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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



W roku 2012 r. kontynuując współpracę z Samorządami Gmin:  
Jasienica, Strumień, Gilowice, Dębowiec, Hażlach, Istebna, Wisła, Skoczów, 
Tomice, Bestwina, Szczyrk, Buczkowice, Wieprz, Chybie, Maków Podhalański,  
Porąbka do których dołączyły Gminy: Milówka, Rajcza, Stryszawa, Wilamowice, 
Goleszów,  miasto Wadowice,  współorganizowaliśmy zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego i zużytych baterii i akumulatorów.

Bezpłatne zbiórki zorganizowano w 113 miejscowościach.
Do recyklingu i utylizacji pozyskano 298.390 kg elektrośmieci i 300 kg zużytych 
baterii.

Wydrukowaliśmy 350 plakatów wspomagających w nagłośnieniu bezpłatnych zbiórek 
i baterii.

W ramach ukończonego w maju 2012 r. projektu „Szkoła Partnerstwa”, otrzymaliśmy 
Certyfikat „Organizacja Przyjazna Samorządowi”.
Na konferencji zorganizowanej z okazji zakończenia projektu, z udziałem 
przedstawicieli Samorządów i zaproszonych Gości zaprezentowaliśmy projekt 
p.t.: ZSEE -  Zbieraj, Segreguj, Edukuj, Eliminuj”, który spośród 11-tu projektów 
został wyróżniony jako spełniający założenia koordynowania działań organizacji 
pozarządowych z samorządami. 
Realizację projektu zaplanowano na 2013 rok.

W czerwcu 2012 byliśmy uczestnikami drugiej edycji Targów REKREACJA, które 
zostały połączone z 8 Festiwalem Miast Partnerskich.
W nowoczesnej hali pod Dębowcem w Bielsku-Białej zaprezentowało się 136 
wystawców.
Na naszym stoisku zwiedzający Targi mogli wykazać się wiedzą na temat 
elektrośmieci wypełniając anonimowo ankiety i odpowiadając na pytania związane 
z ZSEE.
W ankiecie wzięło udział 38 osób.
Analiza ankiet wykazała, że prawie wszyscy ankietowani wiedzieli, że zużyte sprzęty 
są odpadami niebezpiecznymi, ale co druga osoba nie wiedziała gdzie w jej 
miejscowości może oddać zużyty sprzęt. 
Tylko połowa ankietowanych deklarowała, że zużyty sprzęt oddaje do punktu 
zbierania, pozostali wyrzucają na śmietnik.
Większość ankietowanych deklarowała swój udział w szkoleniu na temat 
prawidłowego postępowania z ZSEE.

Zbierz-Segreguj-Edukuj-Eliminuj  -  Pod  takim  hasłem  rozpoczęliśmy  edukację 
ekologiczną dla dzieci i młodzieży  w roku szkolnym 2012/2013.
Prelekcje rozpoczęliśmy w październiku w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w 
Goleszowie. Dla ok. 100 uczniów przygotowaliśmy tradycyjnie tzw. zestaw 
edukacyjny, jak zwykle ta część prelekcji wzbudziła największe zainteresowanie 
uczniów zwłaszcza chłopców. 
Dziękujemy Dyrekcji obu szkół za gościnę i przyjazną atmosferę,
a  Firmie  „Elektrozłom”  Sp.  z  o.o.  ze  Ślemienia  za  dostarczenie  „eksponatów”  do 
prezentacji. 

Wszystkie działania Fundacji dokumentowane są na stronie internetowej i Facebooku, 
który wykorzystujemy do działań informacyjnych i edukacyjnych.  



Działalność Fundacji w roku 2012  była możliwa dzięki wsparciu wolontariuszy.
Oraz darczyńców:

Elektrozłom sp. z o.o. Ślemień
Testo sp. z o.o. Warszawa
WIK Kostkowice-Dębowiec 
LAT Sp. z o.o. Katowice 
Arko Olsztyn
Gamesystem Miejsce Piastowe 
DIGIMES Warszawa
SAMSO Lipowa
Rduch Połomia 
Rduch Czernica 
Szansa Bielsko-Biała
Rotor-Centrum Zgierz
VB Traffic Mielec
Anto-Tech Okrajnik

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 2012 r. uzyskała przychody w wysokości
24.456,59 PLN w całości przeznaczone na koszty działalności statutowej.

Prezes Fundacji

Krystyna DEC


