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Sprawozdanie merytoryczne
za rok 2011

Fundacja Czysta Ziemia na Rzecz Walki z Odpadami 

Dane Fundacji
Nazwa:
Fundacja Czysta Ziemia na Rzecz Walki z Odpadami

Adres/Siedziba
43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 59
Data wpisu KRS: 23.09.2009 r. nr KRS 0000337922
REGON: 241316067

Zarząd: Prezes Fundacji – Krystyna DEC
  

Rada Nadzorcza: 1. Radosław Kowalski 
          2. Erwin Dul 

Fundację reprezentuje Prezes Fundacji – Krystyna DEC

Cele statutowe Fundacji:
1. Organizacja i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa, w szczególności
    wśród dzieci i młodzieży; 
2. Wspierania organizacji i instytucji w zakresie ochrony środowiska oraz
    wdrażania
    nowych rozwiązań w  dziedzinie ochrony środowiska; 
3. Ochrony zasobów przyrodniczych i ochrony dziedzictwa kulturowego; 
4. Rozwoju działalności na rzecz ochrony środowiska; 
5. Prowadzenia i wspierania lokalnych inicjatyw społecznych; 
6. Promocji oraz reklamy firm i instytucji wspierających ochronę środowiska; 
7. Opracowywania, wdrażania i wspierania systemów ochrony środowiska
    i gospodarki odpadami
8.Rozwijania współpracy partnerskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju
   obszarów wiejskich i miejskich. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez;
-organizowanie prelekcji i szkoleń na temat ZSEE
-wspieranie młodzieży w realizacji inicjatyw na rzecz ochrony środowiska
-wydawanie i kolportaż plakatów i ulotek edukacyjnych 
-organizowanie konkursów ekologicznych 
-organizowanie wycieczek koedukacyjnych dla młodzieży
-udział w projektach edukacyjnych na rzecz walki z odpadami i ochrony  
 środowiska
-organizowanie bezpłatnych zbiórek ZSEE w gminach i na osiedlach miejskich
-edukacja społeczeństwa z zakresie prawidłowego postępowania z ZSEE, zużytymi
 bateriami i źródłami światła  
-prowadzenie działalności informacyjnej
-współpracę z organami władz samorządowych



20.01.2011-23.01.2011 – Kłomnice – Turniej Gier Komputerowych – Elektronic 
Games Party 2011 – Na zaproszenie organizatorów Fundacja w ramach Konkursu 
Ekologicznego przygotowała  Prelekcję i zestaw pytań konkursowych na temat 
recyklingu ZSEE p.t.  „Co wiemy, a czego nie na temat ZSEE”

Od Lutego do Maja 2011 r. Współpracowaliśmy z młodzieżą szkolną Gimnazjum nr 2 
w Bielsku-Białej w ramach projektu:

Elektrośmieciom Nie !!! Ja już o tym wiem, a Ty? 

Projekt realizowany był przez młodzież szkolną z Gimnazjum nr 2 w Bielsku-Białej 
w ramach ponadregionalnego programu E-Akadademia Przyszłości.
Projekt polegał na zaangażowaniu młodzieży szkolnej w opracowanie i 
przeprowadzenie ankiety nt. świadomości lokalnego społeczeństwa dot. 
elektrośmieci, udział w  prelekcjach, ogłoszeniu konkursu na ulotkę i logo projektu, 
konkursu na prezentację multimedialną dla uczniów szkoły propagującą zbiórkę 
ZSEE, zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W ramach współpracy, przygotowaliśmy prelekcje dla uczniów.
Nadzorowaliśmy zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego dla 
mieszkańców Osiedla Złote Łany w Bielsku-Białej.
Akcja została nagłośniona na portalu internetowym w lokalnej Gazecie Super Nowa.
Rezultat zbiórki - 2.500 kg elektrośmieci.
Fundacja zorganizowała i pokryła koszty wycieczki do firmy recyklingowej 
Elektrozłom sp. z o.o.w Ślemieniu w celu zapoznania młodzieży z technologią 
utylizacji urządzeń kineskopowych.

Fundacja kontynuuje współpracę z Samorzadami Gmin:
Jasienica, Strumień, Gilowice, Dębowiec, Hażlach, Istebna, Wisła, Skoczów, 
Tomice, Bestwina, Szczyrk, Buczkowice, Wieprz 
do których dołączyły Gminy:
Chybie, Gaszowice, Maków Podhalański, Osiek, Porąbka, Stryszów.

Opracowaliśmy całoroczny harmonogram  współpracy z Gminami w zakresie 
organizacji  bezpłatnych zbiórek ZSEE, baterii i akumulatorów.
Na terenie Gmin współorganizowaliśmy zbiórki w 86 miejscowościach.
Do recyklingu i utylizacji pozyskano 410.910 kg elektrośmieci.

Nasze działania wspomagamy ulotkami edukacyjnymi – wydrukowaliśmy 
i rozpowszechniliśmy 1.500 ulotek edukacyjnych na temat prawidłowego 
postępowania z ZSEE i 1.000 ulotek edukacyjno-użytkowych na temat zużytych 
baterii.

Działalność Fundacji w roku 2011  była możliwa dzięki wsparciu wolontariuszy.
Oraz darczyńców:

Elektrozłom sp. z o.o Ślemień
Testo sp. z o.o. Warszawa
WIK Kostkowice-Dębowiec 
EST Energy sp. z o.o. Otwock
LAT Sp. z o.o. Katowice 
Arko Olsztyn
Gamesystem Miejsce Piastowe 
DIGIMES Warszawa
Bricks&Bits Warszawa
SAMSO Lipowa



WTM Izabelin
Rduch Połomia 
Rduch Czernica 
Akustyk Warszawa
Szansa Bielsko-Biała
JME – Gdańsk 
Abratronic Wrocław
Rotor-Centrum Zgierz
VAN Berde Mielec
VB Traffic Mielec
Tevtone Zelów
Anto-Tech Okrajnik
Delta Kraków
Proelium Katowice

Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Aby w następnym roku nasza działalność przyniosła lepsze efekty, dokładamy 
wszelkich strań biorąc udział w szkoleniach i seminariach. 
Od września 2011 r. jesteśmy uczestnikami projektu Szkoła Partnerstwa, mający na 
celu koordynowanie działań organizacji pozarządowych z samorządami. 

Dodatkowe dane: 
Fundacja jest organizacją non-profit.
Wszystkie działania Fundacji są nieodpłatne.
Fundacja nie zatrudnia osób na umowę o pracę 
Fundację wspierają wolontariusze
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Fundacja z tytułu darowizn w roku 2011 r. uzyskała przychody w wysokości:
30 175,89 PLN w całości przeznaczone na koszty działalności statutowej.

Fundacja realizując cele statutowe poniosła łączne koszty w wysokości
30 975,70 PLN

Powstała strata roczna w wysokości 799,81 PLN została pokryta z funduszu 
założycielskiego fundacji.

Prezes Fundacji

Krystyna DEC


