Działalność Fundacji 2018 r ( sprawozdanie merytoryczno- finansowe )
1) Nazwa Fundacji:

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
ul. Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica
Członkowie Zarządu:
Irena Krukowska-Szopa - Prezes, ul. Cisowa 9, 59-220 Legnica
Grzegorz Szczepaniak - Z-ca Prezesa, ul. Fredry 34/8, 59-220 Legnica
Krzysztof Szustka- Skarbnik, ul. Miodowa 3, 59-220 Legnica

Celem Fundacji jest:
1.
2.
3.
4.

Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu.
Rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska.
Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.
Rozwijanie współpracy partnerskiej na rzecz zrównoważonego
rozwoju szczególnie obszarów wiejskich.

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Cele statutowe były realizowane poprzez:
1. Czynną ochronę walorów przyrodniczych i kulturowych regionu.
2. Tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony
środowiska i dziedzictwa kulturowego, aktywizacji terenów wiejskich, zrównoważonego
rolnictwa, rozwoju małej przedsiębiorczości, krajoznawstwa, edukacji oświaty i
wychowania.
3. Prowadzenie badań, ekspertyz, prognoz w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz
zrównoważonego rozwoju.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, szkoleniowoedukacyjnej i doradczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
5. Współpraca i organizowanie młodzieży i wolontariatu w zakresie projektów
edukacyjnych i społecznych służących także integracji europejskiej.
6. Udostępnianie informacji związanych ze stanem środowiska, rozwojem zrównoważonym
i procesem integracji europejskiej osobom fizycznym i podmiotom prawnym.
7. Gromadzenie i przetwarzanie informacji.
8. Wspomaganie techniczne, szkoleniowo-informacyjne i finansowe organizacji
pozarządowych oraz innych jednostek działających na rzecz rozwoju lokalnych
społeczności.
9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, administracją samorządową i rządową,
instytucjami naukowymi i gospodarczymi działającymi w dziedzinie ochrony środowiska i
zrównoważonego rozwoju w kraju i na arenie międzynarodowej.
10. Ustanawianie funduszy, nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi zgodnie z celami
statutowymi Fundacji.
11. Wykupy, dzierżawę lub stosowanie innych form opieki w stosunku do obszarów
przyrodniczo cennych.

Przedsięwzięcia były podejmowane na terenie :
-

kraj
Dolny Śląsk
woj. lubuskie, wielkopolskie, opolskie, śląskie, zachodniopomorskie,
współpraca w ramach Interreg Polska – Saksonia

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań w podziale na obszary tematyczne zawiera poniższe
zestawienie:
- Ochrona Przyrody i Krajobrazu, Edukacja Ekologiczna
- Rozwój i wsparcie organizacji, społeczności lokalnych
- Inne – współpraca partnerska z sektorem pozarządowym i samorządami

Projekt/program

Czas
reali
zacji

Cele/Działania

Rezultaty

Źródła finansowania
Budżet

Ochrona Przyrody i Krajobrazu, Edukacja Ekologiczna
Program „Lekcje w
Przyrodzie”

1994 Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczo-regionalnej
2018

Oddolne inicjatywy
dla zachowania
bioróżnorodności
poprzez małą
retencję

2017 - poprawa środowiska naturalnego w
skali lokalnej,
2018 - wzmocnienie aktywności i mobilizacja
społeczności lokalnych do udziału w
inicjatywach rozwiązujących lokalne
problemy środowiskowe

W roku 2018 przeprowadzono 34
zajęcia z zakresu edukacji
przyrodniczo- regionalnej i
ekologicznej dla ponad 1000 uczniów.
Realizacja 16 inicjatyw w
miejscowościach: Turzany, Wyszęcie,
Małaszów, Ruja, Rogożnik, Gogołowice,
Stoszowice, Legnica, Kuźniczysko,
Proślice, Smardy Górne, Lubiąż,
Wojcieszów, Bolków, Wądrąże Wielkie,
Chrzanów.
W 2018 r. zrealizowano 8 inicjatyw w
miejscowościach: Kuźniczysko, Proślice,
Smardy Górne, Lubiąż, Wojcieszów,
Bolków, Wądrąże Wielkie, Chrzanów.

Środki własne szkół,
przychody z Lekcji w
Przyrodzie w 2018 – 21.388,00
zł
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej,
Całkowita kwota projektu:
Kwota: 400.000,00 zł

Zadrzewienia
śródpolne dla
ochrony
bioróżnorodności i
klimatu

2016 Podniesienie wiedzy środowisk
wiejskich i zmobilizowanie do
2018 praktycznych działań na rzecz
zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
zachowania miedz i przyjaznych siedlisk
dla zapylaczy na terenach o wysokiej
intensyfikacji rolnictwa

Współdziałanie
środowisk na rzecz
adaptacyjności do
zmian klimatycznych
poprzez małą
retencję i ochronę
bioróżnorodności

2017 Podniesienie wiedzy i integracja
środowisk mających największy wpływ
2019 na działania w zakresie adaptacyjności
do zmian klimatycznych poprzez
wykorzystanie małej retencji do
odnowy zasobów wodnych i
przywracania równowagi środowiska
przyrodniczego. Projekt będzie
realizowany na terenie województw
Polski Zachodniej: opolskie,

1. Opracowanie materiałów
edukacyjnych, w formie pakietu
edukacyjnego, broszury i plakatów.
2. Cykl szkoleniowy dla 80 edukatorów
bioróżnorodności.
3. warsztaty edukacyjne w
środowiskach wiejskich
4. Konferencje regionalne „Wyzwania
klimatyczne dla rolnictwa – jak im
przeciwdziałać wykorzystując
instrumenty wspólnej polityki rolnej.
5. Przygotowanie mieszkańców wsi i
rolników do tworzenia modelowych
zadrzewień .
6. Konkurs fotograficzny dla uczniów
szkół rolniczych i ponadgimnazjalnych
„Drzewa robią dobry klimat na wsi”.
1. Spotkania informacyjne w
województwie: dolnośląskim,
wielkopolskim, opolskim,
lubuskim
2. Organizacja warsztatu
międzysektorowego.
3. Cykl szkoleń dla 80 liderów
małej retencji województwie:
dolnośląskim, wielkopolskim,
opolskim, lubuskim.

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Całkowita kwota projektu:
Kwota: 564.360,00 zł, w tym
NFOŚiGW 507.860,00 zł oraz
WFOŚiGW Wrocław 37.500,00
zł

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko –
Instytucja wdrażająca
NFOŚiGW
Całkowita kwota projektu:
Kwota: 643 520,00 zł, w tym
współfinansowanie NFOŚiGW
64 352,00 zł oraz 32948,23
FEZA

dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie.

4. Warsztaty animujące lokalne
działania retencyjne w terenie.
5. Spotkania animujące fora
współpracy.
6. Koncepcje rewitalizacji miejsc
małej retencji w województwie:
dolnośląskim, wielkopolskim,
opolskim, lubuskim
7. Konferencje podsumowujące
projekt w województwie:
dolnośląskim, wielkopolskim,
opolskim, lubuskim
8. Wydanie i dystrybucja broszur i
poradnika
W 2018 r. zorganizowano i
przeprowadzono cykl szkoleń dla 80
liderów małej retencji województwie:
dolnośląskim, wielkopolskim, opolskim,
lubuskim. Ponadto przeprowadzono 21
warsztatów animujących lokalne
działania retencyjne w terenie.

Warsztaty z zakresu
edukacji ekologicznej
– Odpady

2018 Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji
ekologicznej i gospodarowania
odpadami na terenie gminy Cewice,
Twarodogóra

W roku 2018 przeprowadzono zajęcia z
zakresu edukacji odpadowej dla
mieszkańców, uczniów, przedstawicieli
samorzadów

Zadanie zlecone przez Urzad
Gminy Cewice, Zakład Usług
Komunalnych Twardogóra

Konkurs Czyściciel
świata

2018 Cel konkursu:
- podniesienie świadomości uczniów i
przedszkolaków w zakresie segregacji
odpadów
- zwiększenie ilości wysegregowanych
odpadów przez legnickie szkoły i
przedszkola

W roku 2018 w konkursie wzięło udział
10 przedszkoli oraz 9 szkół.
Ogółem szkoły i przedszkola
wysegregowały:

Zadanie realizowane przy
współpracy Urzędu Miasta w
Legnicy oraz Legnickiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej oraz Fundacji
RECAL

KATEGORIA MAKULATURA – zebrano 14 278 kg
KATEGORIA PUSZKI- zebrano 156 kg
KATEGORIA BATERIE – zebrano 1813 kg
KATEGORIA NAKRĘTKI – zebrano 4017,50 kg156
kg
KATEGORIA TWORZYWA SZTUCZNE/BUTELKI
PET – zebrano 368 kg

TRANSGEA –
2018 Opis projektu:
Transgraniczna
Podjęta inicjatywa 5 partnerów z Polski i
współpraca w
Saksonii w zakresie transgranicznej
zakresie lokalnych
współpracy na rzecz lokalnych działań
działań adaptacyjnych
adaptacyjnych do zmian klimatu przyczyni
do zmian klimatu

2.1 Organizacja konferencji „Susza i
powódź - adaptacja do zmian klimatu
poprzez działania lokalne”; termin
realizacji działania IV.2019-IX.2019

2.2 Przygotowanie i prowadzenie
się do wypracowania wspólnego podejścia szkolenia dla gmin polskich „Dobre
metodycznego do oceny wrażliwości praktyki adaptacji do zmian klimatu w
obszaru transgranicznego. Przez wrażliwość gminach” wraz z wizytą studyjną;
rozumiany jest stopień, w jakim dany
obszar reaguje na zachodzące zmiany
klimatu.
Przeprowadzenie
oceny
wrażliwości obejmie analizę wybranych
czynników klimatycznych. W wyniku tych
prac powstanie mapa wrażliwości, na
której podstawie powstanie katalog działań
adaptacyjnych,
dostosowanych
do
zróżnicowanej
wrażliwości
obszaru
transgranicznego. Wynikiem działań w
projekcie
i
uzupełnienie
wcześniej
wspomnianych produktów będzie stanowił
i
poradnik dla samorządowców „Jak
przygotować gminę na zmiany klimatu?”.
Rezultatem projektu będzie również
intensyfikacja współpracy z wybranymi
gminami poprzez cykl szkoleń i debat
poświęconych zmianom klimatu, do

2.3 Przygotowanie debat na temat
zmian klimatu – 20 szt.
2.4 Przygotowanie, wydanie i
dystrybucja broszury informacyjnej”;
termin realizacji - 1 szt.
2.5 Przeprowadzenie badań
ankietowych przy pomocy
opracowanego kwestionariusza
ankietowego - 1 szt.

Dofinansowanie z Unii
Europejskiej: 85 %

których materiały zostaną przygotowane
przez IMGW-PIB. W ramach projektu
zostaną również przeprowadzone prelekcje
edukacyjne dla młodzieży szkolnej i
seniorów, w których IMGW-PIB weźmie
udział i przygotuje materiały, lecz nie
będzie odpowiedzialny za to zadanie.
Ponadto partnerzy projektu zrealizują i
zaprezentują działania mikroadaptacji
stanowiących przykład, jak w sposób prosty
i przy stosunków niskich nakładach
finansowych społeczność lokalna może
podjąć
inicjatywę
przeciwdziałania
negatywnym skutkom obserwowanych i
spodziewanych zmian klimatu.
Głównym
celem
projektu
jest
przygotowanie regionu transgranicznego
Polski i Saksonii do nadchodzących zmian
klimatu na poziomie lokalnym poprzez
koordynację współpracy w dziedzinie
ekologii pomiędzy instytucjami oraz
społeczeństwem.
Wyznaczono 3 cele szczegółowe projektu:
1.
Przygotowanie
transgranicznych
propozycji adaptacji do zmian klimatu.

2. Koordynacja i intensyfikacja współpracy
instytucjonalnej
wspierającej
rozwój
kompetencji w zakresie transgranicznych
działań adaptacyjnych do zmian klimatu.
3. Kształtowanie postaw proekologicznych
mieszkańców regionu przygranicznego
związanych ze skutkami zmian klimatu.
Okres realizacji: 01.07.2018 – 30.06.2020
Wartość projektu: 433.535,63 €

Rozwój i wsparcie organizacji, społeczności lokalnych
Rady Seniorów na
start - wsparcie
rozwoju rad i
inicjatyw
senioralnych.

2018 Cele projektu:
- Wzrost kompetencji 48 członków
Gminnych Rad Seniorów miasta
Złotoryja, Jawor, Lubawka, zakresie
funkcji
konsultacyjno-doradczych oraz
aktywizujących
środowiska senioralne
- Podniesienie obywatelskich
kompetencji 100 seniorów w zakresie
wyrażania swoich opinii
oraz współpracy przy realizacji inicjatyw

Rezultaty projektu:
- Wzrost kompetencji 48
członków Gminnych Rad
Seniorów w zakresie
funkcji konsultacyjno –
doradczych oraz
aktywizujących
środowiska senioralne
- Wzrost obywatelskich
kompetencji 100 seniorów
w zakresie wyrażania
opinii poprzez udział w

ASOS – 77 610 zł

lokalnych
- Upowszechnienie i dzielenie się
dobrymi
praktykami Rad Seniorów oraz
aktywizacji i
integracji lokalnych środowisk
senioralnych
oraz zapewnienie kontynuacji działań

Wsparcie inicjatyw
lokalnych i rad
seniorów w rejonie
kamiennogórskim

2018 Główny cel - rozwój społeczeństwa
obywatelskiego z udziałem seniorów,
wzrost wiedzy i umiejętności osób
starszych w zaangażowaniu w
tworzenie przestrzeni społecznej.

debatach senioralnych
- Wzrost obywatelskich
kompetencji 100 seniorów
w zakresie współpracy
przy realizacji 8 inicjatyw
lokalnych w 4 gminach
objętych projektem.
- Wzrost dostępu do
dobrych praktyk
aktywności Rad Seniorów
na Dolnym Śląsku oraz
wymiana i przejmowanie
tych doświadczeń w
aktywizowaniu lokalnych
środowisk senioralnych;
zapewnienie kontynuacji
projektu
Działania
w ramach projektu: Organizacja
warsztatów planowania
partycypacyjnego sąsiedzkich
przestrzeni, warsztaty
dokumentowania aktywności seniorów,
tworzenie sąsiedzkich przestrzenibezpośrednie działanie w terenie,
Opracowanie przez seniorów
rekomendacji dla zagospodarowania
mikroprzestrzeni na terenie gmin,

Realizator – Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Granica,
Fundacja Ekologiczna „Zielona
Akcja” organizacją
wspierającą, realizacja ze
środków ASOS

konferencja podsumowująca wraz z
debatą „Dobre praktyki
zagospodarowania przestrzeni- jak o
nią dbać i
włączając seniorów”, Upowszechnienie
dobrych praktyk projektu.

Pracownicy i współpracownicy :

Irena Krukowska-Szopa (Prezes Fundacji): długoletni trener organizacji pozarządowych,
specjalista planowania strategicznego i audytów zrównoważonego rozwoju /plany,
programy, strategie/dla gmin, powiatów, Lokalnych Grup Działania, Specjalista i doradca
tworzenia partnerstw na obszarach wiejskich w tym Lokalnych Grup Działania w ramach
Leader PROW, prowadzenie i przygotowanie, Doradca organizacji pozarządowych i liderów,
coach rozwoju osobistego
Małgorzata Bochyńska – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Biologia,
doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów, koordynator projektów
ekologicznych.
Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami,
organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami gospodarki wodnej, mediami w zakresie
edukacji, informowania i udziału społecznego. Moderator szkoleń. Prowadzi badania
naukowe związane z funkcjonowaniem zbiorników wodnych.
Joanna Woźnicka- ukończona rachunkowość i audyt wewnętrzny, doświadczenie w zakresie
rozliczania projektów, specjalista ds. obsługi administracyjno – finansowej Projektu „Drogi
dla Natury”, „Liderzy Natury”, „Dla Kwisy, dla Natury”, asystent koordynatora w projekcie
„Segreguj odpowiedzialnie” doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych z PO IiŚ.
Joanna Czabajska – Pastuszek – Absolwentka UW, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,
Absolwentka Szkoły Trenerów Stowarzyszenia CEL, pracownik Fundacji - specjalista ds.
finansowych i prawnych, trener i moderator, doradca III Sektora, doświadczenie w zakresie
koordynacji i rozliczania projektów finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, PO KL, PO IiŚ, ASOS.
Sylwia Szatan –Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
kierunek politologia, doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów
finansowanych ze środków zewnętrznych, koordynator kampanii edukacyjno –
informacyjnych oraz społecznych, uczestniczy w tworzeniu i opracowywaniu przy udziale
społecznym Programów Edukacji Ekologicznej, współautor opracowań i publikacji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki odpadami, współpracuje z jednostkami samorządu
terytorialnego, szkołami, organizacjami pozarządowymi, mediami w zakresie edukacji,
informowania i udziału społecznego w systemach segregacji odpadów.
Krzysztof Szustka -trener organizacji pozarządowych, specjalista kampanii edukacyjnopromocyjnych i elektronicznych technik przekazu, autor inwentaryzacji przyrodniczych
animator partnerstw lokalnych, audytor Szkól dla Ekorozwoju i programu Zielony Rower.
Jakub Józefczuk- współautor opracowań przyrodniczych, przygotowanie i nadzór nad
sadzeniem drzew w ramach projektu „Drogi dla Natury – aleje przydrożne jako korytarze
ekologiczne dla pachnący dębowej” na terenie Dolnego Śląska, prowadzenie inwentaryzacji
oraz spotkań dla nauczycieli przyrody w ramach projektu „Historie drzewami pisane”.
Stanisław Kondratiuk – ekspert w zakresie odnawialnych źródeł energii.
Bożena Macieja - główna księgowa Fundacji.

