesor Politechniki
Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Rafał Kosowski – Radny Województwa
Małopolskiego, Anna Woźniak - Lubaś – Prezes Zarządu Funduszu Partnerstwa, Jolanta
Sitarz - Wójcicka – Przedstawicielka Podhalańskiego Alarmu Smogowego, Tomasz Ożóg –
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Krystyna Janecka – Wiceprezes Zarządu
Małopolskiej Izby Rolniczej, Miłosz Jakubowski – Radca prawny Fundacji Frank Bold.
Sekretarz Rady: Aneta Bodziony – Pracownik Zespołu Polityki Ekologicznej
87

w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Więcej
o
działaniach
rady:
https://www.malopolska.pl/ekomalopolska/projektekomalopolska/rada-ds-ekomalopolski

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.
Członkowie KDO ds. Środowiska wg stanu na dzień 31.12.2019 r.:
1. Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody
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
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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. Stowarzyszenie Zielone Swoszowice
18. Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców
19. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa
W 2019 roku do Komisji przystąpiły dwie nowe organizacje: Stowarzyszenie Zielone
Swoszowice i Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców.
Zgodnie z regulaminem funkcjonowanie Komisji Dialogu Obywatelskiego w Krakowie,
również praca KDO ds. Środowiska opierała się na pełnieniu funkcji gremium inicjatywnodoradczego, a prace Komisji odbywały się na zasadach samorządności i równości stron.
Celem przeświecające pracy Komisji było prowadzenie dialogu na rzecz zwiększenie udziału
społecznego przede wszystkim w działaniach na rzecz ochrony środowiska i
zagospodarowania przestrzennego.

Przedstawiciele Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska reprezentowali Komisję:
1. okazjonalnie podczas posiedzeń Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2. w Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
3. w Zespole Zadaniowym ds. Ochrony Zieleni (www.bip.krakow.pl/index.php?
bip_id=1&dok_id=77606 )
5. w Zespole roboczym ds. opracowania założeń polityki lokalowej dla organizacji
pozarządowych

Informacje o działaniach podejmowanych przez Komisję Dialogu Obywatelskiego ds.
Środowiska zamieszczane są na stronach BIP.krakow.pl (https://www.bip.krakow.pl/?
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dok_id=104909) i na ngo.krakow.pl
(http://ngo.krakow.pl/kdo/16128,artykul,kdo_ds__srodowiska.html).
Archiwum prac Komisji dostępne jest pod adresami:
lata 2012-2013: www.bip.krakow.pl/?dok_id=52586
lata 2014-2016: www.bip.krakow.pl/?dok_id=65734
lata 2017-2018: www.bip.krakow.pl/?dok_id=83587
rok: 2019: www.bip.krakow.pl/?dok_id=104909
Informacje nt. działalności Komisji publikowane są również na portalu społecznościowym
Facebook grupa „KDO ds. Środowiska Krakowa”
www.facebook.com/groups/420321421364606/
W 2019 r. KDO ds. Środowiska odbyła 10 posiedzeń i podjęła 30 uchwały, których treść
dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej:
I. Posiedzenie w dn. 23.01.2019 r. i podjęte uchwały:
● Uchwała Nr 1/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 23.01.2019 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji na rok 2019
● Uchwała Nr 2/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 23.01.2019 w sprawie
Wiceprzewodniczącego Komisji na rok 2019
● Uchwała Nr 3/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 23.01.2019 w sprawie Sekretarza
Komisji na rok 2019
● Uchwała Nr 4/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 23.01.2019 w sprawie wykonania
szczegółowej inwentaryzacji terenów zanieczyszczonych w granicach miasta Krakowa
wraz ze strategią ich zagospodarowania i ewentualnej remediacji
● Uchwała Nr 5/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 23.01.2019 w sprawie
zagospodarowania terenów pod estakadami kolejowymi pomiędzy ul. Kopernika i ul.
Miodową w Krakowie
● Uchwała Nr 6/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 23.01.2019 dotycząca odpowiedzi
Zarządu Dróg Miasta Krakowa na uchwałę KDO ds. Środowiska o Nr 39/2018 oraz
47/2018
● Uchwała Nr 7/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 23.01.2019 dotycząca wykonania
pasa zieleni w drodze Św. Jacka w Krakowie
II. Posiedzenie w dn. 20.02.2019 r. i podjęte uchwały:
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● Uchwała Nr 8/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 20.02.2019 w sprawie opiniowania
decyzji warunków zabudowy
● Uchwała Nr 9/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 20.02.2019 w sprawie wycinki drzew
przy ulicy Jasnogórskiej w Krakowie
III. Posiedzenie w dn. 20.03.2019 r. i podjęte uchwały:
● Uchwała nr 10/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 20 marca 2019 ws. ochrony klimatu
● Uchwała nr 11/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 20 marca 2019 - wniosek do
sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa
● Uchwała Nr 12/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 20 marca 2019 w sprawie Zespołu
roboczego ds. opracowania założeń polityki lokalowej dla organizacji pozarządowych
● Uchwała Nr 13/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 20 marca 2019 w sprawie lokalizacji
siedziby Miejskiego Centrum Dialogu w Krakowie
IV. Posiedzenie w dn. 24.04.2019 r. i podjęte uchwały:
● Uchwała nr 14/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 24.04.2019 dotyczy inwestycji pn.:
Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie
● Uchwała nr 15/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 24.04.2019 dotyczącą inwestycji pn.:
Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie w zakresie planowanego
oświetlenia i poszerzenia drogi
V. Posiedzenie w dn. 29.05.2019 r. i podjęte uchwały:
● Uchwała Nr 16/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 29.05.2019 skierowana do Zarządu
Zieleni Miejskiej w związku z projektem zagospodarowania „Parku Zakrzówek”
● Uchwała Nr 17/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 29.05.2019 skierowana do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w związku z projektem placu
zabaw w zagospodarowywanym „Parku Zakrzówek”
● Uchwała Nr 18/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 29.05.2019 skierowana do
Prezydenta Miasta Krakowa dot. Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta
Krakowa
● Uchwała Nr 19/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 29.05.2019 w sprawie przetwarzania
skażonej ziemi na terenie Krakowa Olszanicy
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● Uchwała Nr 20/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 29.05.2019 w sprawie ustanowienia
użytku ekologicznego „Dolina Potoku Olszanickiego - Łąki Olszanickie – Enklawa
zachodnia”
● Uchwała Nr 21/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 29.05.2019 r. w sprawie powołania
Komisji Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa
VI. Posiedzenie w dn. 19.06.2019 r. i podjęte uchwały:
● Uchwała Nr 22/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 19.06.2019 - dotyczy wytycznych
do przebudowy ul. Wyłom w związku z inwestycją pn.: Zagospodarowanie Parku
Zakrzówek w Krakowie
VII. Posiedzenie w dn. 3.07.2019 r. i podjęte uchwały:
● Uchwała Nr 23/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 3.07.2019 ws. udziału przyrodników
przy zadaniach planowanych i realizowanych w terenach zieleni
● Uchwała Nr 24/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 03.07.2019 ws. budowy Trasy
Łagiewnickiej
VIII. Posiedzenie w dn. 25.09.2019 r. i podjęte uchwały:
● Uchwała Nr 25/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 25.09.2019 dotycząca rewitalizacji
Kamieniołomu Libana
IX. Posiedzenie w dn. 17.10.2018 r. i podjęte uchwały:
● Uchwała Nr 26/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 30.10.2019 w sprawie ustanowienia
użytku ekologicznego “Dolina Potoku Olszanickiego - Łąki Olszanickie – Enklawa
zachodnia”
X. Posiedzenie w dn. 4.12.2019 r. i podjęte uchwały:
● Uchwała Nr 27/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 4.12.2019 w sprawie budowy Parku
Zakrzówek
● Uchwała Nr 28/2019 KDO ds. Środowiska z dnia 4.12.2019 w sprawie projektu
uchwały dla Rady Miasta Krakowa o ustanowieniu pomników przyrody

Na przestrzeni 2019 roku, w posiedzeniach Komisji brali udział przedstawiciele wielu
Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa, jednostek organizacyjnych, miejskich instytucji kultury,
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a także podmiotów prywatnych. Spotkania zawsze są otwarte do udziału w nich
mieszkańców, naukowców, wszystkich osób zainteresowanych dobrostanem przyrody
Krakowa.
W większości posiedzeń uczestniczyła przedstawicielka Funduszu Partnerstwa Małgorzata
Szymczyk-Karnasiewicz.

KRAKOWSKA RADA DS. JUBILEUSZU 70.LECIA NOWEJ HUTY
Fundusz Partnerstwa jako organizacja mająca swoją siedzibę i realizująca zadania dla
społeczności lokalnej na terenie 5. Dzielnic nowohuckich został zaproszony do prac Rady
Programowej. W 4. spotkaniach Rady FP reprezentowała Małgorzata SzymczykKarnasiewicz. Pierwsze posiedzenie odbyło się 28 stycznia 2019 roku w Nowohuckim
Centrum Kultury z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta, Jednostek Miejskich, Domów i
Ośrodków Kultury, organizacji pozarządowych, Rady Miasta i nowouhuckich Rad Dzielnic.
W pierwszym spotkaniu wziął udział również Prezydent Jacek Majchrowski. Głównym
punktem posiedzenia było przedstawienie raportu z przeprowadzonych w 2019 r. konsultacji
społecznych określających potrzeby i oczekiwania mieszkańców Nowej Huty odnośnie
jubileuszu. Mieszkańcy w konsultacjach zwrócili uwagę, że poza wydarzeniami kulturalnymi
czy artystycznymi z okazji jubileuszu oczekują również mniejszych i większych inwestycji na
terenie nowohuckich Dzielnic, które poprawią komfort życia. W konsultacjach pojawiały się
pomysły m.in. dotyczące zasadzenia róż w Alei Róż, zmiany charaktery Placu Centralnego na
miejsce spotkań, odnowienia neonów, wsparcia dla lokalnych artystów, rewitalizacji Kopca
Wandy i Zalewu Nowohuckiego oraz stworzenia przyjaznych stref społecznych. Podczas
spotkań uczestnicy wyraźnie zaznaczali także, że jubileusz powinien służyć pokazaniu
możliwości i umiejętności Nowohucian. Należy podkreślić bardzo duże zaangażowanie
mieszkańców i lokalnych aktywistów. W kolejnej części spotkania zostały również
zaprezentowane wstępne propozycje wydarzeń, które zostały przesłane przez jednostki
kultury i mają uświetnić 70lecie. Zaproponowano liczne gry terenowe, gry miejskie,
odtworzenie neonów w Nowej Hucie, przeniesienie w tym roku licznych wydarzeń z centrum
miasta do Nowej Huty. Zaproponowano by krakowskie „noce” były skupione w Nowej
Hucie, między innymi noc teatrów miałaby być zainaugurowana dużym spektaklem w Alei
Róż
Skład Rady:
Przewodniczący Rady Programowej:
1) Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa;
Zastępca Przewodniczącego:
2) Sławomir Pietrzyk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa;
Członkowie Rady Programowej:
3) Alicja Szczepańska – Radna Miasta Krakowa
4) Kazimierz Chrzanowski – Radny Miasta Krakowa
5) Włodzimierz Pietrus – Radny Miasta Krakowa
6) Wojciech Krzysztonek – Radny Miasta Krakowa
7) Łukasz Sęk – Radny Miasta Krakowa
8) Edward Porębski – Radny Miasta Krakowa
9) Bogdan Krupa – przedstawiciel Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny
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10) Krzysztof Bąk– przedstawiciel Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice
11) Agnieszka Łoś – przedstawiciel Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce
12) Stanisław Adamczyk – przedstawiciel Rady i Zarządu Dzielnicy XVII Wzgórza
Krzesławickie
13) Stanisław Moryc – przedstawiciel Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta
14) Andrzej Siwek – Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział w Krakowie
15)Tomasz Karpierz – przedstawiciel firmy HUT – PUS S.A. w Krakowie
16)Tomasz Mierzwa – Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „RAWELIN”
17) Małgorzata Szymczyk – Karnasiewicz – Fundacja Fundusz Partnerstwa
18) Janina Pokrywa – Zarząd Dróg Miasta Krakowa
19) Piotr Kempf – Zarząd Zieleni Miejskiej
20) Zbigniew Grzyb – Nowohuckie Centrum Kultury
21) Jerzy Fedorowicz – Teatr Ludowy
22) Małgorzata Jezutek – Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta
23) Jarosław Klaś – Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida
24) Anna Frankiewicz – Kancelaria Prezydenta
25) Monika Chylaszek – Wydział Komunikacji Społecznej
26) Katarzyna Olesiak – Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
27) Magdalena Doksa – Tverberg – Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Uroczyste zakończenie jubileuszu odbyło się 21 stycznia 2020 r. w Nowohuckim Centrum
Kultury, gdzie przedstawicielka Funduszu Partnerstwa Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz n
a zaproszenie pani dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK wygłosiła
krótki tekst o zaangażowaniu mieszkańców i mieszkanek Nowej Huty w narzędzia
partycypacji społecznej w szczególności Inicjatywę Lokalną.
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Fot. Wisław Majka

UDZIAŁ W PROJEKCIE 70 GŁOSÓW NA 70. LECIE NOWEJ HUTY
W ramach całorocznego projektu realizowanego przez Krakowskie Biuro Festiwalowe „70
głosów na 70.lecie Nowej Huty”, którego celem było nowe spojrzenie na dzielnicę, w której
dokonują się zmiany, w której działają ciekawi ludzi oraz organizacje, Fundusz Partnerstwa
został zaproszony do realizacji materiału filmowego „Nowa Huta. Zielona dzielnica?” oraz
dyskusji o zielonych przedsięwzięciach w Nowej Hucie. W nagraniu udział wzięły Anna
Woźniak-Lubaś
i
Małgorzata
Szymczyk-Karnasiewicz.
Więcej
o
projekcie:
https://www.krakow.pl/aktualnosci/235371,2082,komunikat,_70_glosow_na_70lecie_nowej_huty_.html
Materiał filmowy można było zobaczyć w serwisie YouTube na kanale KBF:
https://www.youtube.com/channel/UCjPsQdi6gbF76NRcEZOVtlw
oraz
na
pokazie
plenerowym, który poprzedziła rozmowa z udziałem Małgorzaty Szymczyk-Karnasiewicz z
FP oraz Elżbiety Urbańskiej-Kłapy z Pracowni Animacji Ekologicznej OKN. Rozmowę
poprowadziła Justyna Skalska i Anna mazur z KBF w dniu 24 sierpnia 2019 r. Odbyła się ona
na Festiwalu Filmów o tematyce ekologicznej na Bulwarze Czerwieńskim, link do
wydarzenia: https://www.facebook.com/events/875660876151034/
Więcej o festiwalu: http://karnet.krakow.pl/33442-krakow-krakow-international-green-filmfestival-2019
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KONSULTACIE SPOŁECZNE dt. CENTRUM OBYWATELSKIEGO NOWA HUTA
Anna Wożniak-Lubaś prezes Funduszu Partnerstwa i Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz
koordynatorka projektów i specjalistka ds. komunikacji zewnętrznej na zlecenie Wydziału
Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa realizowały z grupą badaczek ( Anna
pasternak, Magdalena Miśkowiec) konsultacje społeczne dotyczące opracowania koncepcji
funkcjonowania Centrum Obywatelskiego Nowa Huta. Konsultacje trwały w okresie od 7 do
28 czerwca 2019 r. Celem konsultacji było poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, a
także formalnych i nieformalnych grup, stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz
społeczności lokalnych odnośnie Centrum Obywatelskiego Nowa Huta, by miejsce służyło
rozwojowi, wzmocnieniu i partycypacji w działaniach łączących organizacje, instytucje oraz
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mieszkańców. Poddawana konsultacjom koncepcja Centrum Obywatelskiego Nowa Huta
bazowała na koncepcji przygotowanej w 2018 r. na potrzeby Centrum Obywatelskiego przy
ul. Reymonta. Celem konsultacji było dostosowanie jej do aktualnych potrzeb aktywnych
mieszkańców Nowej Huty.

Harmonogram konsultacji:



Spotkania konsultacyjne odbyły się 18 i 25.06.2019 r. w godz. 18:00 – 20:00 w
przyszłym Centrum Obywatelskim na os. Centrum C 10 (wejście od al. Przyjaźni z dostępem
dla osób z ograniczeniami ruchowymi).
Dyżury konsultacyjne zostały przeprowadzone w tym samym miejscu 19, 24 i 26
czerwca w godz. 16.00 – 18.00.
Pomysły dotyczące koncepcji funkcjonowania Centrum Obywatelskiego w Nowej Hucie
można było zgłaszać również za pomocą krótkich ankiet elektronicznych dedykowanych
mieszkańcom oraz organizacjom.
Przebieg konsultacji
W konsultacjach mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy, przedstawiciele
formalnych i nieformalnych grup, stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz
społeczności lokalnych. Konsultacje poprzedzono akcją informacyjną rozpoczętą 3 czerwca
2019 roku. Informacje o konsultacjach pojawiły się między innymi: w serwisie internetowym
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia (Miejskiego Centrum Dialogu) dedykowanym
konsultacjom społecznym www.dialoguj.pl, miejskim serwisie internetowym przeznaczonym
dla szeroko pojętych organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl oraz na portalu
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Magiczny Kraków (na stronie 70 lat Nowej Huty). Akcja informacyjna była również
prowadzona na Facebooku poprzez: utworzenie wydarzenia: “Konsultujemy Centrum
Obywatelskie Nowa Huta” https://www.facebook.com/events/408939266498431/, promocję na
grupach nowohuckich: Nowohucianie, Nowa Huta, informacje na a fanpage’ach 4 rad
dzielnic, z wyjątkiem Bieńczyc (która o konsultacjach poinformowała na swojej stronie
internetowej), fanpejdżu Funduszu Partnerstwa oraz na prywatnych profilach prowadzących
konsultacje. Dodatkowo zaproszenia zostały przesłane do organizacji działających na terenie
pięciu dzielnic nowohuckich, w tym m.in. do: Fundacji Promocji Nowej Huty,
Stowarzyszenia Centrum B7 Nowa Huta, Fundacji Cekin, Stowarzyszenia Przyjaciół
Wadowa, a także do grup nieformalnych i mieszkańców, w tym m.in. do: Forum
Mieszkańców Osiedla Szkolnego, Centrum D – osiedle z pomysłami, Bohaterów Września i
Piastów, Wspólne Czyżyny, Mistrzejowice dla mieszkańców i Osiedle Niepodległości.

Przebieg konsultacji:
-Warsztatowe spotkania konsultacyjne i dyżury konsultacyjne. W celu rozpoznania
jakiego rodzaju działania powinno oferować przyszłe Centrum Obywatelskie Nowa Huta, w
budynku na osiedlu Centrum C 10, gdzie ma mieścić się CO NH zorganizowano dwa
spotkania konsultacyjne: 18 i 25 czerwca 2019 r. w godzinach 18:00 – 20:00 oraz trzy
eksperckie dyżury konsultacyjne: 19, 24 i 26 czerwca 2019 r. w godzinach: 16:00 – 18:00.
Warsztatowe spotkania konsultacyjne były prowadzone według scenariusza:1. Prezentacja
(ok. 10 minut); 2. Spacer po przestrzeni (ok. 20 minut); 3. Warsztat (ok. 75 minut): burza
mózgów; przydzielanie priorytetów; dyskusja; 4. Zakończenie i podsumowanie (ok. 15 min.)
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-Badania ankietowe. W trakcie trwania konsultacji osoby zainteresowane tematem Centrum
Obywatelskiego Nowa Huta mogły również wypełnić ankiety w wersji papierowej i
elektronicznej, dostępnej w serwisie: www.dialogspoleczny.krakow.pl .
Łącznie otrzymano: 123 ankiety wskazujące na preferencje mieszkańców (89 papierowych i
34 elektroniczne) i 23 ankiety wskazujące na preferencje przedstawicieli organizacji
pozarządowych (19 papierowych i 4 elektroniczne).
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-Opracowanie raportu. Szczegółowe wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych i
rekomendacje dla przyszłego Centrum Obywatelskiego Nowa Huta zostały przedstawione w
raporcie dostępnym na stronie dialoguj.pl https://dialogspoleczny.krakow.pl/konsultacjespoleczne/centrum-obywatelskiego-nowa-huta-konsultacje-spoleczne/

W oparciu o wypracowane założenia Urząd Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na
operatora Centrum Obywatelskiego NH, którym może być organizacja pozarządowa
(stowarzyszenie, fundacja) lub konsorcjum organizacji. W pierwszym konkursie nie
wyłoniono operatora. Dopiero drugi konkurs zdecydował o wyborze Fundacji Instytut Polityk
Publicznych na operatora „CENTRUM OBYWATELSKE CENTRUM C 10”, które
rozpoczęło działalność 1 marca 2020r.

ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY
W roku 2019 Fundusz Partnerstwa doposażył biuro i dostosował siedzibę do prowadzenia
działalności statutowej.
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-W ramach projektu „Nowa Huta. Nasza mała ojczyzna” Fundusz Partnerstwa zyskał
profesjonalne i przyjazne miejsce do prowadzenia edukacji obywatelskiej w siedzibie
Funduszu wraz z bookcrossingową biblioteczką oraz 3 ergonomiczne stanowiska pracy:
zakupiony został sprzęt komputerowy (laptop wraz oprogramowaniem), drukarka, flipchart,
3 biurka, 3 fotele, regał, stoliki. Meble zostały dostarczone na siedziby FP. Dzięki pracy
koordynatorki i wolontariuszy meble zostały zmontowane zgodnie z instrukcjami. Zdjęcia
nowego wyposażenia znajdują się na stronie internetowej www.funduszpartnerstwa.pl.
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-W ramach akcji „Urządzamy biura naszych NGO!” Fundusz Partnerstwa zyskał 2 szafki
podbiurkowe Kinnarps drewniane: na kółkach i 3 szafki podbiurkowe metalowe. Akcja
została
zorganizowanej
przez
fundację
Biuro
Inicjatyw
Społecznych
https://www.facebook.com/events/2192000931094261/. W ramach akcji BIS dzięki
współpracy z UBS wsparł organizacje pozarządowe w doposażeniu biur. Udział wiązał się z
wypełnieniem
formularza
rezerwacji
szafek:
https://tiny.pl/tnmzr
Odbiór szafek odbywał się we własnym zakresie, we wskazanych terminach, z magazynu w
Zabierzowie. Przy odbiorze Fundusz Partnerstwa podpisał umowę darowizny z Fundacją
Biuro Inicjatyw Społecznych. Po przetransportowaniu należało wykonać zdjęcia i zamieścić
w wydarzeniu, co zostało zrealizowane.
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