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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 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



Fundacja Czysta Ziemia swoją działalność rozpoczęła w październiku 2009 r.

Jako początkująca organizacja skupiliśmy się  na działaniach promocyjnych.
Wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Ekologicznych Organizacji 
Pozarządowych e-Kolumna 2010 w Spale.
Fundacja uzyskała  Patronat Honorowy Pani Europoseł Małgorzaty Handzlik.

W wyniku naszych starań 14 Gmin podjęło z nami współpracę, a swoje cele 
statutowe mogliśmy zrealizować dzięki firmom, które podpisując umowy 
o współpracy z Fundacją stały się ambasadorami walki o czyste środowisko.

Rok 2010 rozpoczęliśmy od spotkań z młodzieżą szkolną. 

Organizując prelekcje pod tytułem „Elektrośmieci-truciciel naszych czasów” ,
odwiedziliśmy Zespół Szkół Dwujęzycznych im. W. Kopalińskiego,
oraz Gimnazjum nr 2 w Bielsku-Białej.
Prelekcje organizowane były w oparciu o eksponaty w postaci zużytych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych, które w sposób praktyczny wzbogaciły wiedzę 
teoretyczną na temat szkodliwych związków i substancji zawartych w tych 
urządzeniach,.
Dodatkowo uczniowie otrzymali materiały edukacyjne w postaci ulotek i broszur 
informujących o zagrożeniach związanych z nieprawidłowym postępowaniem z ZSEE, 
bateriami i źródłami światła.
W prelekcjach uczestniczyło ok. 180 uczniów w przedziale wiekowym od 9 do 17 lat.

1.04.2010 – 30.06.2010 – realizacja projektu pt.: „Nie trzymaj w domu 
elektrozłomu”
Projekt dofinansowany przez Gminę Bielsko-Biała w ramach otwartego konkursu 
na realizację zadania publicznego : 
Upowszechnianie wiedzy o regionie i wiedzy ekologicznej wśród dzieci 
i młodzieży.
Całkowity koszt projektu 3.840,-PLN w tym dofinansowanie : 2.900,-PLN

Projekt skierowany był do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i szkoły podstawowej.

Celem projektu  było utrwalenie pozytywnych wzorców w zakresie  prawidłowego 
postępowania z ZSEE oraz  wpojenie dobrych nawyków u progu dorosłego życia 
młodych ludzi. 

Cel został osiągnięty poprzez uczestnictwo uczniów w szkoleniach  na temat 
prawidłowego postępowania z ZSEE. Podczas szkoleń uczniowie aktywnie 
uczestniczyli w zajęciach, mając do dyspozycji specjalnie przygotowane zestawy 
dydaktyczne w postaci zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych 
dostarczonych prze firmę recyklingową.
Wszyscy uczestnicy prelekcji otrzymali ulotki, których treścią było skrótowe ujęcie 
tematyki związanej z ZSEE. Ponadto dodatkowo otrzymali ulotki z Organizacji 
Odzysku ElektroEko na temat baterii i źródeł światła.
Uczniowie w nagrodę za udział w konkursie plastycznym byli uczestnikami wycieczki 
do Firmy Recyklingowej Elektrozłom w Ślemieniu, gdzie mieli możliwość zapoznania 
się z techniką utylizacji kineskopów.
Autorzy wyróżnionych prac otrzymali cenne nagrody książkowe o tematyce 
przyrodniczo-ekologicznej, wręczone w obecności zaproszonych gości
z Urzędu Miasta, Biura Poselskiego Pani Europoseł Małgorzaty  Handzlik oraz Firmy 
Elektrozłom, głównego sponsora naszych działań.



Rezultaty osiągnięte podczas realizacji zadania:
-uczestnictwo młodzieży w konkursie plastycznym wymagającym wyobraźni i wiedzy 
na temat szkodliwości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
-samodzielna inicjatywa uczniów zorganizowania zbiórki elektrośmieci na terenie 
osiedli mieszkaniowych w wyniku której zebrano i przekazano do recyklingu
11.500 kg  odpadów. 

 „Myśl globalnie – działaj lokalnie”- Akcja zainicjowana przez Fundację przy 
współpracy z Firmą Elektrozłom trwająca przez cały 2010 rok.

Akcja polegała na organizowaniu bezpłatnych zbiórek elektrośmieci oraz zużytych 
baterii   i   źródeł    światła,  połączona   z   edukacją   ekologiczną  społeczeństwa
w miejscowościach  województwa śląskiego i małopolskiego

Zbiórki odbyły się w 14 Gminach: 
w sumie w 72 miejscowościach, a także na osiedlach w Bielsku-Białej:
Straconka, Hałcnów, Złote Łany oraz w Czechowicach-Dziedzicach.

Efekt akcji to 389.000 kg  zebranych i przekazanych do recyklingu i utylizacji 
odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Działalność Fundacji w roku 2010  była możliwa dzięki wsparciu wolontariuszy
i Grona Pedagogicznego szkół:

Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich Bielsko-Biała – Hałcnów
Gimnazjum nr 2 Bielsko-Biała Oś. Złote Łany
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Z. Lubertowicza Bielsko-Biała Straconka
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Bielsko-Biała
Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące Bielsko-biała
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Bielsko-Biała

o  raz firm i instytucji:  

Urząd  Miasta w Bielsku-Białej

Samorządy Gmin:
Jasienica, Wieprz, Strumień, Gilowice, Dębowiec, Haźlach, Istebna, Wisła, 
Skoczów, Tomice, Jaworze, Bestwina, Szczyrk, Buczkowice,

Firmy:
Elektrozłom sp. z o.o Ślemień
Mega Sport Bielsko-Biała
Chatka Zdrowia Bielsko-Biała
WIK Kostkowice-Dębowiec 
Gamesystem Miejsce Piastowe 
Bricks&Bits Warszawa 
WTM Izabelin
Arko Olsztyn 
Rduch Połomia 
Rduch Czernica 
Samso Lipowa 
Proelium  Katowice 
JME – Gdańsk 

Wszystkim serdecznie dziękujemy.



Fundacja Czysta Ziemia jest na początku drogi swojej działalności, wciąż uczymy się , 
biorąc udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez inne organizacje 
pozarządowe o profilu ekologicznym. 
Pilnie śledzimy wszystkie wydarzenia w Polsce i na rynku lokalnym, starając się brać 
przykład i angażować młodzież w nasze działania.

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 2010 r. uzyskała przychody w wysokości:
15.347,24 PLN w całości przeznaczone na koszty działalności statutowej.

Fundacja realizując cele statutowe poniosła łączne koszty w wysokości
32.712,47 PLN. 
Powstała strata w wysokości 17.354,91 PLN została pokryta z funduszu 
założycielskiego fundacji.

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2010 zostało wysłane do  Ministerstwa 
Środowiska Departament Ekonomiczny w Warszawie w obowiązującym terminie.

Prezes Fundacji

Krystyna DEC

Bielsko-Biała
20.06.2011 r.


