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Sprawozdanie z działalności
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
za rok 2008
wg Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdań z działalności fundacji
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych została załoŜona w 1989 r. przez członków Krakowskiej Grupy Federacji Zielonych.
Jest niezaleŜną, pozarządową organizacją, nie nastawioną na zysk. Od 17.7.2004 ma status organizacji poŜytku publicznego, od
19.11.2007 prowadzi działalność gospodarczą.
Zgodnie ze statutem, celem Fundacji jest m.in.:
• oddziaływanie na świadomość społeczeństw co do stanu środowiska naturalnego
• wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski i świata
• działania wspomagające rozwój demokracji
• upowszechnianie i ochronę praw konsumentów
Fundacja realizuje swe cele przez prowadzenie działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
W zakres działalności nieodpłatnej wchodzi:
1. organizowanie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, spotkań, wykładów, obozów edukacyjnych, warsztatów,
wystaw, ekspozycji i targów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim;
2. organizowanie festiwali i imprez artystycznych;
3. prowadzenie edukacji ekologicznej i konsumenckiej;
4. współpraca naukowa i naukowo-techniczna z ośrodkami w kraju i za granicą;
5. opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji przyrodniczych, opinii, ekspertyz,
strategii, programów, projektów, prognoz dotyczących zagadnień ekologicznych, a takŜe systemów atestacji, kontroli i badań
Ŝywności;
6. promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych;
7. prowadzenie gospodarstw biodynamicznych i ekologicznych;
8. propagowanie, organizowanie i koordynowanie międzynarodowych przedsięwzięć proekologicznych;
9. organizowanie ośrodków kultury ekologicznej;
10. prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej, reklamowej i promocyjnej;
11. prowadzenie działań mających na celu objęcie ochroną prawną obiektów cennych przyrodniczo;
12. odpowiednie kształtowanie środowiska oraz reintrodukcję lub w uzasadnionych przypadkach introdukcję cennych gatunków;
13. planowanie i realizacja projektów renaturalizacyjnych oraz rewitalizacyjnych;
14. wykonywanie zabiegów i rozwiązań chroniących oraz zwiększających róŜnorodność biologiczną;
15. wykup, dzierŜawa gruntów lub stosowanie innych form opieki w stosunku do terenów cennych przyrodniczo;
16. propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i zagospodarowania odpadów;
17. promocja ekologicznych metod ograniczania powodzi i zwiększania naturalnej retencji;
18. organizowanie i propagowanie eko- i agroturystyki;
19. powoływanie i prowadzenie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych;
20. prowadzenie ogólnodostępnych pracowni internetowych i udostępnianie internetu;
21. doradztwo oraz tworzenie banków informacji;
22. poradnictwo prawne;
23. prowadzenie badań oraz monitoring przyrodniczy;
24. lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli w zakresie realizacji celów
statutowych;
25. wspieranie techniczne i finansowe głównie organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska,
ochroną praw zwierząt lub podejmujących działania na rzecz upowszechniania i ochrony wolności, a takŜe praw człowieka, a w
szczególnych przypadkach innych organizacji i instytucji działających w sferze zadań publicznych;
26. upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich;
27. udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne;
28. występowanie do właściwych – wg kompetencji – władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz sądów z wnioskami o
zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego zagroŜenia środowiska, zaniechania naruszania środowiska,
przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy zaistniałych szkód;
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29. składanie organom administracji wniosków i zastrzeŜeń do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i do decyzji
administracyjnych mających wpływ na środowisko oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami
ochrony przyrody i zdrowia ludności;
30. dystrybucja publikacji ekologicznych i wyrobów przyjaznych dla środowiska lub słuŜących ochronie środowiska;
31. prowadzenie innych niezbędnych działań słuŜących realizacji celów statutowych;
32. współpraca z innymi podmiotami o podobnym profilu działania;
33. prowadzenie i udostępnianie internetowych serwerów, domen, list dyskusyjnych, tworzenie stron WWW;
34. prowadzenie działalności pomocniczej na rzecz administracji publicznej.
W zakres działalności odpłatnej, w przypadku nieprzyznania dotacji lub jej przyznania w stopniu niepokrywającym całości
niezbędnych kosztów, wchodzi działalność wyszczególniona w podpunktach: 3-4, 6-9, 11-14, 16, 17, 22, 24-26, 28, 29, 31 i 32.
W zakres działalności gospodarczej wchodzi działalność polegająca na:
1. prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej, reklamowej i promocyjnej;
2. prowadzenie ogólnodostępnych pracowni internetowych i udostępnianie Internetu;
3. dystrybucja publikacji, wyrobów przyjaznych dla środowiska lub słuŜących ochronie środowiska;
4. prowadzenie i udostępnianie internetowych serwerów, domen, list dyskusyjnych, tworzenie stron WWW;
5. najem i dzierŜawa;
6. organizowanie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, spotkań, wykładów, obozów edukacyjnych, warsztatów,
wystaw, ekspozycji i targów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim;
7. organizowanie festiwali i imprez artystycznych;
8. opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji przyrodniczych, opinii, ekspertyz,
strategii, programów, projektów, prognoz dotyczących zagadnień ekologicznych, a takŜe systemów atestacji, kontroli i badań
Ŝywności;
9. organizowanie i propagowanie eko- i agroturystyki;
10. powoływanie i prowadzenie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych;
11. doradztwo oraz tworzenie banków informacji;
12. prowadzenie badań oraz monitoring przyrodniczy;
13. prowadzenie działalności pomocniczej na rzecz administracji publicznej.
Skład organów statutowych na dzień 31 grudnia 2008 r.
Rada FWIE:
1. Beata Zaduminska (przewodnicząca)
2. Magdalena Zowsik
3. Andrzej Krawczyński
4. Michał Olszewski
5. Jerzy Górski
Zarząd:
1. Barbara Draus (dyrektor)
2. Anna Mendel
3. Andrzej śwawa
INFORMACJA O REALIZOWANYCH PROJEKTACH
W 2008 r. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych prowadziła i wspierała następujące działania:
SPOŁECZNY
MONITORING
GOSPODARKI
ODPADAMI
KOMUNALNYMI
ZAGOSPODAROWNIE ODPADÓW W BUDśETACH GMIN
okres realizacji: od 1 stycznia 2008 do 30 kwietnia 2008 (kontynuacja projektu rozpoczętego w 2007 r.)
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POUśYTKOWYMI

Celem projektu było dokonanie dogłębnej analizy kosztów gospodarki odpadami w wybranych gminach, w szczególności w zakresie
selektywnej zbiórki odpadów, promocja najlepszych (najtańszych, najbardziej efektywnych ekonomicznie i proekologicznych)
rozwiązań.
Cele szczegółowe to:
- identyfikacja i promocja „najlepszych praktyk” w zakresie efektywnego wykorzystania środków na zagospodarowanie odpadów,
w szczególności ich selektywną zbiórkę finansowaną z budŜetów gminnych,
- przyjęcie rozwiązań (na poziomie gminnym i krajowym), które pozwolą na efektywne wykorzystanie środków na
zagospodarowanie odpadów i nie doprowadzą do drastycznych podwyŜek kosztów ponoszonych przez obywateli i gminy.
Działania zrealizowane w ramach projektu:
Przygotowano i rozpowszechniono stanowisko organizacji ekologicznych ws. programu budowy spalarni w Polsce oraz szczegółowy
opis i prezentację nt. najlepszej zidentyfikowanej praktyki: kontenerów do selektywnej zbiórki i segregacji odpadów w Płocku.
Prezentacja została pokazana podczas spotkania małopolskich organizacji ekologicznych (12.02.2008r.) i seminarium nt.
proekologicznych metod zagospodarowania odpadów w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(28.03.2008r.).
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O wszystkich działaniach w zakresie projektu, w szczególności o wynikach poszczególnych etapów monitoringu i osiągniętych
efektach na bieŜąco były informowane media, były teŜ umieszczane w dziale aktualności na stronie internetowej projektu
http://odpady.eco.pl/monitoring.
Więcej informacji o projekcie: www.odpady.eco.pl/monitoring
Projekt współfinansowany ze środków:
• Fundacji im. Stefana Batorego, umowa dotacji z dnia 9.11.2006
Osoba odpowiedzialna: Piotr Rymarowicz prym@fwie.most.org.pl

USTAWA O ZAPOBIEGANIU SZKODOM W ŚRODOWISKU I ICH NAPRAWIE – NOWE NARZĘDZIE DZIAŁAŃ
PRAWNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA RZECZ PRZYRODY I ŚRODOWISKA
okres realizacji: od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008
Głównym celem projektu było wzmocnienie ochrony przyrody i środowiska (zarówno w skali ogólnopolskiej, jak w konkretnych
wybranych zagroŜonych miejscach) poprzez upowszechnienie wiedzy nt. obowiązującej od 30 kwietnia 2007 r. ustawy o
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a takŜe jej praktyczne wykorzystanie i wdroŜenie.
Działania zrealizowane w ramach projektu:
W zakresie upowszechnienia wiedzy o nowych instrumentach prawnych w ochronie środowiska:
1) Uruchomienie punktu porad prawnych nt. ustawy, prowadzenia konsultacji i postępowań administracyjnych w
wybranych sprawach
Raz w tygodniu w siedzibie Fundacji przy ul. Czystej 17/4 w Krakowie tj. w kaŜdą sobotę w godzinach 9-12 prawnik udzielał
konsultacji na temat moŜliwości działań, jakie daje ustawa o zapobieganiu szkodom i ich naprawie oraz innych spraw zgłaszanych
przez ludzi a dotyczących problemów z egzekwowaniem obywatelskich praw.
2) Zorganizowanie 3-dniowych warsztatów
Programem warsztatów objęte zostały przepisy nt. odpowiedzialności (karnej, cywilnej i administracyjnej) za szkody w środowisku, a
w szczególności nt. ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie łącznie z doświadczeniami innych krajów (studia
przypadku), w których podobne przepisy wprowadzono wcześniej (organizacja warsztatów była równocześnie narzędziem promocji
ustawy wśród organizacji).
3) Przygotowanie strony internetowej projektu
Przygotowana została strona internetowa projektu dostępna pod adresem http://www.szkody.eco.pl. Na stronie umieszczane były
wszelkie informacje na temat podejmowanych w ramach projektu działaniach, publikacje do pobrania (materiały szkoleniowe,
obowiązujące akty prawne związane z ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie łącznie z bieŜąco pojawiającymi
się Rozporządzeniami wykonawczymi), informacje na temat moŜliwości skorzystania z punktu porad prawnych.
4) Publikacja, promocja oraz dystrybucja raportu na temat wdraŜania nowej ustawy
Przedmiotem raportu była analiza funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w
środowisku i ich naprawie po okresie kilkunastu miesięcy od jej wejścia w Ŝycie, gdyŜ niewątpliwie istotną dla dalszego
funkcjonowania ustawy (przygotowania ewentualnej nowelizacji jej przepisów) jest kwestia wskazania wątpliwości i problemów
interpretacyjnych, jakie pojawiają się w związku z próbami zastosowania jej norm w praktyce m.in. przez organizacje społeczne
działające w ramach szeroko pojętej ochrony środowiska oraz właściwe organy administracji publicznej.
W zakresie monitorowania aktualnego stanu wdraŜania i przestrzegania przez podmioty odpowiedzialne (głównie przedsiębiorstwa) a
takŜe organy administracji publicznej przepisów ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie:
1) Składanie wniosków o podjęcie działań naprawczych i naprawę szkód w sprawach prowadzonych przez nas i
współpracujące organizacje
W ramach monitoringu skuteczności mechanizmu przewidzianego ustawą, tj. postępowania organów administracji w przypadku
zagroŜenia szkodą, wystąpienia szkody, lub gdy mimo podjęcia środków zapobiegawczych podmiot odpowiedzialny zagroŜenia nie
usunął, przygotowanych zostało 10 wniosków (oraz wszczętych postępowań administracyjnych) o podjęcie działań naprawczych lub
zapobiegawczych.
2) Przeprowadzenie monitoringu i wykonanie ekspertyz (w szczególności w zakresie szkód, jakie powoduje działalność
gospodarcza w środowisku) w wybranych sprawach – studiach przypadku
W ramach działań wyprzedzających, polegających na określeniu stanu wyjściowego na terenie planowanych przedsięwzięć/inwestycji
a takŜe w ramach monitoringu przedsięwzięć juŜ realizowanych, wspólnie z partnerem projektu Centrum Dziedzictwa Przyrody
Górnego Śląska wybrano 10 obszarów oraz wykonano 9 ekspertyz/waloryzacji przyrodniczych, które zostały wykorzystane w
prowadzonych postępowaniach administracyjnych opisanych powyŜej w pkt. 1.
Partnerzy projektu: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach.
Więcej informacji o projekcie: www.szkody.eco.pl
Projekt współfinansowany ze środków:
• Fundacji Fundusz Współpracy, Program Środki Przejściowe 2005 „Podnoszenie świadomości społecznej
i
wzmocnienie
rzecznictwa
oraz
działań
monitorujących
organizacji
pozarządowych”,
umowa
dotacji
nr 9889/JFK/PPt-DG/2007 - 2005/017 - 488.01.01.01/ngo378
• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, umowa dotacji
nr D/018/09/01
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• Banku Światowego, umowa dotacji nr 805216
Osoba odpowiedzialna: Anna Mendel ania@fwie.eco.pl

PRAWA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INFORMACJI – DZIAŁANIA NA RZECZ OBYWATELI I
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
okres realizacji: od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2008
Głównym celem projektu było ułatwienie korzystania z prawa do informacji, dostęp do pomocy prawnej
w zakresie ochrony środowiska, a takŜe zwiększenie skuteczności tej pomocy.
Dzięki realizacji projektu wzrosła dbałość gmin w zakresie wywiązywania się z obowiązku gromadzenia
i udostępniania informacji o środowisku. Równolegle podjęte działania doprowadziły do wzrostu aktywności
i świadomości społecznej, jeśli chodzi o moŜliwość dochodzenia swoich praw w zakresie informacji oraz uczestnictwa w
podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska i jego uŜytkowania.
Działania zrealizowane w ramach projektu:
W zakresie wspierania stosowania przez administrację publiczną przepisów regulujących dostęp do informacji publicznej w tym
zwłaszcza o środowisku:
1) Monitoring urzędów pod kątem stosowania zapisów ustawy o dostępie do informacji (prowadzenie publicznie dostępnego
wykazu - kart informacyjnych A-I) w formie elektronicznej w sieci internetowej
W ramach działania przeprowadzono monitoring wszystkich gmin, w granicach których znajdują się obszary Natura 2000 tj. ponad
1200 gmin z 604 obszarów Natura 2000 w zakresie udostępniania informacji. Monitoring skupiał się głównie na analizie poprawności
(zgodności ze wzorem określonym w rozporządzeniu MS) prowadzenia przez urzędy gmin publicznie dostępnego wykazu danych o
dokumentach zawierających informacje o środowisku w formie elektronicznej.
2) Szkolenie
dla
przedstawicieli
administracji
publicznej
nt.
prawidłowego
udostępniania
informacji
i zasad partycypacji społecznej (2 edycje)
Zaproszenie przedstawicieli urzędów gmin, w których (na podstawie wyników monitoringu) stwierdzono najwięcej błędów i
uchybień w wywiązywaniu się z obowiązku udostępniania informacji. Temat szkoleń to: „Dostęp do informacji, udział społeczeństwa
oraz ocena oddziaływania na środowisko w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska.
3) Punkt konsultacji merytorycznych i prawnych dla przedstawicieli administracji publicznej Uruchomiony został punkt
bezpłatnych konsultacji merytorycznych i prawnych na temat zasad prawidłowego udostępniania informacji. Dla zainteresowanych
kontaktem bezpośrednim ustalone zostały stałe godziny dyŜurów, prawnik dostępny był telefonicznie oraz za pomocą poczty
elektronicznej – stworzony został w tym celu odrębny adres: prawnik@fwie.eco.pl.
4) Wydanie Raportu
Po zakończeniu działań monitoringowych przygotowana została publikacja pn. „Funkcjonowanie prawa do informacji - Raport z
monitoringu urzędów gmin leŜących na obszarach Natura 2000 pod kątem prowadzenia w formie elektronicznej publicznego wykazu
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku”.
Przedmiotem niniejszego raportu była analiza funkcjonowania prawa do informacji publicznej i środowiskowej, do której
przyczynkiem był przeprowadzony przez Fundację monitoring urzędów gmin leŜących na obszarach Natura 2000 pod kątem
prowadzenia w formie elektronicznej publicznego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku. Celem
raportu było wskazanie podstawowych trudności w realizacji prawa do informacji przez podmioty uprawnione - takŜe w kontekście
najnowszych zmian legislacyjnych oraz ewolucji orzecznictwa sądowego - w szczególności poprzez przedstawienie obecnego
poziomu realizacji przez organy administracji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5) Przygotowanie narzędzia (oprogramowania) ułatwiającego sprawne korzystanie z praw do informacji
Zadaniem programu jest analizowanie stron internetowych gmin objętych monitoringiem (tj. wszystkich, na obszarach których
znajdują się obszary Natura 2000), pod kątem prowadzenia publicznego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o
środowisku w formie elektronicznej na stronach BIP (lub innych właściwych) poprzez sygnalizowanie nanoszonych na nie
aktualizacji (sygnalizowanie, Ŝe pojawiła się nowa informacja np. zamieszczone zostało obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego).
6) Szkolenie dla przedstawicieli NGO’s nt. korzystania z dostępu do informacji i zasad partycypacji społecznej
Zaproszenie lokalnych działaczy, przedstawicieli NGO’s na szkolenie nt. zasad korzystania z dostępu do informacji oraz partycypacji
społecznej. Temat szkoleń to: „Dostęp do informacji, udział społeczeństwa oraz ocena oddziaływania na środowisko w
podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska.
7) Uruchomienie
poradnictwa
prawnego
dla
osób
borykających
się
z
dostępem
do
informacji
Uruchomiony został punkt bezpłatnych konsultacji prawnych. Dla zainteresowanych kontaktem bezpośrednim ustalone zostały stałe
godziny dyŜurów, prawnik dostępny był telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej – stworzony został w tym celu odrębny
adres: prawnik@fwie.eco.pl
Więcej informacji o projekcie: www.ddi.eco.pl
Projekt współfinansowany ze środków:
• Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, umowa dotacji nr 515
• Fundacji Fundusz Partnerstwa, umowa dotacji nr PG – 13310
Osoba odpowiedzialna: Anna Mendel ania@fwie.eco.pl

RODZINNE ZACZAROWANE
RACIECHOWICE

NIEDZIELE

–

AKTYWNE
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WYCIECZKI

PRZYRODNICZE

DO

GMINY

okres realizacji: od 25 marca 2008 do 20 października 2008
Ogólnym celem projektu było zaktywizowanie rodzin do wspólnego spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo wycieczkach
przyrodniczych oraz integracja międzypokoleniowa.
Działania zrealizowane w ramach projektu:
1) Wykonanie 15 scenariuszy do przeprowadzenia warsztatów
2) Utworzenie postronny o projekcie http://www.fwie.eco.pl/rodzinne_niedziele
3) Zorganizowanie pięciu wycieczek przyrodniczych do ekologicznej Gminy Raciechowice
Uczestnicy przyjeŜdŜali do gospodarstwa agroturystycznego „ Zaczarowane Wzgórze” w Gminie Raciechowice. KaŜda wycieczka
trwała 7 godzin i składała się z kilku bloków warsztatowych: rodzinnie warsztaty integracyjne (5 godzin), warsztaty ekologiczne (ok.
2 godzin), warsztaty dla opiekunów/rodziców (w tym czasie zajęcia z pedagogiem dla dzieci) (1godzina). KaŜda wycieczka miała
inne hasło przewodnie, ponadto warsztaty były realizowane przy współpracy Koła Gospodyń Wiejskich i lokalnych artystów.
I. WYCIECZKA „I znów zakwitły jabłonie…” 11.05.2008
Harmonogram dnia:
10.30/12.30 – Jazda Konna/Wizyta w mini zoo
12.30/13.30 – Warsztaty dla rodziców „Bibułowe cudeńka”, wykonywanie kwiatów i innych dekoracji bibułowych
14.30/16.30 – Warsztaty z ekologiem
Warsztaty ekologiczne „Ptaki wokół nas”, warsztaty integracyjne: „Poszukiwacze skarbów”
II. WYCIECZKA „Sielsko-wiejsko” 25.05.2008
Harmonogram dnia:
10.30/12.30 – Jazda Konna/Wizyta w mini zoo
12.30/13.30 – Warsztaty dla rodziców: wiejskie przysmaki, czyli pokaz wyrobu masła, chleba, sera połączone z degustacją i
opowieściami
14.30/16.30 – Warsztaty z ekologiem
Warsztaty ekologiczne „martwe drzewo Ŝyje”, warsztaty integracyjne „Zaczarowana przygoda”
III. WYCIECZKA „Z kwiatami we włosach” 1.06.2008
Harmonogram wycieczki:
10.30/12.30 – Jazda Konna/Wizyta w mini zoo
12.30/13.30 – Warsztaty dla rodziców: układanie kompozycji kwiatowych, wykonywanie koszy wiklinowych, modrzewiowych,
brzozowych
14.30/16.30 – Warsztaty z ekologiem/Zabawy integracyjne
Warsztaty ekologiczne: „Tropem zwierząt”, warsztaty integracyjne „ Małe Ranczo”
IV. WYCIECZKA „Zielono mi...” 8.06.2008
Harmonogram wycieczki:
10.30/12.30 – Jazda Konna/Wizyta w mini zoo
12.30/13.30 – Warsztaty dla rodziców: „Pięknym być”- warsztaty robienia biŜuterii
14.30/16.30 – Warsztaty z ekologiem/Zabawy integracyjne
Warsztaty ekologiczne: „Niezwykły świat owadów”, warsztaty integracyjne „barwy indiańskie”,
V. WYCIECZKA „Barwy przyrody…” 15.06.2008
Harmonogram wycieczki:
10.30/12.30 – Jazda Konna/Wizyta w mini zoo
12.30/13.30 – Warsztaty dla rodziców „zimowe przysmaki” warsztaty wykonywania przetworów zimowych (np. konfitury, powidła,
marynowane owoce itp.)
13.30/14.30 – Przerwa obiadowa
14.30/16.30 – Warsztaty z ekologiem/Zabawy integracyjne
Warsztaty ekologiczne: „Skarby lasu”, warsztaty integracyjne „Leśna przygoda”
Więcej informacji o projekcie: http://www.fwie.eco.pl/rodzinne_niedziele
Projekt współfinansowany ze środków:
• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach konkursu pn. „Małopolska Gościnna”, umowa dotacji nr
I/531/KD/1144/08
Osoba odpowiedzialna: Barbara Draus sowyfwie@gmail.com

KONWERSATORIUM NAUKOWE „MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE”
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych pn. „Myśl globalnie, działaj lokalnie” dla klas IV – VI szkól
podstawowych i gimnazjów w formie pokazów multimedialnych prezentowanych w szkołach
okres realizacji: od 27 maja 2008 do 14 listopada 2008
Celem projektu było uzupełnienie i poszerzenie wiedzy zdobywanej w szkole, nauka obserwacji przyrody i zadawania pytań na temat
jej funkcjonowania, uwraŜliwienie młodzieŜy na przyrodę i pokazanie współzaleŜności, jakie w niej istnieją.
Działania zrealizowane w ramach projektu:
1) Przygotowanie czterech prezentacji multimedialnych oraz streszczeń i krzyŜówek do następujących tematów:
• Okres lęgowy u ptaków
• Dlaczego w przyrodzie nie ma szkodników?
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• Latające klejnoty - opowieść o motylach
• Kwiaty i zwierzęta
2) Przeprowadzenie 23 prelekcji dla dzieci ze szkół podstawowych
3) Przeprowadzenie 20 prelekcji dla młodzieŜy gimnazjalnej
Więcej informacji o projekcie: http://www.fwie.eco.pl/mysl_globalnie_dzialaj_lokalnie
Projekt współfinansowany ze środków:
• Urzędu Miasta Kielc, umowa dotacji nr W/DOT/220/OŚ/13/UM/771/2008
Osoba odpowiedzialna: Emilia Grzędzicka emilka-g7@o2.pl

PROJEKT EDUKACYJNY „SOWY OBOK NAS”
Przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji poszerzających wiedzę o ptakach wraz z prezentacją multimedialną dla klas IV –
VI szkół podstawowych i gimnazjów
okres realizacji: od 27 maja 2008 do 14 listopada 2008
Celem projektu było spopularyzowanie wiedzy na temat rozpoznawania róŜnych gatunków sów, ich biologii i ekologii a takŜe zasad
ochrony tej grupy ptaków przed zagroŜeniami ze strony człowieka.
Działania zrealizowane w ramach projektu:
1) Przygotowanie dwóch prezentacji multimedialnych dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
2) 20 prelekcji dla dzieci ze szkół podstawowych
3) Przygotowanie gier dydaktycznych oraz scenek do warsztatów dramowych
4) Przeprowadzenie 10 zajęć warsztatowych z grami dla dzieci ze szkół podstawowych
5) Przeprowadzenie 20 prelekcji dla młodzieŜy gimnazjalnej
Więcej informacji o projekcie: http://www.fwie.eco.pl/projekt_edukacyjny_sowy_obok_nas
Projekt współfinansowany ze środków:
• Urzędu Miasta Kielc, umowa dotacji nr W/DOT/221/OŚ/14/UM/772/2008
Osoba odpowiedzialna: Emilia Grzędzicka emilka-g7@o2.pl

FAIRTRADE W KRAKOWIE
okres realizacji: od 1 maja 2008 do 31 lipca 2008
Projekt „Fairtrade w Krakowie” realizowała młodzieŜowa Grupa Fairtrade Kraków. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
pełniła rolę organizacji wspierającej.
Tematem projektu był Sprawiedliwy Handel, czyli partnerstwo w handlu opierające się na dialogu, szacunku i przejrzystości
pomiędzy konsumentami z krajów bogatych a producentami (np. rolnikami) z krajów Trzeciego Świata.
Działania zrealizowane w ramach projektu:
1) Cykl warsztatów dla młodzieŜy
Na cykl ten złoŜyły się 3 trzygodzinne warsztaty na temat Sprawiedliwego Handlu przeprowadzone dla studentów krakowskich
uczelni. Poruszone zostały takie zagadnienia jak problemy rolnictwa i produkcji w krajach Globalnego Południa, sytuacja w handlu
światowym, początki, oraz zasady, funkcjonowanie, obecna sytuacja i oferta Fairtrade na świecie i w Polsce, jego korzyści i krytyka
(wykorzystane metody: „układanka” procesu powstawania kawy, quiz, prezentacja, dyskusja, 15 minutowy film, a takŜe karty ról do
gry symulacyjnej). W ułoŜeniu programu warsztatów pomogli przede wszystkim pracownicy PAH.
2) Festiwal Fairtrade
Festiwal był najwaŜniejszym elementem projektu. Jego główna część odbyła się w dniach 10-11 maja (sobota-niedziela). Wybór
terminu był związany z Międzynarodowym Dniem Sprawiedliwego Handlu (World Fair Trade Day) wypadający w drugą sobotę
maja (10 maja 2008). Na główną część Festiwalu złoŜyły się następujące elementy:
• Tramwaj Fairtrade
Działanie to polegało na wynajęciu na 8 godzin tramwaju od MPK Kraków i zorganizowaniu w nim dyskusji, pogadanek, prelekcji na
temat Sprawiedliwego Handlu. WaŜnym elementem promocji produktów Fairtrade była ich degustacja. Wszystkim wchodzącym do
tramwaju proponowano kawę, herbatę, czekoladę i in. Tramwaj został odpowiednio nagłośniony, udekorowany i oplakatowany. Na
zewnątrz tramwaju umieszczono zdjęcia wystawy Polskiej Zielonej Sieci „To jest PYCHA – 7 uczynków konsumenckich”. Trasa
tramwaju obejmowała głównie odcinek wokół Rynku Głównego. Tramwaj był bardzo waŜnym elementem, który przyciągnął
krakowskich dziennikarzy i pozwolił Festiwalowi zaistnieć medialnie.
• Koncert Fairtrade
Koncert był wydarzeniem, które miało na celu rozpropagowanie idei Sprawiedliwego Handlu wśród szerokiego grona młodzieŜy,
przede wszystkim krakowskich studentów. Koncert został zorganizowany na dziedzińcu studenckiego Klubu śaczek w Krakowie we
współpracy z Samorządem Studenckim UJ przez Fundację Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”, która umoŜliwiła
zorganizowanie stoiska na temat Sprawiedliwego handlu oraz powieszenie banerów. Zarówno koncert, na który składały się występy
takich zespołów jak KSU i LAO CHE, jak i stoisko informacyjno-edukacyjne, były bardzo udane i cieszyły się duŜym
zainteresowaniem. Na stosiku zaprezentowaliśmy takŜe wystawy: „Akcja dla Globalnego Południa” i „To jest PYCHA – 7 uczynków
konsumenckich” udostępnione przez zaprzyjaźnione organizacje.
• Piknik Fairtrade
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Trzecią a jednocześnie najwaŜniejszą częścią Festiwalu był Piknik Fairtrade zorganizowany w niedzielę 11 maja w Parku Jordana w
centrum Krakowa. Piknik rozpoczął się o godz. 12 i trwał do godz. 17. Piknik był imprezą zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Na
wyspach tematycznych (w wynajętych namiotach) prowadzone będą działania aktywizujące (warsztaty nt. Sprawiedliwego handlu i
świadomej konsumpcji w namiocie dla dorosłych, szycie wielorazowych toreb, konkurs plastyczny i inne zabawy edukacyjne w
namiocie dla dzieci). W namiocie Fairtrade odbyła się degustacja produktów Fairtrade. Na scenie głównej odbyły się warsztaty
samby, pokaz djembe oraz koncert afrykański. Profesjonalni Ŝonglerzy uczyli dzieci i młodzieŜ swojego fachu, na bębnach i innych
instrumentach etnicznych grali młodzi muzycy. Rozegrany został równieŜ mecz piłki noŜnej FairPlay. Zaprezentowane zostały
wystawy „To jest PYCHA - 7 uczynków konsumenckich”, „Modnie i Etycznie” oraz rękodzieła afrykańskiego.
3) Poradnik
Przygotowano praktyczny poradnik „Jak propagować sprawiedliwy handel”, który został zamieszczony w internecie na stronie
projektu www.ekonsument.pl/fairtrade
Więcej informacji o projekcie: www.ekonsument.pl/fairtrade
Projekt współfinansowany ze środków:
• Komisji Europejskiej DG Edukacja i Kultura, umowa dotacji nr 12/085/2008 (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - MłodzieŜ w
Działaniu. Akcja 1. – MłodzieŜ dla Europy 1.2. Inicjatywy MłodzieŜowe)
Osoba odpowiedzialna: Andrzej śwawa zb@eco.pl

PROFESJONALIZACJA DZIAŁAŃ POLSKICH NGO W ZAKRESIE SPRAWIEDLIWEGO HANDLU
okres realizacji: od 1 września 2008 do 1 grudnia 2008
Głównym zadaniem projektu było przygotowanie i zorganizowanie w dniach 8-9 listopada 2008 w Warszawie dwudniowego
szkolenia dla organizacji zajmujących się Sprawiedliwym Handlem w Polsce, które miało na celu:
• integrację polskich środowisk wspierających Sprawiedliwy Handel,
• dostarczenie moŜliwie jak najwięcej informacji na temat struktur Fair Trade w Europie, w tym wymiana doświadczeń z
zagranicznymi ekspertami,
• zapoczątkowanie współpracy polskich organizacji w celu rozwoju krajowych struktur Sprawiedliwego Handlu.
Działania zrealizowane w ramach projektu:
1) Szkolenie „Profesjonalizacja działań polskich NGO w zakresie Sprawiedliwego Handlu” (8-9 listopada 2008 w Centrum
Partnerstwa Społecznego DIALOG, przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie)
Wykłady poprowadzili przedstawiciele następujących organizacji zagranicznych:
TransFair Germany
Fairtrade Labelling Organisations International
Fairtrade Foundation z Wielkiej Brytanii
Czech Fair Trade Association.
Na szkolenie zostali zaproszeni przedstawicieli polskich organizacji zainteresowanych rozwojem ruchu Fair Trade, m.in.: Polska
Zielona Sieć, Grupa EFTE, Polska Akcja Humanitarna, Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”, Fundacja na
rzecz Edukacji Obywatelskiej im. Alana Turinga, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Dom
Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Centrum Współpracy Rozwojowej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Akademia Obywatelska,
Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Pracownia ZrównowaŜonego Rozwoju, Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych,
Krajowa Rada Spółdzielcza, Fundacja Aeris Futuro, Wild Poland Foundation, Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”,
Grupa Zagranica, Amnesty International, a takŜe przedstawiciele inicjatyw i firm zaangaŜowanych w dystrybucję i sprzedaŜ
produktów Sprawiedliwego Handlu.
2) Materiały poszkoleniowe
W ramach projektu, jako efekt realizacji szkolenia, opracowane zostały i opublikowane w wersji elektronicznej materiały
poszkoleniowe „Jak rozwijać Sprawiedliwy Handel w Polsce?”. W sposób wyczerpujący materiał ten opisuje wypracowane podczas
szkolenia załoŜenia, a takŜe tematy i formy dalszej współpracy. Jego celem jest podsumowanie szkolenia, uporządkowanie wiedzy
jego uczestników, a takŜe inspiracja innych osób zainteresowanych współpracą i działaniem na rzecz Sprawiedliwego Handlu w
Polsce.
3) Strona i lista dyskusyjna
W trakcie projektu uruchomiona została strona www.fairtrade.org.pl. Zostało na niej umieszczone zaproszenie na szkolenie oraz
materiał wprowadzający a następnie strona została rozbudowana merytorycznie. Znajdują się na niej działy: aktualności, forum,
katalog z podstawowymi informacjami na temat Sprawiedliwego Handlu, a takŜe ciągle rozbudowywana baza materiałów. Strona
stanowi waŜną platformę i narzędzie współpracy koordynujące działania na rzecz rozwoju ruchu Sprawiedliwego Handlu w Polsce.
Po szkoleniu w ramach projektu załoŜona została takŜe lista dyskusyjna lista@fairtrade.org.pl otwarta dla wszystkich
zainteresowanych.
Więcej informacji o projekcie: www.fairtrade.org.pl
Projekt współfinansowany ze środków:
• Ministerstwa Spraw Zagranicznych, umowa dotacji nr ER-2008-01 (Fundacja Edukacja dla Demokracji, Polska Pomoc Edukacja Rozwojowa)
Osoba odpowiedzialna: Andrzej śwawa zb@eco.pl
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ROZWÓJ
I
WZMOCNIENIE
POTENCJAŁU
POROZUMIENIA
EKOLOGICZNYCH „KOALICJA POE MAŁOPOLSKA”
okres realizacji: od 1 lipca 2008 do 31 listopada 2008

POZARZĄDOWYCH

ORGANIZACJI

W ramach realizowanego zadania nastąpiło zwiększenie efektywnego i profesjonalnego uczestnictwa pozarządowych organizacji
ekologicznych (POE) w mechanizmach partnerstwa poprzez rozwój współpracy i wzmocnienie potencjału branŜowej Koalicji POE
Małopolska, zainicjowanej przez 6 organizacji w lutym 2008 roku. Ponadto zostały zrealizowane cele pośrednie zadania, czyli:
• zbudowanie, a następnie uruchomienie i bieŜące redagowanie multimedialnego serwisu internetowego pozarządowych
organizacji ekologicznych z Małopolski www.malopolska.eco.pl,
• rozwój aktywności Koalicji w Województwie Małopolskim poprzez powiększenie Koalicji,
• podniesienie kwalifikacji pracowników i wolontariuszy organizacji członkowskich Koalicji, dzięki przeszkoleniu z zakresu
obsługi multimedialnego serwisu internetowego dla członków, pracowników i wolontariuszy organizacji członkowskich
Koalicji,
• wzmocnienie wizerunku i promocja działań Koalicji za pośrednictwem serwisu internetowego i działań w sieci,
• wypracowanie programu współpracy i rozwoju na lata 2008-2009 zawartego w Protokole ze spotkania Koalicji w dniu
29.09.2008 roku.
Poprzez realizowanie projektu nastąpił wzrost efektywnej współpracy pozarządowych organizacji ekologicznych tworzących
Koalicję.
Prowadzony serwis internetowy dał szansę szerszego dotarcie do społeczeństwa z informacją o podejmowanych przez małopolskie
organizacje ekologiczne działaniach, głównie edukacyjnych ale teŜ informacyjnych i ogólnie rozwojowych w tematyce ekologii,
ochrony środowiska, zrównowaŜonego rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym.
Więcej informacji o projekcie: www.malopolska.eco.pl
Projekt współfinansowany ze środków:
• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, umowa dotacji nr I/1175/KU/2260/08
Osoba odpowiedzialna: Andrzej śwawa zb@eco.pl

EDUKACJA EKOLOGICZNA W PRZEDSZKOLACH – CZTERY PORY ROKU PRZEDSZKOLAKA
okres realizacji: od 1 października 2008 do 31 grudnia 2008 (projekt trwa do 30 września 2009 r.)
Celem projektu jest przyrodnicza edukacja dzieci w wieku przedszkolnym wraz z ich nauczycielami, a takŜe rozbudowanie programu
edukacyjnego dla przedszkoli o elementy edukacji przyrodniczej.
Cele szczegółowe to:
• budzenie i rozwijanie wraŜliwości na przyrodę,
• zdobywanie i doskonalenie umiejętności obserwowania i analizowania zjawisk przyrodniczych,
• kształtowanie pozytywnych więzi ze środowiskiem przyrodniczym i odpowiedzialności za jego stan
• kształtowanie proekologicznych postaw, w szczególności zaangaŜowania w lokalne aktywne formy ochrony przyrody.
Działania zrealizowane w ramach projektu:
1) Opracowanie i wydanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli pn. „Cztery pory roku przedszkolaka”
W ramach pakietu opracowane zostały m.in. scenariusze lekcyjne, które otrzymały recenzję specjalistów z dziedziny edukacji
ekologicznej i przyrodniczej (metodyk i przyrodnik). Został zatrudniony profesjonalny lektor, który przeczytał (nagrał) przygotowane
przez nas 4 opowiadania. KaŜde opowiadanie składało się z około 2-3 stron formatu A4. Pakiet wykorzystywany jest jako pomoc
dydaktyczna podczas prowadzonych warsztatów dla nauczycieli oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Pakiet jest bezpłatnie
rozdawany nauczycielom do wykorzystania podczas zajęć w przedszkolach oraz nauczania zintegrowanego I-III.
2) Warsztaty dla nauczycieli
Przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 158 w Krakowie, Starostwem Powiatowym w Limanowej, Małopolskim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli (Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu i Tarnowie) zorganizowanych zostało 5
dwugodzinnych warsztatów dla nauczycieli z województwa małopolskiego. W warsztatach wzięło udział w sumie 266 nauczycieli.
Program 2–godzinnego warsztatu:
1. Prezentacja najwaŜniejszych działań przeprowadzanych w ramach projektu
2. Pokaz multimedialny
3. Praca warsztatowa ze scenariuszami lekcyjnymi. Pokaz niektórych fragmentów
4. Omówienie regulaminu konkursów ogłoszonych w ramach projektu
a) Konkurs dla nauczycieli na najlepszy scenariusz zajęć przyrodniczych
b) Konkurs dla przedszkolaków „Cztery pory roku przedszkolaka”
3) Warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym
W województwie małopolski zostało przeprowadzonych 50 warsztatów w przedszkolach, w których uczestniczyło 1113
przedszkolaków wraz z opiekunami (około 100 osób).
W związku z duŜym zainteresowaniem przeprowadzone zostały dodatkowo 2 warsztaty dla 49 przedszkolaków.
Program 1-godzinnego warsztatu:
1. Praca warsztatowa wg scenariuszy lekcyjnych znajdujących się w pakiecie. (Gry i zabawy edukacyjne)
2. Zachęcenie dzieci do udziału w konkursie dla przedszkolaków (przekazanie opiekunom regulaminu konkursu)
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4) Utworzenie strony internetowej projektu
Aby dotrzeć do większej liczby odbiorców i zwiększyć efekt edukacyjny, stworzona została strona internetowa
www.przedszkola.eco.pl. Została ona umieszczona na serwerze Fundacji.
Więcej informacji o projekcie: http://www.przedszkola.eco.pl
Projekt współfinansowany ze środków:
• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa dotacji nr 316/2008/Wn-50/EE-EE/D
• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, umowa
nr D/019/09/01
Osoba odpowiedzialna: Anna Potaczek anna@potaczek.pl

dotacji

ROZWÓJ I WZMOCNIENIE INSTYTUCJONALNO-MERYTORYCZNE FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW
EKOLOGICZNYCH
okres realizacji: 1 października 2008 do 31 grudnia 2008 (projekt trwa do 31 sierpnia 2009 r.)
Działania zrealizowane w ramach projektu:
1) Rozwój strategii FWIE na okres programowania 2007–2013
Przygotowany został dokument pn.: „Strategia rozwoju FWIE na lata programowania 2007-2013”
Główne punkty opracowania to:
A. Administracja i zarządzanie projektowe
B. Działy merytoryczne
C. Etyka działalności
2) Wnioski grantowe
Zgodnie z załoŜeniami dokumentu dotyczącego strategicznego rozwoju FWIE w ramach projektu opracowano koncepcję projektu
oraz przygotowano na tej podstawie wniosek grantowy o roboczym tytule „Aktywne obywatelstwo” na konkurs ogłoszony w ramach
Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt zakłada aktywizację społeczną i obywatelską uczniów szkół gimnazjalnych z gminy
Pcim, Raciechowice i Mszana Dolna jako odpowiedź na realne potrzeby wyraŜane przez społeczność lokalną i poparte planami
rozwoju regionu. Działania w projekcie opierają się na unikalnym doświadczeniu trenerów z Irlandzkiego Korpusu Pokoju,
organizacji od lat aktywnie działającej na rzecz edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieŜy. Planowane działania przewidują nabycie
kompetencji komunikacji społecznej, wiedzy dot. praw człowieka, praw obywatelskich, działalności organizacji pozarządowych i
funkcjonowania wolontariatu przez gimnazjalistów kształtujących swoją osobowość.
W ramach wsparcia instytucjonalnego w ramach dotacji pokryta została część kosztów lokalu, telekomunikacji, obsługi księgowej
oraz administracji i utrzymania serwera i domen internetowych.
Więcej informacji o projekcie: http://www.fwie.eco.pl/rozwoj_instytucjonalny
Projekt współfinansowany ze środków:
• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa dotacji nr 422/2008/Wn-06/EE-BS/D
Osoba odpowiedzialna: Anna Mendel ania@fwie.eco.pl

PROGRAM EDUKACYJNY – DOBRE RADY NA ODPADY
okres realizacji: od 1 grudnia 2008 do 31 grudnia 2008 (projekt trwa do 30 listopada 2009 r.)
Głównym celem programu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci, młodzieŜy oraz ich opiekunów. Istotnym
aspektem programu jest poprawa stanu środowiska poprzez wzrost segregacji odpadów, szczególnie w najbliŜszym otoczeniu szkół, a
takŜe kształtowanie proekologicznych postaw społeczeństwa. Tematem projektu jest szeroko rozumiana zrównowaŜona gospodarka
odpadami, projekt koncentruje się na zagadnieniach zrównowaŜonej, odpowiedzialnej konsumpcji, selektywnej zbiórce odpadów oraz
ich recyklingu.
Projekt skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów oraz ich opiekunów z 5 województw
Polski południowej (śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie).
Projekt ma za zadanie wykształcić w młodych ludziach poczucie osobistej odpowiedzialności za środowisko, podnieść ich
ekologiczną świadomość oraz przekonać o ogromnym znaczeniu zrównowaŜonej konsumpcji i zbiórki surowców wtórnych oraz ich
recyklingu w ochronie zasobów środowiska naturalnego.
Działania zrealizowane w ramach projektu:
1) Utworzenie strony internetowej projektu www.segreguje.eco.pl
2) Przygotowania do realizacji projektu
Więcej informacji o projekcie: http://www.segreguje.eco.pl
Projekt współfinansowany ze środków:
• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa dotacji nr 423/2008/Wn-50/EE-EE/OP/D
Osoba odpowiedzialna: Barbara Draus sowyfwie@gmail.com
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SERWER MOST.ORG.PL / ECO.PL
okres realizacji: od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 (kontynuacja projektu rozpoczętego w 1996 r.)
Projekt jest realizowany we współpracy z Dolnośląską Fundacją Ekorozwoju. W jego ramach prowadzony jest serwer zawierający ok.
850 kont WWW i e-mail oraz ok. 50 list dyskusyjnych organizacji ekologicznych.
Serwer istnieje od 1996 roku.
Więcej informacji o projekcie: www.eco.pl
Projekt finansowany ze środków:
• własnych
Osoba odpowiedzialna: Andrzej śwawa zb@eco.pl

INTERNETPOINT
okres realizacji: od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008
W InternetPoint moŜna skorzystać z komputerów z dostępem do Internetu.
Więcej informacji o projekcie: www.internetpoint.eco.pl
Projekt finansowany ze środków:
• własnych
Osoba odpowiedzialna: Andrzej śwawa zb@eco.pl

W roku 2008 Fundacja prowadziła działalność gospodarczą.
W roku 2008 Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały:
przedmiot uchwały
Uchwała Zarządu dot. bieŜącej działalności FWIE

data
03.01.2008

Zarząd FWIE postanawia zgłosić do Komisji Europejskiej DG Edukacja i Kultura (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – MłodzieŜ
w Działaniu. Akcja 1. – MłodzieŜ dla Europy 1.2. Inicjatywy MłodzieŜowe) wniosek o dofinansowanie dla projektu „Fairtrade w
Krakowie”
Zarząd FWIE postanawia przystąpić do konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundusz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
Bank Światowy z wnioskiem pn. „Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie – nowe narzędzie działań prawnych
organizacji pozarządowych”
Zarząd FWIE postanawia udzielić pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem rachunku bankowego
Zarząd FWIE postanawia przystąpić do konkursu grantowego ogłoszonego przez Urząd Miasta Kielce z wnioskami na działania
edukacyjne z zakresu ochrony przyrody oraz do konkursu grantowego ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego z wnioskiem pn. Rodzinne zaczarowane niedziele
Udzielenie pełnomocnictwa dla 3 osób do reprezentacji FWIE w postępowaniu administracyjnym
Zarząd FWIE postanawia przystąpić do konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Fundację
Fundusz Partnerstwa z wnioskiem pn. (tytuł roboczy): „Prawa i obowiązki w zakresie dostępu do informacji„
Zarząd FWIE postanawia zgłosić do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wniosek o dofinansowanie dla
projektu „Rozwój i wzmocnienie potencjału porozumienia pozarządowych organizacji ekologicznych „Koalicja POE Małopolska”
Zarząd FWIE postanawia przystąpić do konkursu grantowego ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie z wnioskami pn.: "Program edukacyjny – cztery pory roku przedszkolaka” oraz „Program
edukacyjny – dobre rady na odpady”
Zarząd FWIE postanawia zgłosić do POKL 8.1.2. wniosek o dofinansowanie dla projektu „Zielona Inicjatywa Gospodarcza.
Partnerstwo na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w sektorze proekologicznym w Krakowie
Zarząd FWIE postanawia zgłosić do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych wniosek o dofinansowanie dla projektu „Zielona
Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej w sektorze małych i mikro przedsiębiorstw w Krakowie”
Zarząd FWIE postanawia przystąpić do konkursu grantowego „Edukacja ekologiczna” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z wnioskami pn.: "Program edukacyjny – cztery pory roku przedszkolaka”
oraz „Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie – nowe narzędzie działań prawnych organizacji pozarządowych”
Zarząd FWIE postanawia przystąpić do konkursu grantowego pn. „Wspieranie działalności pozarządowych organizacji”, Program
5.6. ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem pn.: „Rozwój i wzmocnienie
instytucjonalno-merytoryczne Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych”
Zarząd FWIE postanawia zgłosić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie
dla projektu „Opracowanie, wydanie i dystrybucja pomocy dydaktycznej „Ekologia na kaŜdym przedmiocie – scenariusze zajęć dla
nauczycieli róŜnych przedmiotów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum”
Zarząd FWIE postanawia zgłosić do Fundacji Edukacja dla Demokracji (Polska Pomoc – Edukacja Rozwojowa) wniosek o
dofinansowanie dla projektu „Profesjonalizacja działań polskich NGO w zakresie Sprawiedliwego Handlu”
Uchwała Zarządu o powołaniu członków komisji przetargowej
Uchwała Zarządu dot. bieŜącej działalności FWIE
Zarząd FWIE postanawia udzielić pełnomocnictwa w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie
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14.01.2008

15.02.2008
26.02.2008
26.02.2008
21.04.2008
28.04.2008
05.05.2008
15.05.2008
02.06.2008
11.06.2008
15.06.2008

29.05.2008

01.07.2008
14.07.2008
04.11.2008
12.11.2008
23.12.2008

Przychody w roku 2008:
w tym:
dotacje:
przychody OPP 1%:
przychody z odpłatnej działalności statutowej:
przychody z nieodpłatnej działalności statutowej:
przychody z działalności gospodarczej:
pozostałe przychody operacyjne:
składki członkowskie:
przychody finansowe:

724 322,19 zł
556 096,30 zł
3 902,81zł
0,00 zł
59 602,33 zł
84 679,44 zł
20 015,41 zł
0,00 zł
25,90 zł

Wykaz dotacji, które wpłynęły na konto FWIE w 2008 r.
Zestawienie dotacji ze wskazaniem realizowanego projektu wraz ze źródłem finansowania:
Donator
Kod projektu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

176 219,12
Fundacja Fundusz Współpracy, Środki Przejściowe 2004 oraz 2005

156 055,17
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
19 000,00
Urząd Miasta Kielc
10 000,00
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
25 164,92
Fundacja Fundusz Partnerstwa
8 000,00
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Bank Światowy
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Fundacja PZU
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Kwota dotacji

Program 5,6
Dobre rady na odpady
4 Pory roku przedszkolaka
Sowy
Interwencje
ZB
Monitoring
Zapobieganie szkodom w środowisku
Koalicja POE

9 000,00
9 858,68
124 181,17
33 179,27
24 996,18
21 585,31
24 091,18
85 382,50
9 000,00

Rodzinna niedziela
Myśl globalnie, działaj lokalnie
Sowy obok nas
EVS
Fairtrade
Interwencje
Dostęp do informacji
Zielona Inicjatywa Gospodarcza
Zapobieganie szkodom w środowisku
Profesjonalizacja działań polskich NGO
Sowy
Dostęp do informacji
Warsztaty, monitoring, publikacje

10 000,00
5 000,00
5 000,00
3 991,96
21 172,96
800,00
7 200,00
146 439,00
19 189,80
19 930,60
2 300,00
88 254,00
5 720,00

RAZEM DOTACJE

676 272,61

Poniesione w roku 2008 koszty:
w tym:
na realizację celów statutowych:
na administrację:
na działalność gospodarczą:
pozostałe koszty:

585 183,85 zł
33 655,86 zł
50 134,51 zł
27 699,07 zł

Wynagrodzenia pracowników:
a) liczba osób zatrudnionych w organizacji
Według stanu na dzień 31.12.2008 organizacja zatrudniała 6 pracowników:
1) Wiesława Trześniowska – umowa na czas nieokreślony, zatrudniona jako księgowa
2) Robert Wawręty – umowa na czas nieokreślony, zatrudniony jako koordynator projektów Fundacji
3) Anna Potaczek – umowa na czas nieokreślony, zatrudniona jako koordynator projektu „Program edukacyjny - Cztery pory roku
przedszkolaka”
4) Andrzej śwawa – umowa na czas nieokreślony, zatrudniony jako koordynator projektu „Zielona Inicjatywa Gospodarcza”
5) Gaweł KsiąŜek - umowa na czas określony w ramach odbywania słuŜby zastępczej
6) Tomasz Maślanka - umowa na czas określony w ramach odbywania słuŜby zastępczej
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację:
Z tytułu umów o pracę – łącznie 78 761,67 zł brutto
Z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia – łącznie 177 998,94 zł brutto
Z tytułu nagród i premii – 0,00 zł
Z tytułu innych świadczeń (wynagrodzenia poborowych) – 16 833,49 zł brutto
c) wysokość rocznych wynagrodzeń wypłaconych łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia
Wynagrodzenia członków zarządu:
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Z tytułu umowy o pracę – 35 683,95 zł brutto
Z tytułu umów o dzieło bądź zlecenia – 45 537,76 zł brutto
Z tytułu nagród i premii – 0,00 zł
Z tytułu innych świadczeń – 0,00 zł
Wyjaśnienie: funkcje członków zarządu pełnione są społecznie. Otrzymane w omawianym roku wynagrodzenia związane są z
realizacją działań w ramach poszczególnych projektów.
Majątek Fundacji:
a) udzielone przez Fundację poŜyczki pienięŜne
Fundacja nie udzielała w roku 2008 Ŝadnych poŜyczek pienięŜnych.
b) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych
Według stanu na dzień 31.12.2008 Fundacja posiadała na rachunkach w KBS o/Kraków oraz w BOŚ o/Kraków – 225 000,18 zł
c) wartość nabytych obligacji oraz udziałów w spółkach
Fundacja nie posiada obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego.
d) nabyte nieruchomości
Fundacja nie posiada Ŝadnych nieruchomości.
e) nabyte pozostałe środki trwałe
Rzutnik multimedialny Benq – wartość początkowa 2299,00 zł brutto
Zestaw komputerowy Inspiron 1525 – wartość początkowa 3500,00 zł brutto
f) wartość aktywów i zobowiązań Fundacji
wartość aktywów trwałych – 3 7005,00 zł
wartość aktywów obrotowych – 259 381,61 zł
wartość zobowiązań – 314 738,60 zł
Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne)
oraz o wyniku finansowym tej działalności,
W roku 2008 organizacja nie wykonywała Ŝadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciąŜących zobowiązań podatkowych oraz w sprawie składanych deklaracji
podatkowych
Fundacja nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych. Zaliczki od podatku dochodowego od osób fizycznych, pobierane
przy wypłacaniu wynagrodzeń, są regularnie odprowadzana na konto Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto.
Fundacja składa comiesięczne deklaracje VAT 7 oraz roczne deklaracje CIT 8 i PIT 4R.
Informacja o przeprowadzonych kontrolach w roku 2008 oraz ich wynikach
Kontrole przeprowadzone były przez:
• NIK. Przedmiotem kontroli była realizacja Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) w latach 20042008. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie oceniła realizację przez Fundację zadań współfinansowanych ze środków FIO.
• Program MłodzieŜ w działaniu, Inicjatywy MłodzieŜowe. Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pn. „Fairtrade w
Krakowie”. Ocena projektu bardzo dobra.

Barbara Draus (dyrektor)
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