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Fundację reprezentuje Prezes Fundacji – Izabela Krasińska

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 2014 rozpoczęliśmy od edukacji ekologicznej w Gimnazjum Towarzystwa 
Kulturalnego w Bielsku-Białej.
Dyrekcja Gimnazjum zaprosiła nas do współpracy realizowanego przez uczniów 
projektu „Elektrośmieciom Stop”

W zorganizowanych przez nas warsztatach pt.: „Elektrośmieci są groźne” 
wzięło udział 50 uczniów, którzy przed  i po warsztatach wypełnili ankiety 
na temat ZSEE.
Wyniki ankiet pozwoliły nam ocenić poziom wiedzy uczniów na temat odpadów 
niebezpiecznych jakimi są zużyte sprzęty elektryczne, elektroniczne a także źródła 
światła i baterie.
Podczas spotkania dyskutowaliśmy również o starzeniu się produktów 
i konieczności zakupu nowego sprzętu. 
Kolejnym etapem projektu było zorganizowanie przez uczniów zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.
Fundacja wspomogła uczniów dostarczając plakaty i nagłaśniając zbiórkę w lokalnych 
mediach, a zebrany sprzęt w ilości 500 kg został przekazany do recyklingu 
współpracującej z fundacją firmie recyklingowej, która zapewniła prawidłową, 
dozorowaną zbiórkę i transport.
Zwieńczeniem projektu była zorganizowana przez   F  undację wycieczka do ZGO   
w Bielsku-Białej, gdzie znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), w którym mieszkańcy Bielska-Białej mogą bezpłatnie zostawiać zużyty sprzęt 
elektryczny, elektroniczny, świetlówki i baterie.
Zwiedzanie zakładu zakończyliśmy prezentacją filmu na temat recyklingu 
elektrośmieci.
Młodzież gimnazjum wzięła również udział w organizowanych przez Fundację 
Ekowalentynkach pod hasłem „Bielsko-Biała kocha recykling”

Znana w całej Polsce akcja, mająca na celu zebranie jak najwięcej zużytych baterii,
za symboliczne lizaki w kształcie serduszka, została zorganizowana przez nas po raz 
drugi w Bielsku-Białej.
Tym razem do akcji włączył się Urząd Miejski Bielsko-Biała, Wyższa Szkoła 
Administracji Bielsko-Biała, Technikum Informatyczne ZSTiL w Czechowicach-
Dziedzicach, Drogeria BOLO, Polsport S.A., Gemini Park i Galeria Sfera.

W akcji wzięło udział 12-tu wolontariuszy, którzy rozdali 1600 lizaków i zebrali 230 
kg zużytych baterii, które zostały przekazane do recyklingu firmie Remondis.
Za promocję wydarzenia skierowaliśmy podziękowania do Urzędu Miasta w Bielsku-
Białej, Radia Bielsko i portali: bb365.info, beskidzka24.pl, bielskobiala.naszemiasto.pl, 
bielsko.biala.pl, region.info, wiadomosci.bielsko.info.

Wolontariusze na specjalnie przygotowanym spotkaniu w miłej atmosferze 
otrzymali dyplomy i skromne upominki.

Fundacja jako partner Śląskiego Ogrodu Botanicznego w ramach Śląskiego Kalendarza 
Ekologicznego w Dniu Bioróżnorodności współorganizowała akcję 
„Zamień ElektroOdpady na Kulturalne Wypady” 
Byliśmy odpowiedzialni za promocję akcji i zorganizowanie zbiórki elektrośmieci 
oraz pomoc podczas zbierania elektroodpadów w zamian za bilety i karnety do 
placówek kulturalnych i sportowych.
W akcji wzięło udział 4 wolontariuszy fundacji. Do rozdania było 200 biletów: 
do kina, teatru, muzeum i klubów fitness. W ciągu 5-ciu godzin zebrali ponad pół tony 
elektroodpadów. W zbiórce jak zwykle pomogła nam firma Elektrozłom zapewniając 
nadzór, transport i recykling zebranych elektroodpadów.



W ciągu roku braliśmy udział w licznych szkoleniach oferowanych przez Teatr Grodzki 
Bielsko-Białą B i OWES Bielsko-Biała.
Szczególne podziękowania pragniemy skierować do Inkubatora Społecznej 
Przedsiębiorczości za szkolenia i udostępnianie nam sali na spotkania 
z wolontariuszami. 

Pod koniec roku pochłonęły nas czynności związane z zmianą siedziby i prezesa  
fundacji. Obecnie główna siedziba fundacji znajduje się w Warszawie: 
03-158 Warszawa ul. Mehoffera 103/38
a nowym Prezesem Fundacji jest Pani Izabela Krasińska.

Celem poszerzenia swojej działalności Fundacja utworzyła również Dodatkowy Punkt 
Działalności w woj. podkarpackim.

Wszystkie nasze działania udokumentowane są na stronie internetowej i Facebooku.
Nasz profil na fb sukcesywnie zyskuje nowych fanów, dla których staramy się 
umieszczać ciekawe, ważne tematy i aktualności dotyczące ochrony środowiska 
stanowiące jednocześnie źródło informacji jak i element edukacyjny.

Jak co roku nasze działania wspierały firmy:
Elektrozłom sp. z o. o. Ślemień
Testo sp. z o. o. Warszawa
WIK Kostkowice-Dębowiec
FHU MAX Bochnia 
LAT Sp. z o. o. Katowice 
Arko Olsztyn
Gamesystem Miejsce Piastowe 
DIGIMES Warszawa
SAMSO Mielno
Rduch Połomia 
Rduch Czernica 
Usługi Informatyczne Szansa Bielsko-Biała
Rotor-Centrum Zgierz
VB Traffic Mielec
Anto-Tech Okrajnik
Polsport S.A. Bielsko-Biała

Wszystkim serdecznie dziękujemy.
 
Dodatkowe dane: 
Fundacja jest organizacją not-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 2014 r.   uzyskała  przychody  w  wysokości
19690,94PLN w całości przeznaczone na koszty działalności statutowej.

Prezes Fundacji

Izabela Krasińska


