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1. Opis dzialalnoici poiytku publicznego
1.1. Opis gl6wnych dzialar'rpodjqtych przezorganizacjq

FundacjiskupialasiQw ramach nastqpujqcychprojekt6w:
"Ptaki chronionew Polsce"
1. Konkursfotograficzny
Konkursfotograficznyskierowanybyl do dzieci i mlodzie2yze szk6l podstawowychi ponadpodstawowychMiasta

poznaniaiwojew6clztwa
zcljqcptakow
w wykonywanie
Dziecii rnlodziezszkolnazaangazowana
wielkopolskiego.
siQprzyokazji
w Polsce,dowiedziala
informacjina tematZyciaptak6wchronionych
zdobyladziqkikonkursowiwiele
Konkursumogli
swqwiedzQzdobytqw szkole.Uczestnicy
ichzagrozeniui potzebieochrony,a wiqc poszerzyla
a tak2ezadkimi i
chronionymi,
z wystQpujqcymi
tpoznafsig z obszaramiNatura2000i u2ytkamiekologicznymi,
pzebywajq.
rozbudzilo
Fotografowanie
ptak6w,ich siedliskami,
w kt6rychone
zagro2onymigatunkami
w Konkursiesporejgrupyuczni6w
pzyrodniczedziecii nrlodziezy,
o czymSwiadczyuczestniczenie
zainteresowania
ochrony
jego edycjach.Konkurszwr6ciiim uwagqna konieczno5c
biorqcychr6wnie2udzialw poprzednich
pzezzagro2onei chronionegatunkiptak6w,mozliwejdziqki
cennychelement6wpzyrodyzasiedlonych
szczeg6lnie
oraz
dziecii mlodzie2y
nastqpilouwrazliwienie
Wwynikurealizacjizadania
czlowieka.
dziatalnosci
zr6wnowa2onej
wielkopolskiego.
polskiej,
przyrody
iwojew6dztwa
piQkno
Poznania
aan$aszcza
na
spoleczenstwa
czgscidoroslego
chronionei
fotografiiukazujqcych
wykonaniadobrych,interesujqcych
szkolnapzez koniecznosd
Dziecii nrtodzie2
ich Swiata
w poznawaniu
, a przytym tak2epiQkna
zagrozonegatunkiptak6wwykazalasiQduZqaktywno5ciq
ze
bylad_otowana
pzyrodyPolski.Przedsiqwziqcie
to sktadalosjqz2 czqsci.JednaczqS6zadaniapublicznego
a drugaz bud2etuMiastaPoznania.
OchronySiodowisiaiGospodarkiWodnej,
Wojew6dzkiegoFunduszu
dla 23 szkol,w tym dla 10z miastaPoznaniai 13 z innychmiejscowoSci
iorganizowano
fotograficzny
o jego
ktorazawieralainformaqje
ulotkqo konkursiefotograficznym,
Opracowano
wielkoiolskiego.
wojew6dztwa
do szkolz terenu
nagrodachitd. Bylaona szerokorozkolportowana
tematyce,trwaniukonkursu,przewidzianych
przekazywana
do szkolpoznafskichiz
a wydrukowana
(pocztqinternetowq)
polskiw wersjielektronicznej
i 81 z Poznania.Jury
prace
Wielkopolski
83
z
fotograficzne
og6lem164
Otzymanoze szk6N
wojew6dztwa.
jako
realizacjitem,atyki
stopnia
analizy
i
dobre.
Wwyniku
dobre
bardzo
ocenilowszystkiefotografie
konkursowe
zdjq6,komisjakonkursowawylonittaog6lem20
konkursupzez jego uczestnik6worazwalor6wartystycznych
najlepszychprac,a ich autorompzyzna|a6 nagr6dgfownych(aparatfotograficzny,aparatfotograficznyz drukarkq,
T glo6nik6wbezpzewodowych).
wyr62niefi(7 plecak6w,
2 tabletyorazT + 7 r6wnorzqdnych
rowei,hutalnoga,
na kt6rezaprosilauczni6w
z
wemisa2ami,
2 wystawy
konkursuzorganizowala
Fundacjan-apoOsumowanie
w konkursie,ich
udzial
pozosta{ych
biorqcych
prac
uczestnik6w,
oraz
i wyr6znionych
nagrodtonych
pracefotograficzne
osoby.Na wystawachwyeksponowano
dyrekcjeszk6lizainteresowane
nauczycieli/opiekunow,
od przyjqtych
fotografienajbadziejinteresujqce,nieodbiegajqce
ne i wyrc2nione;a tak2ezaprezentowano
Fundacja
dotacji
prac.W ramachotrzymanych
nienagrodzonych
Jury,wybranesposrodpozostatych
na wystawy,
zaproszenia
wystaw,przygotowala
upilanagiodyrzeczowe,niezbgdnematerialyna zorganizowanie
Fundacji.
i
Facebooku
internetowej
stronie
siQ
na
znajdujq
zdjqcia
ulotki.Nagrodzone
:eriaiyiniorm-acyjne,
danie bylo realizowanood 15 maja do 30 listopada2019 roku.
Pozaszkolnewarsztatyi zwiqzanbz nimi wystawy dla dzieci i mlodzie2yz zakresu ochrony pzyrody, Srodowiska,
gospodarki wod nej oraz zagro2eri cywilizacyjnych
eroieft ten byl kontynuacjq zaje6 edukacyjnych prowadzonych w latach ubiegfych. Dziafaniaw ramach tego

ochronqSrodowiska
przyrody,w tym siedliski gatunk6w,bior62norodnoS6,
promowityoCfrronq
p26dsiqwziqcia
zajqcia
MiastaPoznania.Prowadzono
uwzglqdnieniem
ze szczeg6lnym
przedr62negorodzajuzaiieczyszczeniami,
bqd2na
orazterenowe,nad malymizbiornikamiwodnymi
poqcione z wyitawamitematycznymi
multimedialnie,
a tak2egrupypzedszkolnei dziecipzebywajqcena
Wzajqciachbralyudziatdziecii mlodzieZ,
obszarachleSnych.
w szkole,
zdobywanq
poszezala
wiedzqdziecii mlodzie2y
prezentowana
na
warsztatach
Problematyka
koloniach.
zwiqzanymiz pzyrodq i
uczestnik6wzajq6zagadnieniami
pnyczyniaSqc
siq do zwiqkszeniazainteresowania
z zakresu
warsztatach
ochrony.Udzialuczni6ww pozaszkolnych
i konieczno3ciq
z-zagro1eniami
Sroiowist<i-em,
pzyczynilsiq do wzrostuich
gospodarkiwodnej
i zagro2eficywilizacyjnych
ochronypzyrody,Srodowiska,
rozwojuoraz pozwolil
postuZytpropagowaniuzasadzr6wnowa2onego
SwiadomoSiii zdchowanproet<otogjicznych,
pzyrody
w
tym
ochronyw6d i
iSrodowiska
problemami
ochrony
zainteresowania
rozbudzi6indywidualne
w wyniku
im potzebqochronyterenowmalopzeksztaNconych
gospodarki
wildnej,jak rownieZuzmyslowil
czfiowieka.Realizacja zadania pvybti2yta uczniom znajomoS6organizm6w 2yjqcych w pobliZu czlowieka
rch wa2nq rolg wskaznikowq o stanie Srodowiska,biorqcych udzial w procesie renaturyzacjiteren6w

uczniomznaczeniewielkiej
punktuwidzenia.Uzmysfowila
nychorazpoiytecznychz gospodarczego
gatunk6w
punktuwidzeniai zachowania
;cigatunkowej
floryi iaunyorazjej znaczeniaz gospodarczego
przez2 godziny,z regulydla
polqczonez wystawamiprowadzono
ronionychi ginqcych,Warsztatymultimedialne
od tematykitych
w zale2no5ci
ok. 26 uczni6w,z wykozystaniemwieluformdydaktycznych,
tychklis - SreOhio
Ptakiwok6l
gzyb6w
i
barw;
ksztaft6w
bogactwg
3 wystawy:Swiat
zda(,.Dla potzeb warsztatowzorganizowano
pasjonaci,
przyrodnicy
gl6wnie
zwiqzaniz
i
byli
wystaw
nas;Xrajonrazwodny\Melkopolski.Autoramitych
z PolskqAkademiqNauk,co
w Poznaniu,
im.AdamaMickiewicza
plac6wkiminaukowymi,
m.in.z Uniwersytetem
prezentowanych
Na warsztatach
material6w.
dawalogwarancjqwysokiegopoziomumerytorycznego
filmy,ksiq2ki
w PowerPoint,
ale dwnieZprezentacje
nietylkowysiawytematyczne
rultimedialnycn-wyfozystywano
siQ
du2ym
cieszyly
Zajqcia
pomoce
naukowo-dydaktyczne.
danejtemaiyce,;ksponaiyZywei martweorazinne
sq ujqtew
nie
z
reguly
kt6re
zagadnienia,
Poruszano
nauczycieli.
a tak2e
esowaniemw6r6ddziecii mlodzie2y
punktuwidzenia.Zrealizowanolqcznie
i gospodarczego
machszkolnych,a sq bardzowaZnez przyrodniczego
z kolei.nad
dla 263 os6bz terenuPoznania.Warsztatyterenoweporrradzono
iO goOzinzajqi muttimedialnych
i/lubna obszarachle5nychprzez4godzinydla calychklaslub podobnejwielkoScigrup
ma&mizbiomikamiwodnymi
D r u k :N I W - C R S O

- Srednio21 os6b,w okolicachPoznania.Dotyczylyone bior6Znorodno3ci
calegoekosystemu,
z pzejawami
szczeg6lnie
problem6w
z
antropopresjq,
zwiqzanych
i zwiezqt,
tam r"roSlin
ochronywystQpujqcych
pzypadkulasu
W
grupy
r62ne
tematy.
podzieleni
realizowa6
mogli
na
Uczniowie
zanieczys)czenii
-dzewa iub degradacji.
przyp€dku
wodnego:ro5liny
grzyby,
zbiomika
pozostale
a
w
ptaki,
zwiezqta,
zielne,
ro5liny
i
kzewy,
to:
byfy
ne i bagienne,faunatoniwodnej,faunaosad6wdennych,ptaki,ptazyorazjako56wogy.Ka2daz grupuczni6w
(przyzqdydo zbieraniaipzeglqdaniazebranegomaterialu
osa2onlbytaw niezbqdnepomocedydaktyczne
wziqloudzial
ocenywynif6wpracy,ksiq2ki,lupy,lornetki,kredki,papieritd.).Lqczniew zajgciachterenowych
10 klas(209os6b).
wysokq
pzyrodnik6w,gwarantujqcych
bytypuezdo5wiadczonych
Zaieciainultimediilneiterenoweprowadzone
zajq6 pod wzglqdem merytorycznym. Ogotem w zajqciach edukacyjnych - multimedialnych i terenowych
uAAat'+lZOzieci i mbdzie2y szkolnej, a wystawy odwiedzilo okolo 100 os6b doroslych zainteresowanych

z nagrodami
ka2dychzajQ6,organizowano_lt1izy
tembtyfqwystaw,co razemstanowiok. 57d os6b.Na zakoflczenie
o
60
ksiq2ek
lqcznie
cele
zakupiono
Na
te
uczestnikdw.
aktywnych
i
najbardziej
fsieziowyniidlaaaryciqzcdw
pzeprowadzono
w iloSci40 godzinzajQ6terenowychi 20
;e pzyrodniizel.Warszaiydla dziecii mtoOzieZy
byly
i inneniezbqdnepomocedydaktyczne
tqcznie60 godzin.Nagrodyksiq2kowe
zaje6-multimediatnych,
o
lnformacje
2019
roku.
do
15
listopada
od 15 maja
d6tacji.Projektrealizowano
iakupion6) otrzymanej
umieszczonona stronieintemetoweji FacebookuFundacji,a takze rozsylanodrogq
realizowanymprieOsiqivziqciu
mailowqdo szkolpoznanskich.
3. V PoznafiskiPiknikPzyrodniczy- z przyrodqpo naszemu
projektbyt kontynuacjqd/iatari zrdalizowanych
w latachpoprzednich.Piqtyz rzqduPoznariskiPiknikPrzyrodniczy10
z piyrociqponiszemu,odbylsiQ31.08.20i9rokuna terenieStaregoZOOw Poznaniu.Na Piknikprzygotowano
z
zakupy
torby
na
jak:
(tworzenie
wlasnej
eko-torba
malowana
prezentowlno
atrakcje,
iematyczne
stbisti,naktorycn
(sprawclzenie
siq w ftliskichkrqglach);lampt6wkii
ciekawymiwiierunkamichronionychzttriezqt);gra recyklo-molkky
i
puzzleprzyrodnicze;zagadkibotaniczne
rysowankipzyrodnicze;memoryz chronionymigatunkamizwiezqt;
artystyczny
przyrodnicze
kqcik
pU planqgyve;
bliskiespotkaniaze zwiezqtami(mieszkaricamiZOO);
ornitologiczne;
orazzbi6rkgbateriii drobnych
quizwiedzyprzyrodniczej
przyrodniczych
dziet).Zorganizirwano
ici.V PoznahskiPikiik Pzyrodniczytrwal6 godzin,wziqlow nimudzialok. 150rodzinz dzieimi,a
abywziqdudzialw quiziewiedzy
ychuczestnik6w
Pikniku,kt6zy zebraliwszystkiepieczqtki,
sprawdzi6
quizuwrqczanonagrody- gry planszowei ksiq2ki.QuiTpozwalaN
6yb 80. Uczestnikom
do
i
mlodzie2
dzieci
motywowaty
Eeczowe
,Ozquczeiini-k6wzdobytqna pikniku. Puyznawanenagrody
pobudzlty
i
zabawy
Proponowang
Pikniku.
gry
na
prowadzonych
zajq6edukacyjnych
ywriogciw trakcie
diieci, pbszezyly ich wiedzqzdobytqw przedszkolui w szkole,nastqpilow ten
sowaniaprzy'rodnicze
dziecii ich rodzinna pieknootaczajqcejpzyrody oraz na potrzebqochronySrodowiska.
uwra2liwienie
PiknikuPzyrodniczegobyliinformowaniootzymanejdotacjizbud2etuMiasta
V poznarlskiego
Uczestnicy
poznania,r6wnie2wszystkieinformacje,
o V PiknikuzawierafyLogotyplt/liastaPoznania.Fundacjapzy
ogloszenia
Ogr6clZoologiczny,Ogr6dBotanicznyUAM,
Poznanski
4-podmiotami:
z
ralizacjizadaniawspoipr:acowata
sig do
piknikpzyrcdniczy,przyczynil
ga
.
Tak
zotganizowany
Funda
oraz
almiamiaPoznafiska
,Zagralmf
postawpzyjaznychSrodowisku.
ekologiczneji ksztaftowania
SwiadomoSci
. Sekrety ro6lini zwierzqtw miejskiejd2ungti- produkcjafilmu z emisjq
oznafi nie jest betonow{ pustyniqale zielonq oazq, w kt6rej mogq pzebiegae naturalneprocesyprzyrodnicze

fiim pzez Fundacjq.W osiedlachludzkichistniejqlub sq stwazanewarunki
5lato wyprodukow-any
w kt6rynl
gatunk6w
roSlinizwierzqt.Ekosystemmiejskitoekosystemkompromis6w,
wielu
bytowaniu
;qce
pbmim6naraltalqcelpresjiclbwieka, zar6wnoroslinyjak izwiezqta vwlgzvglulac nowesiedliskapzystosowaly
do ciqglego
i ich_pzystosowania
chodnik6w
Wnlmiem. in. pokazanisq mieszkahcy
iiq Oosilnejantrbpobiesji.
zostaly
Zaakcentowane
wilgotno5ci.
i
znikomej
wjOeptywairiaoraz ekstiemalnychwarunk6wtermicznych
Z kolei
ropopochodnych.
pirysioio*ania ro5lini zwiezqi do ciqglejobecnoScimetaliciqZkichi zanieczyszczefi
skaf,stqd
Sciinywielubudynk6wdla liczhejgrupt rb5linizwiezqt stwazajqsiedliskapodobnedo wapiennych
jest na NizinieWielkopolskiej.
Du2emiastoto miejsce
polawialqsie gatirnkig6rskie,cfr6epoinari polo2ony
w
to oqanizmy znaidujqce^siQ
przy
wiqkszo6d
czymznac,zna
i*anijtitt u tylhcy gatunk6wroSlini zwierzat,
jest
300
zaledwie
krqgowc6w
Natomiast
nie
widzimy.
ich
w
og-6le
2e
w galqziachOLew,-trtiresq tak mafe,
drzew,
k919n2ew jednymmetrzesze5ciennym
Poznaniajest ogromna.Obliczono,
nf6w. Bior6inorodno66
szczastarychdrzew,Zyjeponadsto r62nychgatunk6wzwierzqt.Nale2ysobiezdaOsprawQz tej iloScii
tylkona
tak naprawdqzwracamyuYagQw'laSciwie
Natomiast
i<tdrawystqpujew mieScie.
organizmOw,
r62norodno5ci
plazom
najgozej
jest
mieScie
siq
w
bo
mniej,
ich
coraz
ptaki,czasemuO6lenamsiq ustysz6e
ldsiczeZaby,chocia2
ssaki,ale z nichwidzimywla5ciwietylkowiewi6rkq,ozasemnietoperzei kopce
powodzi.\Memy,ie sq w mie$oi-e
kontaktu.Filmwyemitowanokilkakrotniew telewizjiWTK Poznan.Emisja
kreta.Z innymiirie mamybezpoSredniego
W
ekos.ystemu.
miejskiego
miastaPoznania,tegoniezwyktego
wiedzQhatematbior62norodno5ci
filmuposzetzyta
nastqpilo
oraz
Poznania
pzyrodniczego
miasta
wiedzyna tematSrodowiska
wynikuemisjinastqpiNwzrost
.
ostqpach
j.?\ i *
2e zar6wnow naturalnych
na poizebq ochronyprzyrcdy.Pokazano,
lwieniespotebzehstwa
pokazane
siedliska
nietypowe
pzyrodniczego.
zostaly
jest
Wfilmie
Srddowiski
pustyniczlowiek
cziSciq
iej
takiejak chodniki,murydom6wi!0.Zogtalygm6wionestrategieZyciowe
wyitepujdcew du2ymmieScie,
aariqzek
umoitiwia]qceegzystencjqoganizm6ww tych nietypowychsiedliskach.W filmiezostalzaakcentowany
Poznania
miasta
bior62norodnoSci
ortaiwpyrv pzyrody na 2ycieczbwieka.Charakterystyka
czlowieka'iprzy-rode
jest
pustyniq_a
zielonq_
betonowq
nie
Poznafi
czemu
dziqki
miasta,
wtaOz
pozwolifa
wdfaiae pbzytywne-Ozibtania
'rfyaZnym
moZe
filmu
tematyka
bowiem
jest
pomocy
dla
szkol,
dydaktycznej
dostarczenie
filmu
osidgni6item
bazq.
w
programowej
szk6lw nauczaniupzyrody,biologiiczygeografii.Dziqkiemisjifilmu
by6uzupelnieniem'pooitawy
gt6wny
celzadania
(WTK)orai pzygotowaniuzestawu1000ptytDVD,zostalosiqgniqty
tokalnej'tetewizji
dotarlado okolo100
ludno5cimiastaPoznania.lnformacja
SwiaOomoSciekologicznej
publiczirego,
czytipoOrilesienie
Druk: NIW4RSO

ttta OtV.t3cf.t I
tys. os6b,w zasiqgutelewizjilokalnejoraz licznychgrup, kt6redostalybezplatnieplytqDVDz filme.m.
Srodkomz budZetuMiasta I
MiastaPozndniaz adnotacjqo jego realizacjidziqkiuzyskanym
DVDumieszczono-logo
majqcymi
filmowcami,
z profesjonalnymi
Poznania.Filmzrealiiowanyzostalprzezpzyradnika,pzy wsp6lprucy
I
o
otzymaniu
informacjq
zawarto
WtreScifilmu
iprzyrodniczych.
produkcjifilm6w
edukacyjnych
w
doSwiadczenie
I
PMki DVDz
na stronieFundacjii Facebooku.
dotacjiz bud2etufuliastaPoznania,a linkdo niegozamieszczono
I
w
szkolomi innymjednostkomw Poznaniu.Bqdzieon teZwykozystywany
filmerirsq pzekazywanebezplatnie
I
Fundacji,zwiqzanejz edukacjqqz!9c!i
I
w ramachdziaialnoScistatutowej
trakciezij|e ,ocniony Srodowiska
miejskiej.
w aglomeracji
ich na bogactwopzyrody,a tak2ejej zagroZenie
izkolnej,uwra2liwiajqc
mlodzie2y
5. Wodystojqcei pfynqcemiastaPoznania
Ksiqzkdpt. "Wotlystojice i ptynqcemiastaPoznania"zostalawydanadrukiemw ramach"Malychgrant6w"i
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tJ i *

publicznego, o ktdrych mowa
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wrdz z odnaszqcym siQdo
naiwoinielsrei,
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zaaynaJqc
publicznego
poiytku
i
o
wolontaridcie,
r.
o
dziolalnoici
2OO3
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kwietnia
w art. 4 ust.I ustowy z dnia
n ich przedmiote m dziotaI noici

poiytkupublicznego
Lp. Sferadziafalno5ci

1

ekologiai ochrona zwieaqt oraz ochrona
d ziedzictwaprzyrodniczego

Druk:NIW-CRSo

iot dzialalno6ci
Przedm

izacunkowekosztYPoniesione
z 1% podatku dochodowego
od os6b fizycznychw ramach
sfery

W ramachtej sfery dzialalnoici poiytku publicznego
Fundacjarealizowalakilka projekt6w. Nale2aiydo nich
"sekrety roSlini zwierzEtw miejskiejdiungli m.in.
"Wody
produkcjafilmu z emisjq" oraz wydanie ksiq2ki
o
organizmach
stojqcemiasta Poznania".Film opowiada
2yjqcychna terenie miasta PoznaniaW filmie zostaly
pokazanenietypowe siedliskawystqpujqcew duiym
mie5cie,takie jak chodniki, mury dom6w itp. Zostaly
om6wione strategie2ycioweu mo2liwiajqceegzystencjq
organizm6ww tych nietypowych siedliskach-Poznari,
choi nale2ydo dynamicznierozwijajecychsiq metropolii
to nadal pozostajezielonqoazq,jednak nie zawszeten
"pod naszyminogami" jest zauwaiany W
bogaty Swiat
filmie zostal zaakcentowanyzwiazekcziowiekaz
pnyrodq oraz wplyw pnyrody na 2yciecztowieka'
Ekologiai ochrona zwierzqtoraz dziedzictwa
i pzyrodniczego zostala szeroko zaakcentowana w
lopublikowanejksiq2ce,,Wodystojqce i ptynqcemiasta
IPoznania".Jestto wydawn ictwo popularno-naukowe,
iprz".n".zon" do bardzo szerokiegokrqgu odbiorc6w.
lSqw nim zawarte podstawowe wiadomoici dotyczqcych
ljak najwiqkszejliczbyzbiornik6w i ciek6w wodnych,
I znajdujqcychsiq w granicachadmi nistracyjnych
opisy dotyczqcepofo2enia
leoznania.Sq miqdzy innymi
pzebiegu
wodnych, ich cech
ciek5w
lzbiornik6w,
lmorfometrycznych,a tak2e informacje o walorach
jakoici
I pzyrodniczych,turystyczno'krajobrazowychi o
lwody.

O.00z{

2

dziafalno6ina rzeczdzieci i mlodzie2y,
tym wypoczynekdzieci i mlodzie2y

Bytyto projekty obejmujqceedukacjqdzieci i mlodzieiy
warsztaty i zwiqzanez nimi
szkolnej.,,Pozaszkolne
wystawy dla dziecii mtodzieiy z zakresuochrony
pzyrody, Srodowiska,gospodarki wodnej oraz zagro2ed
cywilizacyjnych"to projekt, kt6rego zadaniembyto
ksztattowanie postaw proekologicznych,rozbudzenie
zainteresowanzwiqzanychz przyrodq i jej ochronq,
wyzwolenie aktywno5ciuczni6ww samodzielnym
rozpoznawaniu
organizm6woraz poznawaniuproces6w
i zjawiskzachodzqcychw Srodowisku.Zorganizowano
te2 trzy okresowe wystawy fotograficzne pnyrodnicze
dla dzieci i mfodzie2y.Zajgciaprowadzonozar6wno w
okresieroku szkolnego,jak i w czasiewakacji,gdy2jest
to ciekawyspos6b zagospodarowaniawolnego czasu
dziecii mfodzie2yspqdzajqcychlato w Poznaniu.Drugi
projektto,,V PoznafskiPiknikPzyrodniczy- z przyrodq
po naszemu".lmprezabyta doskonatymsposobemna
podniesieniewiedzy i umiejqtno5ciz zakresunauk
przyrodn iczych.Konkurs fotograficzny- " Ptaki
chronione w Polsce""skierowanybyt do dzieci i
mlodzieiy miasta Poznaniai wojew6dztwa
Zdobylioni dziqkikonkursowiwaine
wielkopolskiego.
informacje n/t 2yciaptak6w chronionychw Polsceoraz
o ich zagro2eniui potrzebieochrony. Fotografowanie
pobudzilo zainteresowaniaprzyrodniczedzieci i
mtodzie2y,poszenyto ich wiedze zdobytq w szkole.

0,00zl

3

dziatalno6ina rzeczorganizacji
pozarzqdowychoraz podmiot6w
wvmienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie
okreSlonymw pkt 1-32.

W ramachtej sfery dziatalno6ciFundacjawziqla udziafw
imprezie plenerowej ,,ZielonaHistoria" w Muzeum
Piast6wna Lednicy.Programtej imprezy
Pienruszych
opierat siq na zagadnieniachzwiqzanychz ekologiq,
gospodarkele5nq,darami lasu,ziolami, segregacjq
odpad6w itd . Na terenie malego skansenuw
Lednog6rzew sierpniu razem z Muzeum Pierwszych
Piast6w na LednicyFundacjawystawita stoisko
promocyjno -edukacyjne.Zaprezentowafana nim swoje
wydawnictwa, prowadzila warsztaty na temat struktury
i znaczeniabiologicznegopiany z wykonystaniem
suchegolodu, wody, surfaktant6w oraz iywych
przedstawicielipienikowatych(Aphrophoridae).
Dodatkowo w jednej z sal muzealnychodbywat siq
pokazfilm5w, na kt6rym prezentowanebyiy: film
pokazujarytto historyczneLednicyoraz filmy
wyprodukowane przez FundacjqBibliotekaEkologiczna,
jak,,Mate zbiornikiw duiym mieicie - oaza
oraz,,WdolinachBogdankii
bior62norodnoSci"
Kamionki".Festynw godzinach10,00- 17,00 odwiedzilo
okoto 250 rodzin.

O,OOzl

odplatnei potytku publicznegeorganizacjiw okresiesprawozdawczym
4. Informacjadctyczqcapnedmiotu dziatalnoSci
Taq

4. 1".Organ izacjaprowadziladzialaIno5cod platnq poiytku pu blicznego

'IJre

4.2. Noleiy wskozat nie wiqcej nil 3 najwoiniejsze, pod wzglqdem wielkoici wydatkowanych irodkow, sfery dzialalno6ci poiytku publicznego, o kt6rych mowa
w art. 4 ust.7 ustawy z dnia 24 kwietnio 2ffi3 r. o dzialolnoici poiytku publicznego i o wolontariacie, zaeynajqc od nojwainieiszei, wroz z odnoszqcym siq do
n ich przed miote m dzialol noici

Lp. Sferadziafalno6cipoiytku publicznego

Przedmiot dziafalno6ci

gospodarczejorganizacjiw okresiesprawozdawczym
lnformacjadotyczqcadziatalnoSci

lruk: NIW-CRSO
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od osob
dochodowego
w ramachsfery
fizycznych

r J;l:r

gospodarczq
prowadzifadziatalno56
5.1,Organizacja

Ili*

okresiesprawozdowczym, a takie
5,2. Uoleiy podac informacjq na temot przedmiotu dzialolnolci gospodarczei orgonizacii wraz z opisem tei dzialalnoiciw
gospodarczei wg klosyfikacii PKD,
kodu(-6w) tfL 2llZodpowiadajqcego(ych) tej dziotalnoici, Jeieli orgonizacja prowadzi wiqcei nii 3 rodzaie dzialolnoici
gl6wnego przedmiotu dziotdlnoSci
naleiy podai informacje no temot 3 glownych rodzaj6w dzialalno,ci (podonie mokymalnie 3 kod6w), zoczynaiqc od

1

Przedmioti opis dziaialno6ci

NumerKodu{PKD)

Lp.

85.60.2

Dzialalno56wspomagajqcaedukacjq.
W ramachtej dzialalnoSciFundacjauczestniczylaw masowej imprezie spotkaniu o charakterze
"Zielonomi". Sq to seminaria
pod
haslem
przyrody
i
Srodowiska
edukacyjnymz zakresuochrony
Polqczonesq
organizowanew Poznaniuwe wsp6fpracyz O6rodkiemSzkoleniowym,,WAGART".
zwiqzane
informacje
ciekawe
przekazywane
r6wnie2
sq
one z imprezamikulturalnymi,na kt6rych
prelekcjq
o
z
film
zaprezentowano
spotkaniu
z ochronqprzyrodyi 6rodowiska.Na ostatnim
w
zrealizowany
Film
zostal
odpadach.
zagro2eniachcywilizacyjnychw du2ychmiastach,np.
Fundacjina potrzeby edukacyjneNa tym spotkaniu prezentowalsiq r6wnie2kabaret ,,Na koniec
Program
6wiata,,z programem kulturalno-rozrywkowym,reiyserii Wawrzyfica Kostrzewskiego.
bezplatne
WAGART-u
od
otrzymaf
spotkaniacieszylsiq du2ym zainteresowaniem.ZarzqdFundacji
na rzecz
w
dzialalnoSi
zaproszeniana spotkania,do rozprowadzeniawir6d os6b zaanga2owanych
ponad
tysiqcy
5
udzial
ochrony 6rodowiskai ekologii.W trzech edycjachtego seminariumwziqlo
mieszkafic6wWielkopolski.Spotkaniatakie znacznieposzerzajqdzialaniaproekologicznezwiqzane
z edukacjqspoleczeistwa na terenie wojew6dztwa wielkopolskiego'

lll. Ogolneinformacje o utyskanych pnychodaeh,i poniedonych kos*ach w okresie sprawozdarreym
1. Informacjao prrychodachorganizacii
1. tqczna kwota przychod6worganizacjiog6lem (zgodniez rachunkiemzysk6wi strat)

96 70O,50zf

poiytku publicznego
nieodpfatnej
z dziaialno6ci
a) przychody

83 850,00zl

b) przychodyz dziafalno6ciodplatnej po2ytku publicznego
c) przychodyz dzialalnoicigospodarczej

0,00zl
3 000,00zf

finansowe)
przychody
d) pozostate
{w tym przychody

9 850.50zt

1.2. tqczna kwota dotacji ze ir6def publicznychog6tem

83 85O,00zl

i os6bprawnych)og6tem
z darowizn(od os6bfizycznych
L.3.tqcznakwotaprzychod6w

9 330,00zl

2, Informaciao kosztachorganizacii
zysk6wi strat)
og6lem(zgodniez rachunkiem
2.L.tqcznakwotakoszt6worganizacji

97 264,15zl

kosztach:
o poniesionych
2.2.Informacja
po2ytkupublicznego
nieodpiatnejdzialalnoSci
a) kosztyz tytutuprowadzenia
U -r*

*t--

poiytkupublicznego
tr*r"dzenia odplatnejdzialalno6ci

dzialalno6cigospodarczej
c) kosztyz tytulu prowadzenia
d) kosztyadministracyjne
e) pozostalekoszty(w tym kosztyfinansowe)

I.ruk: NIW-CRSO

83 850,00zl
0,00zf
O,00zl
ILO4O,72zl

2373,43zl

* caloScidzialalnosciorganizacjipoiytku publicznego
3. Wy"ik fi"***y
w okresie sprawozdawczYm

-553,55 zl

z tych
4. Infomracje o uzyskanym paythodzie z 1% podatku dochodowego od osob fizycznych oraz o poniesionych kosztach
Srodk6w
4.L. Przychodyz 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych

520,50zl

4.2. Wysoko36kwoty pochodzqcejz 1% podatku dochodowegood os6b fizycznychwydatkowanej vt
okresiesprawozdawczymogolem

zt
52O,5O

fizycznych
4.3. Dziafania,w ramach kt6rych poniesionokoszty ze 6rodk6w pochodzqrychz I% podatku dochodowegood os6b
przeznaczone
na
te
dzialania
oraz kwoty
(w szczeg6lno6ci
okreSlonew pkt 11.1.1),
w okresiesprawozdawczym

520,50zf

l!Optaty czynszowew ramachdziatania8 wymienionegow p ll'1.1.

lV. Koaystaniez uprawnietiw okresiesprawozdawczym

1. organizacjakorzystalaz nastqpujqcych
zwolnien
(Naleiy wskozad jednq lub wigcei pozycji.
W przypodku zwalnienia z podatku dochodowego od os6b
prownych - dodatkowo podai kwotq)

l-

z podatkudochodowegood os6b prawnych

T

z podatkuod nieruchomoSci

l-

z podatkuod czynno5cicywilnoprawnych

[-

z podatku od towar6w i ustug

0,00zl

;-- z oplaty skarbowej
[-

z oplat sqdowYch

[-

z innychzwolniefi,jakich:

17 nie korzystafa
2. Organizacjakorzystalaz prawa do nieodplatnegoinformowania przezjednostki publicznej
I
r a d i o f o n iiit e l e w i z j io p r o w a d z o n e j d z i a l a l n o 6nci ei o d p l a t n e j p o 2 y t k u p u b l i c z n e g o , z g o d n i e z a r t . 2 3 a l
ust. 1 ustawyz dnia 29 grudnia L992r. o radiofoniiitelewizji.
I

T

wtasno56

r

u2ytkowaniewieczYste

r
r

najem

I

zasadach
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nieruchomo5ci
wieczystego
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i
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preferencyjnych
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f'o '
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u2ytkowanie

T uiyczenie

r-

(Naleiy wskozot iednq lub wiqcei pozycii)

dzie12awa

l"i nie korzystata

V. PersonelorganizacjiPoiytku publicznegow okresiesprawozdawcrym
1. PEcolvnicyoraz osobyzatrudnionena podstawieumowy cywilnoprawnei
r
prary
stosunku
na podstawie
w organizacji
os6bzatrudnionych
1.1".
Liczba

I
|

(Nateiy uwzglqdniC wszystkie osobyzatrudnione w organizocii na podstowie stosunku procy(etot fubl
tczqit etotu) w okresiesprowozdawczym, nowet ieieli obecnie nie sq iui zatrudnione w orgonizacii) |
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O osob

na
1.2.Przecigtnaliczbazatrudnionychw organizacjina podstawiestosunkupracyw przeliczeniu
pelne etaty

pracy w
(Aby okreilii przeciQtnezotrudnienie noleiy zsumowot wszystkie osoby zatrudnione na podstowie stosunku
np'
0,5 w
etotu,
czQgci
(wroz
odpowiadojqcymi
ulamkami
z
poszczeg6lnych miesiqcochw okresie sprawozdowczym
przez 72. Wynik
przypodku osobyzotrudnionej na pol etatu), dodat do siebiesumy zatrudnionych z 72 miesigcy i podzielit
wpisoi z doktodnoiciq do 2 mieisco po przecinku)

0.00 etat6w

1.3. Liczbaos6bzatrudnionychw organizacjina podstawieumowy cywilnoprawnej

13 osob

(teieti kitka um6w cywilnoprownych bylo wykonywonych przez jednq osobq, to ddna osobo powinna byt policzono tylko roz)

2. Czlonkowie

posiada
czfonkow
2.1.Organizacja

I lii

0 os6bfizycznych
2.2. Liczbaczlonk6w organizacjiwg stanu na ostatni dziefi roku sprawozdawczego

0 os6bprawnych

3. Wolontariat w okresiesprawozdawczym
,
wykonywanychprzezwolontariuszy
korzystalaze Swiadczeri
3.L. Organizacja

I
I

'

sq osoby
(Zgodnie z ustawqz dnia 24 kwietnia 20O3r. o dziololnoici poiytku publicznegoio wolontariacie, wolontoriuszami
I
wykonujqcenieodptotnieidobrowolnieprocqnarzeczorganizdcii,niezaleinieodtego,czysqtoosobyniezwiqzanez
|
czy przedstawiciele
organizacjq, cztonkowie, pracownicy, osoby iwiodczqce uslugi na podstowie umowy cywilnoprawnei
I
wlodz organizacii)

,:
- .'
!1i*

|

w okresie
na rzeczorganizacji
Swiadczenie
wykonujqcych
wolontariuszy
3.2,Liczba
sprawozdawczym

0 osob

w
(Kaidy wolontariusz powinien byi liczony tytko raz, niezaleinie od liczby iwiadczei wykonanych no rzecz orgonizacii
pracy)
okresie sprawozdowczym i czasu

Vl. Wynagrodzeniaw okresidsprawozdawczym
.tqczna kwota wynagrodzefi(brutto) wyptaconychprzezorganizacjqw okresie sprawozdawczym
) z tytulu umow o Pracq

b) z t$utu um6wcywilnoPrawnYch

0,00zl

II

40 600,00zl

pracownikom
2. WysokoS6pnecigtnego miesiqcznegowynagrodzenia(bruuo) wypfaconego
organizacji,wliczajqcwynagrodzeniezasadnicze,nagrody,premie i inne Swiadczenia,oraz osobom
5wiadczqcymuslugi na podstawie umowy rywilnoprawnej

0,00zl

w ciqgu
(Aby okre!tit przeciqtne miesigcznewynagrodzenie nale2y: 1. zsumowai wszystkiekwoty wynogrodzert wyptacane
oroz umowy
premie
4wiadczenio
i
inne
nogrody,
zasadnicze,
(wliczajqc
wynagrodzenie
roku sprawozdawczego
pracownik6w)
cywilnoprawne); 2. padzietii zsumowdnq kwotQ przez 72 (miesigcy) 3. padzielid przez liczbq

3. Wysoko6i najwyivego (jednostkowego)miesiqcznegowynagrodzenia(brutto) wypfaconego
nagrody,premie i inne
wliczajqcwynagrodzeniezasadnicze,
pracownikowiorganizacji,
podstawie
umowy cywilnoprawnej
Swiadczenia,oraz osobie Swiadczqcejuslugi na

0,00zl

pnez organyadministraciipubliczneiw okresie
organizaciipoiytku publicznego
Ml. Informacjao dzialatnoScizleconei
sprawozdawcrym
. TF.+.

1, Qrganizacjarealizowalazadaniazleconeprzezorganyjednostek samorzqduterytorialnego
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