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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 2013 r. kontynuując współpracę z Samorządami Gmin:  
Dębowiec, Rajcza, Goleszów, Istebna, Porąbka, oraz miast: 
Wisła i Szczyrk  współorganizowaliśmy zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów.
Bezpłatne zbiórki zorganizowano w 38 miejscowościach.

Styczeń 2013 r. - prelekcja i warsztaty w Przedszkolu Publicznym nr 1 w 
       Wadowicach.

         Uczestnikami naszego spotkania była grupa dzieci w wieku 5-6 lat.
         Byliśmy zaskoczeni wiedzą dzieci na temat ochrony środowiska.
        Na pamiątkę  za aktywne uczestnictwo dzieci otrzymały odblaski

                            na których wpisały swoje imiona.
        Jesteśmy przekonani, że dla tych dzieci ochrona środowiska

                            i prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym 
                            i elektronicznym, to nie będą puste hasła, że w ten sposób rośnie

        nowe pokolenie świadomego społeczeństwa.

Luty 2013 r.     -  EkoWalentynki. Ogólnopolska akcja poświęcona recyklingowi baterii
          pod patronatem znanego ekologa Dominika Dobrowolskiego.

       Fundacja była inicjatorem i organizatorem wydarzenia, które 
                           po raz pierwszy odbyło się w Bielsku-Białej.

       W naszej akcji wzięło udział 16 wolontariuszy + 4 opiekunów.
       Zebraliśmy 250 kg baterii.
       Wydarzenie ekowalentynkowe, było również okazją do promocji

                           naszego miasta na portalach społecznościowych w 40-tu miastach      
                 Polski. Wspierały nas również wszystkie media regionalne.

Kwiecień 2013 r. EUR(O)BYWATEL, cykl czterech debat organizowanych przez 
                  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice, Fundację  
                  VIRIBUS UNITIS oraz Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

        Zaproszono nas do grona Prelegentów w ramach debaty na temat 
        ekologii.  Głównym celem była promocja postaw proekologicznych 
        wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych woj. śląskiego.
        Prezentację multimedialną p.t. ZSEE – Zbieraj – Segreguj – Edukuj - 
        Eliminuj, przedstawiła Prezes Fundacji.

Marzec, Kwiecień, Maj - zbiórki  elektrośmieci i zużytych baterii w gminach
                             i miastach woj. śląskiego.

        Zbiórki, były również okazją do promocji poszczególnych 
                  miejscowości na facebooku, na bieżąco na fanpage Fundacji 

        umieszczaliśmy fotografie i ciekawe informacje  na temat naszego 
                  regionu i miejscowości, w których odbywały się zbiórki.

        
Wrzesień 2013 r. - Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie – zaproszenie na 

        Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Siedlisk Naturalnych.
        Przygotowaliśmy prezentacje multimedialną p.t.: 

         Elektrośmieci są groźne !!!
        W tym dniu zorganizowaliśmy zbiórkę elektrośmieci,
       pod hasłem: „O przyrodę dbamy-elektrośmieci zbieramy”

                 Wsparcie w zbiórce (samochód i odbiór) zapewniła nam lokalna 
        firma recyklingowa Elektrozłom sp. z o.o. - nasz stały partner.



Wrzesień 2013.r. - Organizacja warsztatów ekologicznych na zaproszenie 
       Regionalnej Akademii Obywatelskiej. 
       Warsztaty odbyły się  w ramach Europejskiego Roku Obywateli 

                  (ER2013) i realizowanego Projektu Śląskiego Urzędu 
        Wojewódzkiego w Katowicach, prowadzonego przez Wydział 
        Informacji Europejskiej i Projektów Transgranicznych we 
        współpracy z organizacjami pozarządowymi z woj. śląskiego.

Październik 2013 r. - Na zaproszenie Center for Business Education
        objęliśmy honorowym patronatem medialnym 
        Międzynarodowe Seminarium "Energia z odpadów. 
       Inwestycje, paliwa, technologie"
        W seminarium, które odbyło się sali kongresowej w Hotelu Marriott 
        w Warszawie, uczestniczyło 120 osób z Polski, Litwy, Korei, Irlandii, 
        Finlandii i Holandii.

Listopad 2013 r. - „Elektrośmieci są groźne” - warsztaty dla młodzieży z Technikum 
        Informatycznego ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach.
        Przed prezentacją, przygotowaliśmy ankietę wiedzową
        dla uczniów. Uczestnicy warsztatów otrzymali użytkowe 
        ulotki edukacyjne.

Rok 2013, był dla nas również rokiem edukacji. Braliśmy udział w szkoleniach 
organizowanych przez działający przy Urzędzie Miejskim w Bielsku- Białej 
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego, OWES
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości i Teatr Grodzki.

Partnerami w realizacji misji Fundacji są: WSA w Bielsku-Białej, Portal Akademia 
Odpadowa, Serwis EkoKonkursy, Śląski Ogród Botaniczny, Elektrozłom sp. z o.o. 

W akcjach organizowanych przez Fundację wzięło udział 21-tu wolontariuszy.
        

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

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.
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