Sprawozdanie merytoryczne opisowe
z działalności Fundacji Biblioteka Ekologiczna
w Poznaniu za rok 2018

Fundacja „Biblioteka Ekologiczna” w okresie sprawozdawczym, podobnie jak w latach
poprzednich, prowadziła działalność związaną z edukacją ekologiczną, nastawioną w pierwszym
rzędzie na uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Skupiała się ona na projektach
edukacyjno-wystawienniczych, rozwijaniu przyrodniczych zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez
zajęcia multimedialne połączone z wystawami, udział w warsztatach terenowych dotyczących ochrony
przyrody i środowiska, gospodarki wodnej, bioróżnorodności flory i fauny, na organizowaniu
konkursów fotograficznych i pikników przyrodniczych oraz produkcji filmów przyrodniczych. Projekty
były realizowane głównie dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Miasta Poznania. Dotacje na
działalność edukacyjną Fundacja otrzymała także z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Fundacja aktywnie uczestniczyła w spotkaniu edukacyjnym z
zakresu ochrony przyrody i środowiska pod hasłem „ZIELONO MI”, organizowanym przez firmę
WAGART, współtworzyła stoisko Eko-Forum w ramach XXII Targów Edukacyjnych.

I. Projekty finansowane z budżetu Miasta Poznania i ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu
I.1. Konkurs fotograficzny – Chronione i zagrożone owady Poznania i okolic
Konkurs fotograficzny skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i
ponadpodstawowych Miasta Poznania i województwa wielkopolskiego. Dotyczył on poznawania
świata owadów chronionych i zagrożonych w Poznaniu i w Wielkopolsce. Konkurs miał duży walor
edukacyjny dla młodzieży szkolnej, przez inspirację jej do poznawania przyrody – chronionych i
zagrożonych gatunkach owadów, ze szczególnym uwzględnieniem Poznania i najbliższych jego
terenów. Obserwowanie i fotografowanie przez młodzież szkolną owadów występujących w przyrodzie
zwiększyło ich wrażliwość na problemy związane z zagrożeniem a zarazem potrzebą aktywnej ich
ochrony. Fotografowanie rozbudziło wśród uczniów pasję poznawania przyrody a przy tym potrzebę
jej ochrony i jednocześnie racjonalnego jej użytkowania i kształtowania. Włączenie w organizację
konkursu nauczycieli szkolnych, pozwoliło ukierunkować i stymulować uczniów do aktywnych
poszukiwań ciekawych tematów fotograficznych. Konkurs fotograficzny cieszył się bardzo dużym
zainteresowaniem. Przedsięwzięcie to składało się z 2 części. Jedna część zadania publicznego była
dotowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a druga
z budżetu Miasta Poznania. Konkurs fotograficzny zorganizowano dla 23 szkół, w tym dla 10 z
miasta Poznania i 13 z innych miejscowości województwa wielkopolskiego. Opracowano ulotkę o
konkursie fotograficznym, która zawierała informacje o jego tematyce, trwaniu konkursu,
przewidzianych nagrodach itd. Była ona szeroko rozkolportowana do szkół z terenu Wielkopolski w
wersji elektronicznej (pocztą internetową) a wydrukowana przekazywana do szkół poznańskich i z
terenu województwa. Otrzymano ogółem 122 prace fotograficzne. Jury wieloosobowe oceniło
wszystkie fotografie jako bardzo dobre i dobre. W wyniku analizy stopnia realizacji tematyki konkursu
przez jego uczestników oraz walorów artystycznych zdjęć, komisja konkursowa wyłoniła ogółem 20
najlepszych prac, a ich autorom przyznała 6 nagród głównych (1 aparat fotograficzny, 1 rower, 3
tablety, 1 zestaw głośników) oraz 14 równorzędnych wyróżnień (7 opasek Manta – czasomierze
ręczne, 7 głośników bezprzewodowych). Fundacja Biblioteka Ekologiczna na podsumowanie konkursu
zorganizowała 2 wystawy z wernisażami, na które zaprosiła uczniów nagrodzonych i wyróżnionych
prac oraz pozostałych uczestników, biorących udział w konkursie, ich nauczycieli/opiekunów, dyrekcje
szkół oraz zainteresowane osoby. Na wystawach wyeksponowano prace fotograficzne nagrodzone i
wyróżnione, a także zaprezentowano fotografie najbardziej interesujące, nie odbiegające od
przyjętych kryteriów Jury, wybrane spośród pozostałych nienagrodzonych prac. W ramach
otrzymanych dotacji oraz środków własnych Fundacja na zorganizowanie i przygotowanie wystaw
zakupiła niezbędne materiały (m.in. antyramy, papier, toner), przygotowała i opracowała zaproszenia
na wystawy, materiały informacyjne, ulotki. Wystawy prac są eksponowane w szkołach, także w
siedzibie Fundacji. Nagrodzone zdjęcia znajdują się na stronie internetowej Fundacji i na Facebooku.
Koszt projektu (środki kwalifikowane) wyniósł 7247,38 zł, z czego uzyskane dofinansowanie z
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WFOŚiGW wynosiło 48,70%, z budżetu Miasta Poznania 45,97% i 1,63% ze środków własnych FBE.
Zadanie realizowano od 15 maja do 30 listopada 2018 roku.

I.2. Praktyczne ABC młodego ekologa – broszura edukacyjna na temat ochrony
środowiska z zestawem doświadczeń
Przygotowano i wydrukowano broszurę edukacyjną pt. „Praktyczne ABC młodego ekologa"
dotyczącej szeroko rozumianej ochrony środowiska. Broszura składa się z kilku rozdziałów, w których
omówiono główne zagrożenia cywilizacyjne, takie jak smog, hałas, śmieci i ścieki. Przedstawiono
przyczyny tych zagrożeń oraz ich wpływ na zdrowie człowieka i środowisko naturalne. W każdym
rozdziale po wstępie teoretycznym opisano proste doświadczenia, dzięki którym możliwe jest
łatwiejsze zrozumienie procesów negatywnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka i
środowisko przyrodnicze. Omówiono eksperymenty obrazujące sposoby powstawania smogu,
sposoby badania zapylenia powietrza, mechanizm powstawania kwaśnych deszczy oraz metody
oceny jakości powietrza na podstawie skali porostowej. W broszurce opisano także eksperymenty
pokazujące czas rozkładu różnych substancji itp. Łącznie na 32 stronach książeczki zaprezentowano
22 różnych doświadczeń z zakresu zagrożeń cywilizacyjnych. Rezultatem wydania broszury
edukacyjnej o ochronie środowiska z zestawem eksperymentów jest podniesienie świadomości
ekologicznej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Poznania i
województwa wielkopolskiego, a także kształtowanie postaw przyjaznych środowisku. Broszura
poszerza wiedzę na temat ochrony środowiska oraz w sposób obrazowy pokazuje wpływ
zanieczyszczeń na środowisko przyrodnicze. Wykonywanie eksperymentów zaprezentowanych w
wydanej broszurze pozwoli na głębsze zrozumienie zasad ochrony środowiska oraz potrzeby
zaangażowania się wszystkich mieszkańców miasta w przestrzeganie ustalonych zasad. Zgodnie z
kryteriami i akceptacją uzyskaną z Biura Prezydenta na broszurze umieszczono Logotyp Miasta
Poznania wraz z adnotacją o uzyskanej dotacji z budżetu Miasta Poznania i ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Broszurę edukacyjną wydano
w nakładzie 2000 sztuk. Jest ona bezpłatnie dystrybuowana do szkół na terenie miasta Poznania i
województwa wielkopolskiego. Na realizację projektu (środki kwalifikowane i niekwalifikowane)
otrzymano dotację w kwocie 11880,00 zł z budżetu Miasta Poznania, natomiast ze środków
WFOŚiGW - 6500,00 zł na opracowanie druku 1000 egzemplarzy tej broszury. Zadanie realizowano
od 15 maja do 30 listopada 2018 roku.

II. Projekty sfinansowane wyłącznie z budżetu Miasta Poznania
II.1. Pozaszkolne warsztaty i związane z nimi wystawy dla dzieci i młodzieży z
zakresu ochrony przyrody, środowiska i gospodarki wodnej
Projekt ten był kontynuacją zajęć prowadzonych w latach ubiegłych. Działania w ramach tego
przedsięwzięcia w dalszym ciągu promowały ochronę przyrody, w tym siedlisk i gatunków,
bioróżnorodność, ochronę środowiska przed różnego rodzaju zanieczyszczeniami, ze szczególnym
uwzględnieniem Miasta Poznania. Prowadzono zajęcia multimedialne, połączone z wystawami
tematycznymi w wynajętej sali wystawienniczej oraz terenowe, nad małymi zbiornikami wodnymi bądź
na obszarach leśnych. W zajęciach brały udział dzieci i młodzież, sporadycznie także grupy
przedszkolne i dzieci przebywające na koloniach. Problematyka prezentowana na warsztatach
poszerzała wiedzę dzieci i młodzieży zdobywaną w szkole, przyczyniając się do zwiększenia
zainteresowania uczestników zajęć zagadnieniami związanymi z przyrodą i środowiskiem, z
zagrożeniami i koniecznością ochrony. Zajęcia ukierunkowały i rozwinęły ich zainteresowania/pasje,
uwrażliwiły na piękno przyrody, stopień jej zagrożenia i potrzebę ochrony. Udział uczniów w
pozaszkolnych warsztatach z zakresu ochrony przyrody, środowiska i gospodarki wodnej przyczynił
się do wzrostu ich świadomości i zachowań proekologicznych, posłużył propagowaniu zasad
zrównoważonego rozwoju oraz pozwolił rozbudzić indywidualne zainteresowania problemami ochrony
przyrody i środowiska – w tym ochrony wód i gospodarki wodnej, jak również uzmysłowił im potrzebę
ochrony terenów mało przekształconych w wyniku działalności człowieka. Realizacja zadania
przybliżyła uczniom znajomość organizmów żyjących w pobliżu człowieka, odgrywających ważną rolę
wskaźnikową o stanie środowiska, biorących udział w procesie renaturyzacji terenów
zdegradowanych oraz pożytecznych z gospodarczego punktu widzenia. Uzmysłowiła uczniom
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znaczenie wielkiej różnorodności gatunkowej flory i fauny oraz jej znaczenia z gospodarczego punktu
widzenia i zachowania gatunków chronionych i ginących.
Warsztaty multimedialne połączone z wystawami, prowadzono przez 2 godziny, z reguły dla całych
klas – od 16 do 22 uczniów, z wykorzystaniem wielu form dydaktycznych, w zależności od tematyki
tych zajęć. Dla potrzeb warsztatów zorganizowano 3 wystawy: Małe zbiorniki wodne oazą
bioróżnorodności; Jakie owady można spotkać w Wielkopolsce; Łąki jako miejsce bytowania flory i
fauny. Autorami tych wystaw byli głównie przyrodnicy i pasjonaci, związani z placówkami naukowymi,
m.in. z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Polską Akademią Nauk, co dawało
gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego prezentowanych materiałów. Na warsztatach
multimedialnych wykorzystywano nie tylko wystawy tematyczne ale również prezentacje w
PowerPoint, filmy, książki o danej tematyce, eksponaty żywe i martwe oraz inne pomoce naukowodydaktyczne. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży a także
nauczycieli. Poruszano zagadnienia, które nie są ujęte w programach szkolnych, a są bardzo ważne z
przyrodniczego i gospodarczego punktu widzenia. Zrealizowano łącznie 20 godzin zajęć
multimedialnych dla 197 osób z terenu Poznania.
Warsztaty terenowe powadzono nad małymi zbiornikami wodnymi i/lub na obszarach leśnych przez
4 godziny dla całych klas lub podobnej wielkości grup dzieci/młodzieży – od 18 do 37 osób, w
okolicach Poznania. Dotyczyły one bioróżnorodności całego ekosystemu, ochrony występujących tam
roślin i zwierząt, problemów związanych z antropopresją, szczególnie z przejawami zanieczyszczenia
lub degradacji. Uczniowie podzieleni na grupy mogli realizować różne tematy. W przypadku lasu były
to: drzewa i krzewy, rośliny zielne, ptaki, pozostałe zwierzęta, grzyby, a zbiornika wodnego: rośliny
wodne i bagienne, fauna toni wodnej, fauna osadów dennych, ptaki, płazy oraz jakość wody. Każda z
grup uczniów wyposażona była w niezbędne pomoce dydaktyczne (przyrządy do zbierania i
przeglądania zebranego materiału oraz oceny wyników pracy, książki, lupy, kredki, papier itd.).
Łącznie zrealizowano 40 godzin zajęć terenowych dla 228 uczestników z Poznania.
Zajęcia multimedialne i terenowe prowadzone były przez doświadczonych przyrodników,
gwarantujących wysoką jakość zajęć pod względem merytorycznym. Ogółem w zajęciach
edukacyjnych – multimedialnych i terenowych wzięło udział 425 dzieci i młodzieży szkolnej, a wystawy
odwiedziło około 150 osób, co razem daje 575 osób. Na zakończenie każdych zajęć, organizowano
quizy z nagrodami książkowymi dla zwycięzców i najbardziej aktywnych uczestników. Warsztaty dla
dzieci i młodzieży przeprowadzono w ilości 40 godzin zajęć terenowych i 20 godzin zajęć
multimedialnych, łącznie 60 godzin. Nagrody książkowe o tematyce przyrodniczej, jak również inne
niezbędne pomoce dydaktyczne były zakupione w ramach otrzymanej dotacji. Informacje o
przedsięwzięciu były dostępne na stronie internetowej Fundacji, a także rozsyłano je drogą mailową
do szkół z terenu Poznania. Projekt realizowano od 15 maja do 15 listopada 2018 roku, na który
Fundacja z budżetu Miasta Poznania otrzymała 22350,00 zł.

II.2. IV Poznański Piknik Przyrodniczy – z przyrodą za pan brat
Projekt był kontynuacją działań zrealizowanych w latach poprzednich. Czwarty, z rzędu
Poznański Piknik Przyrodniczy – z przyrodą za pan brat odbył się 01.09.2018 roku na terenie Starego
ZOO w Poznaniu. Przygotowano 10 stoisk edukacyjnych, na których uczestnicy Pikniku rozpoznawali
podstawowe gatunki zwierząt i roślin, poznawali sposoby ubogacenia różnorodności biologicznej w
przydomowych ogrodach, tworzyli proste dekoracje z motywami przyrodniczymi z materiałów
ekologicznych. Powyższe cele realizowano przy pomocy tematycznych atrakcji, jak: frotaż liści poznawanie rodzimych gatunków drzew liściastych; leśny savoir-vivre - poznawanie zasad
zachowania w lesie; zagadki i puzzle przyrodnicze - poznawanie gatunków zagrożonych wyginięciem;
mały ogrodnik - stworzenie miejsc pełnych kwiatów dla owadów zapylających poprzez sadzenie
narcyzów; mali pracusie - poznanie owadów zapylających kwiaty i wykonywanie domków dla nich;
przyrodnicze gry planszowe; bliskie spotkania ze zwierzętami - poznanie bliżej mieszkańców ZOO;
kącik artystyczny; malowanie twarzy (wizerunki zwierząt); quiz wiedzy przyrodniczej oraz zbiórka
baterii i drobnych elektrośmieci. IV Poznański Piknik Przyrodniczy trwał 6 godzin, wzięło w nich udział
ok. 200 rodzin z dziećmi, a najaktywniejszych uczestników Pikniku, którzy zebrali wszystkie pieczątki,
aby wziąć udział w quizie wiedzy przyrodniczej, było 110. Uczestnikom quizu wręczano nagrody - gry
planszowe i książki. Quiz pozwalał sprawdzić wiedzę uczestników zdobytą na Pikniku. Przyznawane
nagrody rzeczowe motywowały dzieci i młodzież do aktywności w trakcie zajęć edukacyjnych w
trakcie trwania pikniku. Proponowane gry i zabawy pobudziły zainteresowania przyrodnicze dzieci,
poszerzyły ich wiedzę zdobytą w przedszkolu i w szkole, nastąpiło uwrażliwienie dzieci i ich rodzin na
piękno otaczającej przyrody oraz na potrzebę ochrony środowiska. Uczestnicy IV Poznańskiego
Pikniku Przyrodniczego byli informowani o otrzymanej dotacji z budżetu Miasta Poznania, również
wszystkie informacje, ogłoszenia o IV Pikniku zawierały Logotyp Miasta Poznania. W działaniach tych
partnerami byli: Poznański Ogród Zoologiczny, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa
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Wielkopolskiego, Lasy Państwowe, Ogród Botaniczny UAM, Fundacja „Zagrajmy” oraz sklep z
materiałami do rękodzieła – Margus. Tak zorganizowany piknik przyrodniczy, przyczynił się do
podniesienia świadomości ekologicznej i kształtowania postaw przyjaznych środowisku. Fundacja na
realizację zadania z budżetu Miasta otrzymała 6950,00 zł.

II. 3. Zagrożenia cywilizacyjne dużego miasta czyli o smogu, hałasie i
śmieciach – produkcja filmu z emisją
Opracowano scenariusz filmu, na podstawie którego przygotowano materiał zdjęciowy
obejmujący zagrożenia cywilizacyjne miasta Poznania. Wszystkie zdjęcia wykonano na terenie
Poznania. Film zmontowano w postaci jednego odcinka o długości 40 minut. W filmie zwrócono
uwagę na zagrożenia cywilizacyjne, takie jak: śmieci, smog, ścieki i hałas, pokazano także organizmy
biomonitoringowe: płazy, porosty oraz organizmy wodne, dzięki którym każdy z widzów może dokonać
samodzielnej oceny jakości środowiska w miejscu zamieszkania. Film zawiera krótki wstęp, w którym
zaznaczono motywacje podjęcia tematu o zagrożeniach cywilizacyjnych w dużych miastach, dalej
scharakteryzowano typy zagrożeń - smog, śmieci, ścieki i hałas, a zakończono podsumowaniem tych
zagrożeń. Film wyemitowano w telewizji WTK Poznań. Emisja filmu poszerzyła wiedzę na temat
zanieczyszczeń i zagrożeń z tym związanych. Emisja filmu w telewizji regionalnej WTK Poznań,
przyczynia się do rozpropagowania zachowań proekologicznych m.in. wpływa na oszczędne
wykorzystanie wody, nie zanieczyszczanie środowiska, segregację śmieci. Ważnym celem filmu jest
dostarczenie pomocy dydaktycznej dla szkół, bowiem tematyka filmu jest doskonałym uzupełnieniem
podstawy programowej szkół do nauczania przyrody, biologii i geografii. Dzięki emisji filmu w lokalnej
telewizji (WTK) oraz przygotowaniu zestawu 1000 płyt DVD, został osiągnięty główny cel zadania
publicznego, czyli podniesienie świadomości ekologicznej ludności miasta Poznania. Informacja
dotrze do około 100 tys. osób, w zasięgu telewizji lokalnej oraz licznych grup, które dostaną bezpłatnie
płytę DVD z filmem. Na płytach DVD umieszczono logo Miasta Poznania z adnotacją o jego realizacji
dzięki uzyskanym środkom z budżetu Miasta Poznania. Film zrealizowany został przez
profesjonalnych filmowców, mających doświadczenie w produkcji filmów edukacyjnych i
przyrodniczych. W treści filmu zawarto informację o otrzymaniu dotacji z budżetu Miasta Poznania, a
link do niego zamieszczono na stronie Fundacji i Facebooku. Płytki DVD z filmem są przekazywane
bezpłatnie szkołom w Poznaniu. Będzie on też wykorzystywany w trakcie zajęć z ochrony środowiska
w ramach działalności statutowej Fundacji, związanej z edukacją dzieci i młodzieży szkolnej,
uwrażliwiając ich na piękno i bogactwo przyrody a także zagrożenia tych terenów ze strony silnej
antropopresji. Fundacja na realizację filmu pt. „Zagrożenia cywilizacyjne dużego miasta czyli o smogu,
hałasie i śmieciach” (15.05.2018 – 15.11.2018) otrzymała dofinansowanie z budżetu Miasta Poznania,
w kwocie 27850,00 zł.

III. Działalność gospodarcza
III. 1. ZIELONO MI
Spotkania edukacyjne z zakresu ochrony przyrody i środowiska pod hasłem „ZIELONO MI”
organizowane są we współpracy z Ośrodkiem Szkoleniowym „WAGART”. Połączone są one z
imprezami kulturalnymi, na których przekazywane są również ciekawe formy informacji związane z
ochroną środowiska. Przez wiele lat odbywały się one w hali sportowej Arena w Poznaniu, a aktualnie
(od trzech lat) odbywają się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 20.01.2018 na zorganizowanej imprezie o charakterze
edukacyjno-szkoleniowym pod hasłem „ Zielono mi - Świat w kolorze nadziei” Fundację reprezentował
członek zarządu dr Kamil Szpotkowski. Zapoznał on zebranych (około 5 - 6 tys.) o działalności
Fundacji na rzecz ochrony środowiska, o edukacji dzieci i młodzieży prezentując m.in. filmy z
prelekcją o występującej bioróżnorodności w małych zbiornikach wodnych w mieście. Na tym
spotkaniu wystąpiła także Formacja Chatelet z programem satyryczno-rozrywkowym. Z zebranych
informacji wynika, że program spotkania cieszył się dużym zainteresowaniem. Zarząd Fundacji
otrzymał od WAGART-u bezpłatne zaproszenia na spotkanie, do rozprowadzenia wśród
zaangażowanych przedstawicieli jednostek administracyjnych w działalności na rzecz ochrony
środowiska i ekologii. W seminarium (zaprezentowane 3-krotnie w ciągu dnia) wzięło udział ponad 5
tysięcy mieszkańców Wielkopolski. Spotkania takie znacznie poszerzają działania proekologiczne
związane z edukacją społeczeństwa na terenie województwa wielkopolskiego. Na jej organizację
WAGART przekazał Fundacji kwotę w wysokości 3000 zł.
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IV. Inne działania
IV. 1. Targi edukacyjne
Fundacja wzięła udział w XXII Targach Edukacyjnych - Stoisko EKO Forum. Odbyły się one 23
-25.03.2018 roku na terenie MTP, w Poznaniu. Koordynatorem organizacji przedsięwzięcia był Zespół
Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ZPKWW). Eko Forum było finansowane ze
środków WFOŚiGW w Poznaniu. Stoisko to skupiło razem 19 Instytucji państwowych,
samorządowych oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów z terenu Wielkopolski. Podobnie,
jak w poprzednich latach hasłem przewodnim Eko Forum było „Razem dla środowiska”. Fundacja
wzięła udział również w tej edycji, zorganizowała na własny koszt i zapewniła aranżację przestrzeni i
obsługę stoiska przez cały czas trwania targów, podobnie jak inni partnerzy. Nad organizacją i
obsługą stoiska czuwał członek Zarządu Fundacji dr Kamil Szpotkowski. W ramach stoiska, jak co
roku, zorganizowany został wspólny Wielki Konkurs wystawców z nagrodami pt. „Zielone pieczątki”,
który odbywał się co godzinę dla dzieci i młodzieży odwiedzających targi, w którego organizację
włączyła się Fundacja. Dzieci otrzymywały różne nagrody książkowe i rzeczowe. Jednym z tematów
przewodnich Eko Forum 2018 była ochrona powietrza. „Wystawa Fundacji” cieszyła się dużym
zainteresowaniem. Na stoisku Fundacji prezentowane były filmy o problemach związanych z ochroną
przyrody, środowiska, pokaz z powstawaniem smogu, a także praktyczna nauka oznaczania
wskaźnikowych gatunków porostów, itd. Dzieci i młodzież odwiedzająca nasze stoisko otrzymywała
ciekawe przyrodnicze książeczki, wydane przez Fundację w ramach projektów, jak: Nasze środowisko
– śmieci czyli odpady, lasy, hałas, światło, dźwięki; Chrońmy europejskie żaby; Akwarium
słodkowodne – przykładem źródła wiedzy dla młodzieży szkolnej na temat życia zbiorników wodnych
a także filmy o tematyce przyrodniczej na płytkach DVD. W czasie trwania targów Fundacja
nawiązywała kontakty ze szkołami z regionu Wielkopolski w celu włączania szkół do udziału w
realizowanych projektach edukacyjno-ekologicznych. Ogółem odwiedziło nasze stoisko około 1500
dzieci i młodzieży z rodzicami i opiekunami.
IV. 2. Szkolenia
Fundacja wzięła udział w 2 szkoleniach. 20.03.2018 roku Księgowa Fundacji uczestniczyła w
warsztatach księgowych pn. „Jak przygotować CIT-8 i Nowy Wzór Sprawozdania Finansowego”.
Warsztaty zostały zorganizowane przez WRK ZOP w Poznaniu; 19.07.2018 roku odbyło się szkolenie
dla podmiotów przygotowujących sprawozdanie częściowe (związane z programem Witkac)
organizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania dla organizacji
pozarządowych. Omówiono na nim proces składania sprawozdania, wypełnianie poszczególnych
części dokumentu oraz przygotowywanie dokumentów.
IV. 3. Inne
Fundacja od Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego, jak co roku, otrzymywała kolejne numery
Dwumiesięcznika „Zielona Planeta”. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
przekazał dla Fundacji opracowanie „Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2017”. Przez
cały okres sprawozdawczy Fundacja, zgodnie ze Statutem Fundacji, niezależnie od realizowanych
projektów, prowadziła działalność biurową, zajęcia dydaktyczne z zakresu ochrony przyrody i
środowiska dla dzieci i młodzieży szkolnej różnych grup wiekowych, nawiązywała kontakty ze
szkołami oraz z innymi organizacjami pozarządowymi itd.
Poznań, 31.12.2018

Prezes Fundacji
prof. dr hab. Ryszard Gołdyn

Skarbnik Fundacji
dr Halina Szyper
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