Warszawa, dn. 30.06.2015
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji alter eko w 2014 roku.

1.
Nazwa: Fundacja alter eko
Adres siedziby: ul. Kujawska 3/1, 00-793 Warszawa
KRS: 0000448852
Data wpisu w KRS: 25.01.2013r
REGON: 146506930
NIP: 5213643322
Zarząd:
Kamila Musiatowicz – Prezes Zarządu
Magdalena Krajewska – Wiceprezes Zarządu
Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za pracę w Zarządzie Fundacji.
Zespół Fundacji:
Zespół Fundacji alter eko w 2014r. stanowiły osoby zaangażowane w realizację
poszczególnych zadań wykonywanych w bieżącym roku zatrudniane na podstawie umowy o
dzieło. Łącznie Fundacja zatrudniła ok. 10 osób. Zespół stanowiły zarówno członkinie Zarządu
Fundacji, jej Rady, a także specjaliści merytoryczni i edukatorzy z zakresu edukacji
ekologicznej oraz artystycznej. W działalność Fundacji zaangażowani byli także
wolontariusze, którzy w różnorodny sposób wspierali realizowane projekty w zależności od
wiedzy i umiejętności. Zespół Fundacji jest wykwalifikowany merytorycznie, a dzięki
bogatemu doświadczeniu dysponuje dużym potencjałem do realizacji działań i projektów
statutowych.

Cele statutowe Fundacji:
Celem fundacji jest propagowanie i realizowanie działań edukacyjnych w zakresie: rozwoju
placówek oświatowych, zrównoważonego rozwoju, ekologii, dziedzictwa przyrodniczego,
kulturowego, rozwoju przedsiębiorczości oraz kształtowania postaw obywatelskich
w społeczeństwie.
2. Cel swój Fundacja realizuje przez:
a) działalność na rzecz rozwoju edukacji i wspierania inicjatyw edukacyjnych, turystyki,
rolnictwa ekologicznego, rozwoju obszarów wiejskich, poszanowania dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego;
b) wspieranie placówek oświatowych oraz pozyskiwanie funduszy na ich rozwój i poprawę
standardów;
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c) inicjowanie, wspieranie i realizowanie projektów zgodnych z celem Fundacji;
d) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych zgodnych z celem Fundacji;
e) opracowywanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań, technologii i
produktów wzorowanych na naturze i dziedzictwie kulturowym;
f) promowanie i rozwijanie rozwiązań zwiększających autonomię i niezależność społeczności
lokalnych, zmierzających do budowy społeczeństwa obywatelskiego;
g) organizowanie i udział w konferencjach, warsztatach, odczytach, seminariach, szkoleniach,
kursach, wystawach, konkursach, targach, eventach i imprezach związanych tematycznie z
działalnością Fundacji;
h) pomoc i doradztwo w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
i) promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia;
j) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
k) wspieranie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji;
l) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
m) działania na rzecz dzieci młodzieży (w tym organizowanie wypoczynku dla dzieci i
młodzieży);
n) międzynarodową współpracę oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwami, w tym
integracji europejskiej;
o) prowadzenie działań na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
p) promowanie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym również
przedsiębiorczości oraz rozwój podmiotów sektora pozarządowego i spółdzielni;
r) promowanie i organizowanie wolontariatu.
s) wydawanie i upowszechnianie materiałów dydaktycznych w formie broszur, opracowań,
gier edukacyjnych, filmów edukacyjnych, spotów i innych wydawnictw zgodnych z celami
Fundacji;
t) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym;
u) współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami,
przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i zagranicą w zakresie
niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.
w) organizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz działania w zakresie public
relations na rzecz prowadzonych przez Fundację projektów

2. Główne projekty realizowane w 2014 roku:
1. "Zazieleniamy świat z UPS - Zielony wolontariat pracowniczy” – posadzenie 300
krzewów oraz 50 drzew na terenie Ogrodu Botanicznego w Powsinie.
2. „Ogródek edukacyjny” – wspólnie z pracownikami firmy Siemens Polska urządzenie
ogródka edukacyjnego na terenie Młodzieżowego Domu Kultury im. W. Broniewskiego w
Warszawie. Projekt miał za zadanie upowszechnić wiedzę o znaczeniu roślin, zwiększyć
różnorodność biologiczną w mieście, a także budować społeczne zaangażowanie w
działania na rzecz zielonej przestrzeni miasta.
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3. Projekt „Ogród z Energią” – program edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży i
dorosłych z terenu woj. mazowieckiego dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Podstawowym założeniem było
wykonanie na terenie MDK w Warszawie, ogrodu dydaktycznego, umożliwiającego
prowadzenie różnorodnych działań edukacyjnych. Podczas trwania projektu
przeprowadzonych zostało 20 dwugodzinnych warsztatów edukacyjnych dla przedszkoli
oraz szkół podstawowych. Uczniowie ze szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna
zaproszeni zostali do dwóch konkursów na konstrukcje przestrzenną związaną z tematyką
OZE. Przeprowadzono również trzy dwudniowe szkolenia dla nauczycieli poświęcone
zagadnieniom OZE i wykorzystaniu modeli demonstracyjnych w edukacji ekologicznej. W
ramach projektu wydany został poradnik dla nauczycieli i edukatorów „Ekoquest –
współczesna forma edukacji”.
4. Projekt „Segreguję odpady – znam 3R zasady” – kampania edukacyjno-informacyjna w
zakresie właściwej segregacji odpadów na terenie województwa mazowieckiego
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie. Przedmiotem projektu były działania mające na celu podnoszenie
świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. W ramach projektu powstała strona
internetowa wraz z mapą zawierającą lokalizacje punktów odbioru różnych typów
odpadów na terenie m. st. Warszawy. Wydano również trzy publikację: „Opakowanie –
drugie wydanie”, „Kodeks Świadomego Gospodarza”, „Kodeks Świadomego
Mieszczucha”, a także cykl sześciu plansz edukacyjnych w formie plakatów miejskich.
Ponadto przeprowadzony został konkurs dla społeczności lokalnych pt. „Oddaj grata – to
nie strata!” oraz twórcze spotkania edukacyjne na Uniwersytetach Trzeciego Wieku pt.
„Opakowanie – drugie wydanie”.
5. „Projekt „EDULAB – mobilna edukacja” – program dedykowany nauczycielom i uczniom z
terenu woj. mazowieckiego dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach projektu Fundacja alter eko
utworzyła zaplecze dydaktyczne, które służyć będzie placówkom oświatowym w
prowadzeniu zajęć o charakterze eksperymentalnym. W skład bazy dydaktycznej weszły
tzw. walizki przyrodnika zawierające zestawy do badania jakości wody, gleby, powietrza
oraz prowadzenia obserwacji mikroskopowych i demonstracji odnawialnych źródeł
energii. W listopadzie i grudniu 2014 roku, wykorzystując elementy bazy dydaktycznej,
przeprowadzano dwa szkolenia dla nauczycieli i edukatorów z zakresu nowatorskich
metod pracy z uczniem oraz osiem wzorcowych warsztatów skierowanych dla dzieci i
młodzieży w wieku od 6 do 15 lat ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu woj.
mazowieckiego. Powstała również publikacja dostępna on-line na stronie internetowej
Fundacji, zawierająca scenariusze zajęć z wykorzystaniem sprzętu udostępnianego w
ramach projektu. Celem podjętych działań było podniesienie poziomu świadomości
ekologicznej dzieci, młodzieży i nauczycieli w zakresie nauk przyrodniczych w oparciu o
najnowszą wiedzę ekologiczną i przy zastosowaniu nowatorskich narzędzi edukacyjnych
udostępnianych na cele edukacyjne z mobilnej bazy dydaktycznej.
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6. Warszawa jest trendy! - udział w plenerowym wydarzeniu przygotowanym przez m. st.
Warszawa pod hasłem "Warszawa jest trendy". Na Placu Defilad prowadzono stoisko
ekologiczne przygotowane wspólnie z Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy.
7. Program
ODZYSKOMANIA
–
autorski
program
informacyjno-edukacyjny
upowszechniający racjonalną gospodarkę odpadami, selektywną zbiórkę zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz baterii w środowiskach dzieci, młodzieży i osób
odpowiedzialnych za kształcenie postaw proekologicznych społeczeństwa.
Program "Odzyskomania” skierowany jest do wszystkich placówek oświatowych,
opiekuńczo-wychowawczych oraz firm i instytucji je wspierających w całej Polsce.
Zadaniem uczestników programu jest cykliczne przeprowadzanie zbiórek zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, a masa odbieranych odpadów przeliczana
jest na punkty, które uczestnicy projektu mogą wymieniać na nagrody. Program
ODZYSKOMANIA został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska i
Ministerstwa Edukacji.
8. Warsztaty na temat nowych form edukacji ekologicznej – przeprowadzono warsztaty dla
30 – osobowej grupy nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, których celem było
zapoznanie uczestników z nowymi formami i metodami edukacji ekologicznej, w tym
nowatorskimi sposobami organizowania zajęć lekcyjnych, jakimi są metody aktywizujące,
czyli bazujące na czynnym udziale uczniów z zajęciach dydaktycznych.
9. Projekt „Nasza misja – mała emisja” realizowany przez Urząd Miasta Żyrardów,
dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie. Opracowanie na zlecenie Urzędu Miasta Żyrardów materiałów edukacyjnych
nt. OZE w postaci ulotek i plakatów, publikacji „Poznaj OZE” zawierających zestaw
scenariuszy lekcji do realizacji wśród uczniów w wieku 9-12 lat oraz zeszytów ćwiczeń
„Graj w OZE” z kolorowankami, rebusami, łamigłówkami, krzyżówkami, zadaniami
domowymi i prostymi doświadczeniami dla dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym, które zostały bezpłatnie rozdystrybuowane do placówek oświatowych.
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