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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 dzieci i młodzieży w realizacji inicjatyw na rzecz ochrony
środowiska
-wydawanie i kolportaż plakatów i ulotek edukacyjnych
-organizowanie konkursów ekologicznych
-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 2018 był dla Fundacji rokiem bardzo aktywnym. Zorganizowaliśmy dużo
spotkań w charakterze prelekcji oraz warsztatów. Przedział wiekowy
Uczestników był bardzo zróżnicowany. Od przedszkolaków, po prawie
dorosłą młodzież. Wszyscy wykazywali duże zainteresowanie tematem oraz z
ciekawością uczestniczyli w zaplanowanych czynnościach.
W trakcie spotkań i warsztatów korzystaliśmy ze znanych już programów,
takich jak :
„Mały Ekolog” ,czy
„Dzieci i Elektrośmieci” ,
które stworzone zostały do edukacji Przedszkolaków, oraz
„Elektrośmieci są groźne”
„Myśl globalnie, działaj lokalnie”
„Elektroodpady - dobre rady”
„Elektrośmieci – przynieś z mieszkania do punktu zbierania”
„Nie trzymaj w domu elektrozłomu”,
które zostały opracowane z myślą o uczniach szkół podstawowych i starszej
młodzieży.
Chęć ciągłego rozwoju oraz poczucie zadowolenia, zarówno wśród naszych
uczestników jak również Partnerów i Darczyńców, motywują nas do
poszukiwania różnych rozwiązań. Dlatego też w 2018 roku opracowaliśmy na
nowo i wdrożyliśmy scenariusze spotkań dostosowane do wieku dzieci i
młodzieży:
„Naucz dzieci co robić gdy mamy elektrośmieci”
„Tyle zysku, ile odzysku”
„Wiedzą dzieci co to są elektrośmieci”
Zasięg działania Fundacji objął cztery województwa: podlaskie, lubelskie,
podkarpackie oraz mazowieckie. W sumie w 2018 roku prelekcje odbyły się w

21 placówkach szkolnych i przedszkolnych, w których łącznie uczestniczyło
około 1700 przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Podczas prelekcji wydrukowaliśmy i rozdaliśmy: około 300 toreb
ekologicznych dla personelu w placówkach, wychowawców szkolnych,
przedszkolnych, około 400 ulotek użytkowych (tabliczka mnożenia, tablica
Mendelejewa, plany lekcji) oraz około 1300 dyplomów Uczestnika
warsztatów.
Wszystkie nasze działania udokumentowane są w formie filmów, fotorelacji
na stronie internetowej www.czystaziemia.org . oraz z formie podziękowań
wystawionych przez Dyrekcję placówek.
Fundacja prowadzi na bieżąco fanpage na fb i wciąż pozyskuje nowych
fanów. Profil fundacji ma ponad 500 polubień i prawie 700 obserwatorów.
Umieszczamy tam swoje wydarzenia, posty związane z gospodarką
odpadami i ochroną środowiska oraz ciekawostki ekologiczne, mające
charakter edukacyjny.
W ubiegłym roku nasze działania wspierały m.in. firmy:
1.
2.
3.
4.
5.

Testo Sp. z o. o.
Atlantic Mobile Accessories Europe Sp. z o. o.
Badek Firma Wielobranżowa Radosław Badek
INTENTIO Tomasz Łabno
Theusled TNC INVESTMENTS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółka komandytowa
6. FHU MAX Import-Export Ewelina Stefańska
7. BEN Zbigniew Dziczkowski
8. WIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9. Elsta Elektronika Sp. z o. o. S.K.A.
10. Weaver Software Andrzej Lenkowski
11. EuroPro Group Renata Gonet
12. VB Traffic Sp. z o. o.
13. Transaco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa
14. Nord Elektronik Plus Mirosław Latkowski
15. Hospitec Polska Sp. z o. o.
16. GPS.PL Eryk J. Lipiński
17. Lontex Sp. z o. o. sp. k.
18. Pol-Lab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka
komandytowa
19. LAT Sp. z o. o.
20. 3D GENCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
21. FARIAS Sp. z o. o.

22. Ataszek Sp. z o. o. Sp. k.
23. SAMSO Grzegorz Nadolny
24. Ataszek Firma Handlowa Beata Kołodziejska
25. DIGIMES Robert Kościesza
26. AKUSTYK Andrzej Kisiel
27. AMPS Leszek Piotrowski
28. AFA Polska Sp. z o. o.
29. INWEST-Klima M. Godlewski, E. Hankowska Spółka jawna
30. Elkar Kaczmarczyk Krzysztof
31. SCOOD Sp. z o. o.
32. ROMI Spółka z o. o.
33. Disco Service Mirosław Woźnica
34. Nucmed Sp. z o. o.
35. MY-SOFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
36. EcoBike Spółka z o. o.
37. KRZYMARK Marek Krzyżański
38. ZARYS International Group Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością , spółka komandytowa
39. PBS Connect Polska Sp. z o. o.
40. OPHTALMICA Nowakowski Sebastian Nowakowski
41. LONTEX Piotr Londzin
42. KOMPART-POMIAR S.C. Robert Stec, Włodzimierz Knapik
43. BIT S.A.
44. Terra Recykling Sp. z o. o. sp. k.
45. Anto-Tech Ireneusz Antos
46. Biuro Ekonomiczno – Handlowe Jan Zasada Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
47. ABEMA Systemy Prezentacyjne Wojciech Kusek
48. Klimawent Spółka Akcyjna
49. WTM Waldemar Gawryś
50. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe BIUROSERVICE Spółka
z Ograniczoną Odpowiedzialnością
51. MIKRO - WAG Wagi Samochodowe Łukasz Rogowski

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Dodatkowe dane:
1. Fundacja jest organizacją non profit.
2. Wszystkie działania Fundacji są nieodpłatne.
3. Fundacja nie zatrudnia osób na umowę o pracę.
4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
5. Fundacja nie jest płatnikiem podatku VAT.
6. Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
7. Fundacja otrzymywała od Darczyńców płatności wyłącznie w formie
przelewów bankowych.
8. W działalności Fundacji nie odnotowano żadnych zdarzeń prawnych o
skutkach finansowych.
9. Odpisy Uchwał Zarządu Fundacji – załączniki do sprawozdania.
10. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów oraz kosztów Fundacji w
okresie sprawozdawczym – sprawozdanie finansowe za 2018 rok – załącznik
do sprawozdania.
11. Fundacja nie gromadzi środków pieniężnych w gotówce.
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