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Sprawozdanie merytoryczno-finansowe Fundacji Biblioteka Ekologiczn a w 20ll r.

DzialalnoSi Fundacji Biblioteka Ekologiczna w roku 2011 skupiala siQ w ramach

nastgpuj qcych proj ekt6w :

Prowadzenie biblioteki

Obecnie w katalogu biblioteki znajduje sig ponad 9 tysigcy wolumin6w ksi4zek i

czasopism. W 2011 roku dzigki modernizacji Biblioteki katalog ten zostal udostppniony w

wersji elektronicznej na stronie internetowej Fundacji. Biblioteka ma najwiEkszy w kraju

zbi6r literatury z zakresu ochrony Srodowiska, tote? cieszy siE ona duzym zainteresowaniem

og6lu spoleczefstwa. W ostatnim roku ksiEgozbi6r wzbogacil siE o kolejnych 10 wolumin6w,

zakupionych i podarowanych przez wydawnictwa i osoby prywatne.

DzialalnoSd biblioteki finansowana byla przez grant z Wojew6dzkiego Funduszu

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Obslugq Biblioteki prowadzily dwie

osoby: Alicj a Koczorow icz i J an Bartosz Smielowski.
Dofinansowanie projektu wynosilo 30 000 zl, udzial wlasny 13 172,72 zl, ogolem

43 172,72 zl. Fundusze uzyskane z WFOSiGW przeznaczone zostaly na wynagrodzenie dla
os6b prowadzqcych obslugq czytelnik6w pol4czon4 z edukacj4 ekologiczn4 w kwocie 17 600
zl, dokonano zakupu nowoSci wydawniczych na kwotq 481,55 zl, najem sali bibliotecznej
(czynsz) - 11 918,45 zl.Udzial wlasny dotyczyl koszt6w administracyjnych Fundacji.

Pozaszkolne zajgcia multimedialne, pol4czone z wystawami tematycznymi z zakresu
ochrony przyrody i Srodowiska

Program jest realizowany nieprzerwanie od listopada 1992 roku. W roku 2011 mialo
miejsce 8 wystaw (w tym jedna przechodzqca z poprzedniego roku), a zwiedzilo je i wziElo
udzial w zajgciach edukacyjnych ok. 70 grup uczniowskich,ka2da Srednio po 25 os6b. Grupy
te pochodzlly ze szk6l podstawowych, gimnazj6w i szk6t Srednich z Poznania oraz wielu
innych miejscowoSci.

Projekt dofinansowany byl z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotE 30 000 zl, udzial wlasny 12941,44 zl, og6lem
42 941,44 zl. Uzyskane fundusze przeznaczone zostaly na: obslugg techniczn4 i merytorycznq
wystaw (wynagrodzenia na umowQ) na kwotg 19 565 zl, zakup material6w, wykonanie
powiqkszefr zdjg(,4192,38, najem sali (czynsz) 6242,62 zl.Udzial wlasny dotyczyl koszt6w
administracyjnych Fundacji (czynsz, ogrzewanie, woda, Swiatlo itp.). Osoba prowadzqca
projekt - Ryszard Goldyn. Projekt zakonczyl sip l5 listopada 20ll r. Od l6 grudnia uzyskano
dofinansowanie na kontynuacjQ w.w. projektu w 2011 r. na kwotg 4600 zl plus udzial wlasny
4,68 zl. Kwoty te przeznaczono na obslugg techniczn4 i merytoryczn4 wystaw
(wynagrodzenia rla umowQ) - 3400 zl oraz zakup material6w, wykonanie powiEkszef, zdjqc -
625,65, zl, najem sali (czynsz) - 579,03 zl.



Zaopatrzenie szk6l z terenu wojew6dztwa wielkopolskiego w miesipczniki Aura,

Przyroda Polska i Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny, jako pomoce dydaktyczne dla
naucrycieli prowadz4cych lekcje izajpcia w zakresie ochrony Srodowiska

Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny wydawany jest nieprzerwanie od 1998 r. i
kolportowany jest bezplatnie do szk6l i urzEd6w na terenie calej Wielkopolski w nakladzie
1000 egzemplarzy. Wersja elektroniczna dostgpna jest teZ w internecie na stronie Fundacji. W
20ll roku wydanych zostalo 6 kolejnych numer6w Biuletynu. Zaopatrzenie szk6l w
miesigczniki Aura i Przyroda Polska obejmuje wszystkie szkoly ponadpodstawowe z terenu
calego wojew6dztwa wielkopolskiego. Czasopisma te stanowi4 pomoc dydaktycznq dla
nauczycieli prowadz4cych zajgcia z zakcesu ochrony Srodowiska i przyrody.

Projekt dofinansowany byl z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dofinansowanie to przyznarre zostalo w grudniu 2010 r. na
kwotE 318 300 zl, z czego 260 628 zostalo przeznaczone w 2010 r. na prenumeratq Aury i
Przyrody Polskiej. Pozostala kwota 57 672 zl przeszla na rok 2011 na wydanie
Wielkopolskiego Biuletynu Ekologicznego (48 312 A), oplaty zwi4zane z wysylk4 Q360 zl) i
prace redakcyjne (6000 ?l).W grudniu 2011 uzyskano kolejn4 dotacjg z WFOSiGW na
prenumeratE Aury i Prryrody Polskiej, dotyczqcqroku 2011 w kwocie 297 995 zl. lJdzial
wlasny projektu wynosil 16 788,58 A. Przeznaczony on zostal na wysylkE wydawnictw i
koszty administracyjne Fundacji (czynsz, energia cieplna, Swiatlo itp.). Osoba prowadz4ca
projekt - Zbigniew Krysiriski (ednoczeSnie redaktor naczelny WBE).

Pozaszkolne warsztat5r wiedzy z ochrony przyrody i Srodowiska
Byl to waimy projekt edukacyjny nastawiony na dzieci i mlodzie| szkoln4. Obejmowal

on zajgcia warsztatowe w siedzibie Fundacji w ramach ,,przyrodniczego laboratorium
interaktywnego" oraz zajqcia terenowe w miejscach interesuj4cych z przyrodniczego punktu
widzenia. Dzieci czynnie poszerzaly sw4 wiedzp przyrodniczq oraz zapoznawaly siE z
metodami aktywne go, samodzi elne go ro zwij ania swych zaintere sow afi przy r o dniczy ch.

Projekt dofinansowany byl z Urzpdu Miasta Pomania na kwotg 30 300 zl., z czego
2000 zl przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora, 17 000 zl na wynagrodzenia dla
prowadz4cych zajEcia, 5 720 zl na obslugg ksiggow4 i przygotowanie pomocy naukowych,
5080 zl oplaty administracyjne (czynsz, doz6r, Swiatlo itp.), zakup ksi42ek (nagrody dla
uczni6w) - 500 zl. Osoba prowadzqca projekt (koordynator) - Andrzej WaSko

Jak obronid sip przed powodziq
Byly to warsztaty, zajgcia terenowe oraz konkurs fotograficzny dla uczni6w szkol z

terenu Poznania, a tak2e szkolenia metodyczne dla nauczycieli. Zajgcia warsztatowe
prowadzone byty w formie interaktywnych zabaw, poprzedzonych prezentacjq multimedialn4
zawierajqcvch opracowanie grupowych zadah oraz quizy, sprawdzajqce wiadomosci. Zajgcia
terenowe polegaly na rozwiqzywaniu zagadek topograficznych podczas tropienia Slad6w
powodzi na terenie Poznania.

Projekt dofinansowany byl zUrzgdu Miasta Poznania na kwotE l7 000 zl, z czego 1400
zl przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora, wykladowc6w 6 600 zl., obslugE ksiggowE
i przygotowanie sprzEtu - 2410 zl, materialy dla nauczycieli i dzieci - 2 000 zl, konkurs
fotograficzny - 1993,70, koszty administracyjne (energia, wody, telefony) - 2596,30 zl.
Osoba prowadz4ca projekt (koordynator) - Andrzej Wa5ko

Energia w sluZbie czlowieka i Srodowiska
Projekt ten obejmowal zajgcia z n'ilodzie24 szkolnel na temat energii ze Lr6del
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odnawialnych oraz zmian klir-natu. Og6lem przeprowadzono 25 zajgc, w trakcie kt6rych
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dziecizapozna|ysiqzprzykladami.odnawialnryh2r6le|energiiorazSposobamizmniejszenia
iuzyciaenergii' w tym w swoim-nalblilszym otoczentu'

projekt aon.rJ.rro*any byl z-tJrzpiu Miasta Poznania na kwotq 10 000 zl' z czego na

wynagrodzenie dla koordynatoru *yjlorilo 1 000 zl, wynagroou"tu 
!]:-.wYkladowcow 

2 500

zl, nagrody dla uczestnik6w - 2 500 zl, obslugE ksiggow4 i przygotowanie sprzqtu 1805 zl'

koszty administracyjne (energia, *oJy, teleflny; -- Z tgS zl' Osoba prowadz4ca projekt

(koordynator) - Andrzej WaSko'

Szkolenie z zakresu energetyki opartej na odnawialnych 2r6dlach energii w

Woj ew6dztwie WielkoPolskim
Przeprowadzonodwaszkoleniadlapracownik6wsluZbdoradztwarolniczegozterenu

Wielkopols ki. N-qczie przeszkolono 77 uczestnik6w, kt6rzy bqd4 przekazywa1 zdobyt4

*i"Arg * trakcie swej dzialalnoSci zawodowej w terenie' .
Projekt realizoiany byl w okresie oa t'oq do 30'10'2011 r', dofinansowany byl z

urzgdu Marszalkowski"go wojew6dztwa wielkopolskiego na kwotE 10 000 zl' w projekcie

uczestniczyl r6wnie2 iolontiriusz, kt6rego pfaca zostala wyceniona na 652 zl' Na

wynagrodzenie dla koordynato ra przeznatr*o 1qq0 ,1, dla wykladowc6w | 440 zl' obsluga

finansowa - 560 zl, materialy szkoleniowe 694 zl, wynajem autokaru 3 095'93 il''

po"rEr,u.r.k dla ,r"r.rtnik6w 1836 A. PozostaLe koszty organizacyine (materialy biurowe'

,uprirt"nie, certyfikaty) 934,07 zl. Koordynatorem projektu byl Stefan Pawlak'

Program szkoleniowo-edukacyjny Swiat w kolorze nadziei, w ramach cyklu imprez w

zakresie ochrony Srodowiska pod haslem Zielono mi
Przy wsp6lpracy z Wagarlem Warszawa sp' z o.o. zorganizowano imprezq masowq w

hali Arena, w kt6rej wziglo idtiut ok. 4000 os6b z terenu Wielkopolski. Przych6d z imprezy

wyni6sl 5000 zl. P,rzezstaczony zostal na dzialalnoSi statutow4 Fundacji, jako uzupelnienie

udzialu wlasnego w realizaili w.w. projektow edukacyjnych'

Rozliczenie rachunku zysk6w i strat za rok2011 - w zalqczentu.
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