Warszawa, dn. 30.06.2017
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji alter eko w 2016 roku.
1.
Nazwa: Fundacja alter eko
Adres siedziby: ul. Trębacka 3, 00-074 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 2016r. 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. 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;
h) pomoc i doradztwo w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
i) promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia;
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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 2016 roku:
1. Projekt „Zoom na zieleń” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich
Celem projektu „Zoom na zieleń” było sprawdzenie działań podejmowanych przez jednostki
samorządu dla ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, w kontekście realizacji zasady
zrównoważonego rozwoju oraz jednostki organizacyjne m.st. Warszawy w zakresie właściwej
pielęgnacji i utrzymywania zieleni miejskiej na terenach, będących własnością miasta.
Zawiązaliśmy zespół ds. zieleni, na którego comiesięcznych spotkaniach pojawiali się
mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i uczelni wyższych, oraz zapraszani
przez nas goście, m.in. z urzędu miasta. Podjęliśmy kilkadziesiąt tematów interwencyjnych i
zapytań kierowanych do nas związanych z ochroną drzew w całej Polsce. Przeprowadziliśmy
monitoring ponad 50 wniosków i decyzji na wycinkę drzew związaną z inwestycjami, oraz
wspólnie z wolontariuszami sprawdziliśmy stan prawie 300 drzew posadzonych w ramach
nasadzeń zastępczych. Wyniki pracy opublikowaliśmy w „Zielonym Raporcie”, który
zaprezentowaliśmy warszawskim urzędnikom z wydziałów ochrony środowiska podczas
konferencji. Rekomendacje wypracowane w publikacji stanowią punkt wyjścia do poprawy
stanu drzew w miastach, dlatego staramy się je szeroko upubliczniać. Pokazaliśmy
mieszkańcom Warszawy jak ważna jest zieleń w mieście podczas rodzinnej gry miejskiej we
wrześniu. Opracowaliśmy „Drzeworadnik”, czyli publikację pozwalająca lepiej poznać drzewa
i samodzielnie diagnozować ich problemy. Udało nam się także wypracować model
partycypacji społecznej w zakresie zieleni miejskiej, który mamy nadzieję, zostanie
uwzględniony w polityce społecznej miasta.
2. 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
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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.
3. Konferencja „Dom bez odpadów, czyli recepta na oszczędności” połączona z debatą z
zaproszonymi gośćmi oraz publicznością na temat możliwości ograniczania wytwarzania
odpadów w Polsce. Konferencja z udziałem Bei Jonhson odbyła się 4 grudnia w Hotelu
Novotel w Warszawie.
4. Projekt pn. "Kultura, historia, tradycja: w poszukiwaniu wspólnych
wartości" dofinansowany przez Polsko – Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży.
W projekcie uczestniczyli studenci z trzech uczelni partnerskich: Przykarpackiego
Uniwersytetu
Narodowego
im.
Wasyla
Stefanyka
w
Iwano-Frankowsku,
Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku, a także
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Głównym celem projektu było
opracowanie publikacji elektronicznej wypracowanej przez młodzież polsko-ukraińską o
tematyce łączącej oba kraje. Projekt zakładał opracowanie publikacji elektronicznej, polskoukraińskiej w postaci interaktywnej gry opracowanej merytorycznie przez młodzież obu
krajów, o tematyce łączącej historię, tradycję oraz kulturę Polski i Ukrainy.
5. Opracowanie publikacji „SUROWIEC - Przewodnik po polskich inicjatywach
bezodpadowych.”
To zbiór dobrych praktyk, które stanową doskonałą alternatywę dla rozwiązań drogich,
nieekologicznych oraz niedopasowanych do potrzeb polskiego rynku gospodarki odpadowej.
Publikacja oprowadza po ideach i pomysłach, z których warto czerpać głębszą inspirację i
które w subiektywnej ocenie uważamy za szczególnie warte naśladowania. Liczymy na to, że
będą służyły one jak największej liczbie osób w Polsce, stanowiąc inspirację i pobudzając
chęć wspólnego działania.
6. Spotkanie warsztatowe „Zyskamy na selektywnej zbiórce odpadów – wspólne działania
organizacji pozarządowych, samorządów i biznesu dla gospodarki o obiegu zamkniętym”
Wydarzenie odbyło się w dniach 16-17 czerwca 2016 r. w sali Warsztatu Warszawskiego przy
Placu Konstytucji 4 w Warszawie, oraz w Zakładzie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów firmy BYŚ. W programie zrealizowano m.in. warsztaty i wykłady
obejmujące takie tematy jak: ustalanie nowych obszarów współpracy między organizacjami
pozarządowymi, branżą odpadową i samorządami w celu poprawy efektywności selektywnej
zbiórki odpadów; przedstawienie stanu selektywnej zbiórki odpadów w Polsce oraz
możliwości włączenia się organizacji pozarządowych w projekty realizowane w ramach RPO i
POIiŚ; ekspercka prezentacja europejskich trendów dotyczących gospodarki o obiegu
zamkniętym, w tym kierunków rozwoju selektywnej zbiórki odpadów.
Organizatorami wydarzenia są Europejskie Biuro Ochrony Środowiska (European
Environmental Bureau, EEB) oraz Fundacja alter eko. Wydarzenie jest wspierane przez
europejskie inicjatywy „Make Resources Count” i „Zero Waste Europe”.
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