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Sprawozdanie merytoryczne
za rok 2015
Fundacja Czysta Ziemia na Rzecz Walki z Odpadami
Dane Fundacji
Nazwa:
Fundacja Czysta Ziemia na Rzecz Walki z Odpadami
Adres/Siedziba
03-158 Warszawa ul. J. Mehoffera 103/38
Data wpisu KRS: 23.09.2009 r. nr KRS 0000337922
REGON: 241316067
Zarząd: Prezes Fundacji –
Rada Nadzorcza:

Agnieszka Kusa-Malec
1. Radosław Kowalski
2. Erwin Dul

Fundację reprezentuje Prezes Fundacji – Agnieszka Kusa - Malec
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
Rok 2015 był dla Fundacji przełomowy:
nowa siedziba w Warszawie adres: 03-158 Warszawa ul. J. Mehoffera 103/38
nowa Pani Prezes:
Izabela Krasińska
dodatkowy punkt na Podkarpaciu: 36-122 Dzikowiec ul. Ks. Sudoła 15
Zmiany wymagały sporego zaangażowania w sprawy administracyjnoksięgowe, aranżację nowej siedziby w Warszawie, powiadomienia sponsorów
i fanów.
Cieszymy się, że nowe zmiany zostały zaakceptowane przez naszych
fanów, partnerów i darczyńców, co pozwala na dalsze funkcjonowanie
i kontynuowanie naszej misji, której głównym celem jest edukacja społeczna
na temat ZSEE.
Dzień Dziecka z Fundacją Czysta Ziemia odbył się 30.05.2015 r.
na BioBazarze w Warszawie.
Zaprosiliśmy najmłodszych do wspólnej zabawy pt. „Świat bez odpadów”.
Były konkursy, gry, zabawy, lepienie z plasteliny ekoludków, malowanie
plakatów i wiele innych atrakcji.
Ponownie na BioBazarze spotkaliśmy się z dziećmi 26.09.2015 organizując
akcję pt.: „Elektrośmieciaki”. Podczas, gdy rodzice robili zakupy, ich
pociechy mogły zagrać w gry planszowe o tematyce ekologicznej, układać
puzzle i świetnie bawić się z animatorkami puszczając ogromne bańki.
Sporo czasu zajęło nam uruchomienie dodatkowego punktu na Podkarpaciu.
Praca polegała na rozeznaniu rynku i nawiązaniu nowych kontaktów.
Swoją działalność rozpoczęliśmy od spotkań z miejscową młodzieżą szkolną,
a także z najmłodszymi dziećmi w przedszkolach.

Spotkania o charakterze prelekcji i warsztatów okazały się bardzo potrzebne
i są nadal kontynuowane.
Opracowaliśmy nowe scenariusze spotkań dostosowane do wieku dzieci
i młodzieży.
Dla przedszkolaków: Mały ekolog,
Wiedzą dzieci kto zbiera elektrośmieci,
Dzieci i elektrośmieci.
Dla młodzieży szkolnej: Elektrośmieci są groźne
Co wiemy a czego nie o ZSEE
Myśl globalnie, działaj lokalnie.
W sumie w roku 2015 odbyło się 6 spotkań w szkołach i przedszkolach
Podkarpacia, w których uczestniczyło 125 przedszkolaków i 60 uczniów
szkoły podstawowej i gimnazjum.
Wydrukowaliśmy i rozdaliśmy:
400 ulotek użytkowych (planów lekcji, tabliczek mnożenia)
200 opasek odblaskowych
50 kubków użytkowych z logo fundacji
200 długopisów z logo fundacji
Wszystkie nasze działania udokumentowane są na stronie internetowej.
Fundacja prowadzi na bieżąco fanpage na fb i wciąż pozyskuje nowych
fanów.
Umieszczamy swoje wydarzenia, posty związane z gospodarką odpadami
i ochroną środowiska, ciekawostki ekologiczne, mające charakter edukacyjny.
Strona fundacji ma prawie 400 stałych fanów, a posty docierają nawet do
1.000 odbiorców.
W ubiegłym roku nasze działania wspierały m.in. firmy:
1. Testo
2. FHU MAX Import-Export
3. WIK
4. VB Traffic
5. Samso
6. Digimes
7. Pol-Lab
8. Fellows
9. Lat
10. GPS.PL
11. Lontex
12. Galeria Czystości
13. Krzymark

14. EuroPro
15. Mikrowag
16. Ataszek
17. Anto-Tech
18. Universal Technology
19. Arko
20. Romi
21. Benefit
22. Ophtalmica
23. Rduch
24. Gameservice
25. Corail TS
26. pSenso
27. Akustyk
28. Lift Profil
29. Klimawent
30. Achem
Wszystkim serdecznie dziękujemy.
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 2015 r. uzyskała przychody
w wysokości 48734,36zł w całości przeznaczone na koszty
działalności statutowej.
Prezes Fundacji
Agnieszka Kusa-Malec

