Warszawa, dn. 30.06.2016

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji alter eko w 2015 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 2015r. stanowiły osoby zaangażowane w realizację
poszczególnych zadań wykonywanych w bieżącym roku zatrudniane na podstawie umowy o
dzieło, zlecenie oraz umowę o pracę. Łącznie Fundacja zatrudniła ok. 20 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;
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;
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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 2015 roku:
1. Projekt „Kontrola obywatelska wdrożenia zapisów "ustawy śmieciowej"”
– realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy
EOG. Projekt miał na celu sprawdzenie w jaki sposób mazowieckie gminy realizują swoje
zadania w dziedzinie odpadów. W ramach projektu Fundacja alter eko opracowała raport
„Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami na Mazowszu” wraz z rekomendacjami,
który stanowi wynik kompleksowego monitoringu przeprowadzonego na terenie Mazowsza
od marca do czerwca 2015r. Badaniami objętych zostało 100 gmin: 50 wiejskich, 15 miejskowiejskich oraz 35 miejskich, w tym Warszawa. Działania monitoringowe podzielone zostały
na cztery oddzielne części, co pozwoliło na całościową ocenę wdrażania nowej ustawy o
odpadach. Sprawdzaliśmy: realizację obowiązku prowadzenia działań informacyjno –
edukacyjnych – 100 gmin; wdrożenie systemu, na przykładzie trzech dzielnic M. St.
Warszawy; funkcjonowanie serwisu interwencyjnego dla mieszkańców, na przykładzie M. St.
Warszawy; roczne sprawozdania przekładane przez gminę do Urzędu Marszałkowskiego – w
50 gmin.
2. "Wisła z bliska” – program edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku 5-10 lat
z nadwiślańskich terenów północnej Warszawy i okolic
- dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w ramach którego przeprowadzono 25 godzin warsztatów przyrodniczych
wśród uczniów klas I-V szkół podstawowych, pozostających w zasięgu Rezerwatu „Ławice
Kiełpińskie”. W przypadku dzieci w wieku 5-7 lat jednostką programową była prelekcja oraz
warsztat plastyczny, zaś w grupach starszych dodatkowo zrealizowany został questing w
terenie. Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty o ptakach środowisk
2

nadwodnych, owadach nadwiślańskich łąk oraz nietoperzach rezydujących nad Wisłą. W
projekcie wzięło udział 101 uczniów. W ramach projektu wydana została publikacja
„Brzegiem Wisły” – ekoDeptaje szkolne, która opowiada o ekoquestingu i prezentuje gotowe
zabawy edukacyjne do zastosowania w terenie.
3. „RE-kreacje” – cykl eko-warsztatów kreatywnych dla dzieci w wieku 6-12 lat z Mazowsza
– dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Celem projektu było rozbudzenie wśród dzieci z Mazowsza pasji tworzenia w
stylu art-recyklingu, z wykorzystaniem materiałów pozornie bezużytecznych oraz
upowszechnienie niestandardowego podejścia do segregacji odpadów. W projekcie wzięło
udział 80 dzieci w wieku 6-12 lat, które z wielkim zaangażowaniem przeniosły się w świat
własnej wyobraźni i eko-sztuki. W ramach projektu wydano zbiór art.-recyklingowych
pomysłów pt. „Re-Kreacje” do wykorzystania nie tylko w aktywnościach szkolnych, ale
przede wszystkim w rodzinnym gronie.
4. Warsztaty "EKOstrażnicy: odpady"
- dofinansowane przez WFOŚGW w Warszawie. W ramach projektu zrealizowano 20
warsztatów. Uczniowie, którzy wzięli udział w zajęciach dowiedzieli się m.in. dlaczego należy
segregować odpady i w jaki sposób, co się z nimi dzieje, po zabraniu przez śmieciarkę z
altanki oraz które z nich są najbardziej niebezpieczne dla środowiska. Ważnym elementem
warsztatów była praca uczniów z kartami edukacyjnymi, przedstawiającymi cyklu „życia”
odpadów. Zadaniem uczniów było prawidłowe uporządkowanie całego procesu, a odbywało
się to trybem „eko-questu”, gdyż każda kolejna karta była wręczana grupie uczniów dopiero
po prawidłowym rozwiązaniu zadania z karty poprzedzającej. Ta forma warsztatów świetnie
aktywizuje wszystkich uczniów Na zajęciach podejmowany był także bardzo istotny problem
interwencji środowiskowych. Zachęcaliśmy młodzież do aktywnej postawy obywatelskiej i
nie pozostawaniu obojętnym na dzikie wysypiska, czy palenie odpadów. Uczniowie
wykonywali także ulotki/ plakatu dla pozostałych uczniów i nauczycieli ze szkoły.
5. 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.
6. Warsztaty na temat nowych form edukacji ekologicznej
– przeprowadzono warsztaty dla 15 – osobowej grupy nauczycieli szkół podstawowych i
gimnazjum na zlecenie Miasta Ciechanów, 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.
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