
 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Aeris Futuro za 2012 rok 

I. Podstawowe informacje o Fundacji Aeris Futro wraz z określeniem jej celów statutowych:  

Nazwa: Fundacja Aeris Futuro  

Siedziba: al. Daszyńskiego 22/46 31-534 Kraków 

Biuro (adres korespondencyjny): ul. Krowoderska 11/8 31-141 Kraków tel. (12) 430 08 22 

e-mail: biuro@aerisfuturo.pl  

adres strony internetowej: www.aerisfuturo.pl  

 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 24 lutego 2006 rok – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzony przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

KRS: 0000251803  

REGON: 120209543  

NIP: 9452053376 

 

Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji: 

Joanna Mieszkowicz – Prezes Zarządu, zamieszkała w Krakowie 

 

Cele statutowe Fundacji, zgodnie z § 7 statutu: 

Celem Fundacji jest promowanie, wspieranie i inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski 

i świata, a w szczególności: 

1. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego, w tym ochrony 

różnorodności biologicznej i krajobrazowej;  

2. nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym poprzez podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy 

społeczeństw na temat stanu środowiska naturalnego oraz jego wpływu na rozwój społeczny                      

i gospodarczy; 

3. działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

4. działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

5. działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego kultury, sztuki, i tradycji; 

6. działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych, zagrożonych społecznym wykluczeniem oraz osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

7. działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie oraz finansowo organizacje 

pozarządowe; 

8. działania na rzecz międzynarodowej współpracy, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów 

między społeczeństwami; 

9. promocja i organizacja wolontariatu; 

10. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, praw człowieka oraz wolności i swobód obywatelskich, 

a także działania wspomagające rozwój demokracji. 
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II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis 

głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

Realizacja celów statutowych, zgodnie z § 8 statutu, w brzmieniu obowiązującym od 20 lutego 2007 

roku: 

Fundacja realizuje swe cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej. 

W zakres działalności nieodpłatnej wchodzi: 

1. wskazywanie metod, tworzenie możliwości, inspirowanie oraz podejmowanie praktycznych działań 

na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, w szczególności poprzez bioróżnorodne zalesianie          

i zadrzewianie oraz przeciwdziałania globalnym zmianom klimatu;  

2. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej i reklamowej w zakresie celów 

statutowych; 

3. promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych, w tym alternatywnych źródeł energii i form 

transportu; i form transportu; 

4. propagowanie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej, zrównoważonych form rolnictwa 

oraz ekoturystyki; 

5. wykonywanie zabiegów i podejmowanie rozwiązań chroniących oraz zwiększających różnorodność 

biologiczną; 

6. planowanie i realizacja projektów renaturalizacyjnych oraz rewitalizacyjnych; 

7. organizowanie i pomoc w organizacji konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, spotkań, 

warsztatów, wystaw, targów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i sprzyjających celom 

Fundacji; 

8. organizowanie festiwali i imprez artystycznych sprzyjających celom Fundacji; 

9. organizowanie ośrodków kultury ekologicznej; 

10. organizowanie i propagowanie eko- i agroturystyki; 

11. wykup, dzierżawa gruntów lub stosowanie innych form opieki w stosunku do terenów cennych 

przyrodniczo; 

12. udział oraz budowanie partnerstw i koalicji służących środowisku naturalnemu, ożywieniu 

gospodarczemu oraz społecznościom lokalnym; 

13. angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celów Fundacji; 

14. inicjowanie i rozwijanie współpracy z naukowcami i specjalistami krajowymi i zagranicznymi w zakresie 

ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; 

15. inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działalności badawczej i wdrożeniowej zmierzających do 

poprawy stanu środowiska naturalnego; 

16. propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i emisji; 

17. poradnictwo prawne; 

18. prowadzenie edukacji ekologicznej i konsumenckiej; 

19. wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne oraz finansowe organizacji pozarządowych; 

20. opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji 

przyrodniczych, opinii, ekspertyz, strategii, programów, projektów, prognoz dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego  i zrównoważonego rozwoju; 

21. upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich; 

22. upowszechnianie i ochrona praw człowieka i praw obywatelskich; 



 

 

23. inicjowanie i rozwijanie współpracy z władzami samorządowymi i rządowymi sprzyjającej celom 

Fundacji; 

24. lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli  

w zakresie realizacji celów statutowych; 

25. działalność charytatywna, zwłaszcza poprzez ustanawianie funduszy, przyznawanie nagród  

i stypendiów osobom indywidualnym i instytucjom; 

26. udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją  

w środowisko naturalne;  

27. prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych. 

4. W zakres działalności odpłatnej, w przypadku nieprzyznania dotacji lub jej przyznania w stopniu 

niepokrywającym całości niezbędnych kosztów, wchodzi działalność wyszczególniona w ustępach: 1-10, 12-25, 

27.  

 

 Opis głównych działań Fundacji w 2012 roku 

Misją Fundacji Aeris Futuro jest skutecznie przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona 

i zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz 

promowanie odpowiedzialnego biznesu. W 2012 roku Fundacja zrealizowała następujące działania: 

 

1. OFFSETOWANIE 

Fundacja Aeris Futuro to jedyna w Polsce organizacja, która kompleksowo zajmuje się carbon offset, czyli 

projektami rekompensującym emisję gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez sadzenie drzew, zwiększanie 

efektywności energetycznej oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Celem działań offsetowych jest 

z jednej strony neutralizacja emisji gazów cieplarnianych w dłuższej perspektywie przeciwdziałanie globalnym 

zmianom klimatu, a z drugiej edukacja ekologiczna nt. ochrony i adaptacji do zmian klimatu. W roku 2012 

Fundacja realizowała na terenie całego kraju offsety leśne w ramach swojego programu CZAS NA LAS.  

 

 Województwo dolnośląskie 

 

 W partnerstwie z Miastem Świdnica (maj 2012) 

Na kilka dni przed Ogólnopolskim Kongresem Regionów, na terenie Świdnicy – gospodarza wydarzenia – dzięki 
współpracy Fundacji Aeris Futuro i firmy Tauron Polska Energia, wyrosło 550 nowych drzew. 
Drzewa posadzone zostały w dwóch miejscach na terenie Miasta. Wzdłuż ulicy Słowiańskiej 200 sztuk świerka 
serbskiego utworzy bufor, oddzielający drogę i strefę mieszkalną od miejskiego cmentarza. Kolejne 350 sztuk 
świerku serbskiego i srebrnego, jodły koreańskiej, a także sosny czarnej, żółtej i smołowej posadzonych zostało 
przy Zalewie Witoszówka, na terenie zniszczonym na skutek pożaru.  
 

 W partnerstwie z Zamkiem Książ (czerwiec 2012) 
We współpracy z firmą Tauron w projekcie „Tauron-Eko” posadzono na terenie parku wokół zamku 64 drzewa 
 

 W partnerstwie z Parkiem Narodowym Gór Stołowych (kwiecień-maj 2012) 

We współpracy z firmą Tauron w projekcie „Tauron-Eko” posadzono na terenie parku 72.930 szt. sadzonek jodły 

i jawora. 

 

 W partnerstwie z Karkonoskim Parkiem Narodowym (maj 2012) 



 

 

We współpracy z firmą Tauron w projekcie „Tauron-Eko” posadzono na terenie parku 10.000 sztuk sadzonek 

jodły pospolitej. 

 

 We współpracy z Nadleśnictwem Wałbrzych (październik 2012) 

Zasadziliśmy jesienią na terenie nadleśnictwa 60.470 szt. sadzonek 

 

 We współpracy z Nadleśnictwem Świdnica (październik 2012) 

Na terenie nadleśnictwa zasadziliśmy 20.000 szt. sadzonek 

 

 Województwo mazowieckie 

 

  Discovery IMPACT DAY  (15.06. 2012)   

W Warszawie nasadzenia były robione na podwórku przy Mycielskiego 23 we współpracy z warszawskim 

stowarzyszeniem Odblokuj, które realizuje program "Blok, podwórko, kamienice, ożywiły się dzielnice". 

Zazwyczaj przemiana zaczyna się od rzeczy trwałych, ale tym razem dzięki naszej współpracy z firmą Discovery 

na początek było sadzenie roślin. Pracownicy firmy Discovery w związku ze Światowym Dniem Wolontariatu oraz 

ogólnoświatową akcją Impact Day przez kilka godzin pracowicie sadzili rośliny . Mimo dnia roboczego i wczesnej 

pory mogliśmy też liczyć na wsparcie mieszkańców i dzieci ze świetlicy "Wspólne Podwórko". Dzięki temu udało 

nam się posadzić niemal 500 roślin!  W Ząbkach sadziliśmy 50 drzew  wokół przedszkola - także z pracownikami 

Discovery Poland oraz z Urzędem Miasta Ząbki.  

 

 Nadleśnictwo Chojnów  (18.04.2012) 

Firma Brother i Fundacja Aeris Futuro razem dla środowiska  
Drzewka posadzone zostały na terenie leśnictwa Dobiesz i Uwieliny wchodzącego w skład Nadleśnictwa 

Chojnów. Posadzono 5.000 szt. sadzonek dęba szypułkowego. 

 

 Województwo małopolskie 

 

 We współpracy z Ojcowskim Parkiem Narodowym (maj 2012) 

Wiosną na terenie parku zasadziliśmy 14.000 szt. sadzonek jodły w projekcie „Tauron-Eko” 

 

 We współpracy z Babiogórskim Parkiem Narodowym (październik 2012) 

Jesienią na terenie parku zasadziliśmy 14.040 szt. sadzonek jodły i buka w projekcie „Tauron-Eko” 

 

 Województwo śląskie 

 

 We współpracy z miastem Sosnowiec (czerwiec 2012) 

W projekcie „Tauron-Eko” posadziliśmy 300 sztuk świerka serbskiego na Górze Środuli. 

 

 We współpracy z Nadleśnictwem Koszęcin (kwiecień - maj 2012) 

Na terenach zniszczonych na skutek klęsk żywiołowych, posadzono kolejne sadzonki- 25090 szt. buka, 

sosny i modrzewia -  ufundowane przez Fundację Yves Rocher – Institut de France. Tym samym zakończono 

rozpoczętą w 2010 roku współpracę. Działania zalesieniowe realizowane w naszym kraju są elementem 



 

 

globalnego programu Yves Rocher „Sadzimy dla dobra planety”, w ramach którego planowane jest posadzenie 

na całym świecie do roku 2015 -  50 milionów drzew, na 50 lecie marki Yves Rocher. Fundacja Aeris Futuro jest 

partnerem Fundacji Yves Rocher, realizującym nasadzenia w ramach projektu w Polsce. W tym nadleśnictwie 

posadziliśmy 142 480 szt. sadzonek – realizując założenia umowy. 

 

 We współpracy z Nadleśnictwem Rybnik (październik 2012) 

Jesienią 2012 roku ruszył nowy projekt zalesieniowy z Fundacją Yves Rocher, w Nadleśnictwie Rybnik, na 

terenach zdegradowanych w skutek szkód górniczych. Pierwsza partia sadzonek - 21 030 szt. została posadzona 

w październiku.  

 

 

 Województwo wielkopolskie 

 We współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym (październik 2012) 

Jesienią posadziliśmy na terenie parku 8.000 sadzonek dęba szypułkowego, graba zwyczajnego, klona jawora 

oraz klona zwyczajnego. 

 

1.1. Zadedykuj Drzewko – ufunduj drzewko jako prezent 

W ramach programu Zadedykuj Drzewko zorganizowane zostały 2 akcje sadzenia drzew,  

w ramach których łącznie posadzono 350 drzew:  

 W Lesie Zakochanych na terenie Zawoi, we współpracy z Zawojskim Stowarzyszeniem Właścicieli 

Lasów Prywatnych:  

 Edycja wiosenna (12 maj 2012): w akcji sadzenia 300 sadzonek świerku pospolitego, jodły i buka 

uczestniczyło 10 osób, wśród których były osoby, które zadedykowały lub otrzymały drzewko.  

 Edycja jesienna (19 październik 2012): w akcji sadzenia 50 sadzonek świerku pospolitego 

uczestniczyło 10 osób, wśród których były osoby, które zadedykowały lub otrzymały drzewko. 

 

1.2. Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień 

 

Fundacja Aeris Futuro jest koordynatorem w Małopolsce projektu realizowanego przez Fundację EkoRozwoju      

z Wrocławia pn. „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień” oraz innymi partnerami - Fundacją 

Ekologiczną Zielona Akcja (Legnica), Stowarzyszeniem EkoInicjatywa (Kwidzyn), Federacją Zielonych Gaja 

(Szczecin), Fundacją Zielone Płuca Polski (Białystok), Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”.  

Głównym działaniem projektu jest stworzenie lokalnego wzorcowego programu zachowania zadrzewień. 

Program będzie dokumentem przygotowanym przez zewnętrznych ekspertów - doradców ds. zadrzewień,           

w bliskiej współpracy z pracownikami urzędu gminy. 

Ważnym uzupełnieniem programu zachowania zadrzewień będzie szkolenie odbywające się w każdej gminie 

wiodącej na temat utrzymania i kształtowania zadrzewień, ich wartości przyrodniczych i kulturowych.  

W ramach projektu w roku 2012 przeprowadzono inwentaryzację zadrzewień we współpracy z pracownikami 

gminy (wydziały ochrony środowiska). 

 

 

 

 



 

 

2. ZIELONE I ZEROEMISYJNE WYDARZENIA 

Celem programu jest promocja zielonych wydarzeń i offsetu, jako sposobów na realizację idei zrównoważonego 

rozwoju. Rok 2012 był w głównej mierze podporządkowany promocji zielonego standardu. Celem programu jest 

promocja zielonych wydarzeń i offsetu, jako sposobów na realizację idei zrównoważonego rozwoju.  

Zrealizowane projekty: 

 

2.1 „Zielone Wydarzenia – kampania edukacyjno-promocyjna” 

 

We wrześniu 2011 Fundacja rozpoczęła realizację ogólnopolskiego projektu „Zielone Wydarzenia – kampania 

edukacyjno-promocyjna”. Projekt trwać będzie do końca 2013 roku i realizowany jest  

w partnerstwie z 5 organizacjami – Fundacja EkoRozwoju (województwo dolnośląskie), Regionalne Centrum 

Wolontariatu w Kielcach (województwo świętokrzyskie), Stowarzyszenie EkoInicjatywa (województwo 

pomorskie) i Centrum Promocji Ekorozwoju (województwo wielkopolskie), a także Stowarzyszenie Konopa           

z Czech. Projekt stanowi kontynuację kampanii „Zielone Wydarzenia” realizowanej przez Fundację w 2010 roku.  

W roku 2012 w ramach projektu „Zielone Wydarzenia – kampania edukacyjno-promocyjna” Fundacja 

zrealizowała następujące działania: 

 

 Akcja sadzenia drzew oraz koordynacja zbiórki i recyklingu odpadów po prezydencji, Warszawa 

(04.06.2012) 

Fundacja Aeris Futuro we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i z pomocą Stowarzyszeń 

„Odblokuj” i „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” podjęła działanie na rzecz ponownego wykorzystania 

materiałów pozostałych po prezydencji. Inicjatywa ta, to symbol wdrażania rozwiązań ekologicznych przez 

polską prezydencję, której zwieńczeniem było posadzenie 15 jabłoni przy ul. Naczelnikowskiej 50 na Targówku 

Fabrycznym w Warszawie. Drzewka zostały zakupione z pieniędzy uzyskanych za odsprzedaż odpadów 

pozostałych po polskiej prezydencji. Gośćmi specjalnymi spotkania, którzy własnoręcznie i z zapałem sadzili 

jabłonie byli: Konrad Niklewicz (podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego), Edyta Lewit 

(Ambasada Królestwa Danii), a także Monika Janus - Klewiado (dyrektor w Biurze Rzecznika MSZ). W sadzenie 

drzew włączyli się także mieszkańcy osiedla.  

Fundacja Aeris Futuro przystąpiła do Klubu Przyjaciół Polskiej Prezydencji i w ten sposób nawiązała współpracę    

z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. W ramach współpracy, rolą Fundacji była koordynacja zbiórki i recykling 

odpadów pozostałych po polskiej prezydencji. Zbiórki odpadów dokonano we współpracy ze Stowarzyszeniem 

Niepełnosprawni dla Środowiska EKON. Efektem było zebranie 3800 kg odpadów, z czego 3300 zostanie 

ponownie wykorzystanych, dzięki czemu nie trafią na składowiska: 2310 kg makulatury, 700 kg złomu stalowego, 

180 kg złomu ze stopów aluminium, 140 kg bannerów i rolek z roll-upów. 

 

 Trzecia edycja konkursu Ekobiuro (07-12. 2012) 

 

Konkurs Ekobiuro jest długofalową inicjatywą Fundacji Aeris Futuro, mającą na celu zaktywizowanie 

pracowników biurowych firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych do podejmowania działań na 

rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w swoim miejscu pracy. Konkurs Ekobiuro ma charakter 

cykliczny i został zainicjowany jesienią 2010 roku, przy okazji realizacji projektu „Sukces to Twoje naturalne 

środowisko”, dofinansowanego ze źródeł Ministerstwa Środowiska.  



 

 

Konkurs EKOBIURO 2012 jest realizowany w ramach Kampanii edukacyjno – promocyjnej „Zielone Wydarzenia”. 

Jest częścią szerszego projektu Ekobiuro, w ramach którego realizowane są również takie działania jak audyty     

w biurach pod względem spełniania wymogów przyjazności dla środowiska. 

Konkurs skierowany jest do pracowników biurowych firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, 

zainteresowanych wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju w swoim miejscu pracy. Aby wziąć udział            

w konkursie należało zorganizować w miejscu pracy działanie proekologiczne i przesłać z niego krótką relację do 

Fundacji. Najlepszą akcję pod względem określonych kryteriów wybrało niezależne Jury. W składzie Jury zasiadło 

pięć osób: Joanna Mieszkowicz (Prezes Fundacji Aeris Futuro), Wojciech Piądłowski (Główny Specjalista                

w Departamencie Edukacji Ekologicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), 

Katarzyna Pelc (dziennikarka Radia Kraków), Przemysław Oczyp (ekspert Forum Odpowiedzialnego Biznesu), 

Bartosz Józefowski (specjalista ds. badań i analiz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego). 

Patronat medialny nad Konkursem objęło Forum Odpowiedzialnego Biznesu (www.odpowiedzialny biznes.pl). 

Konkurs został ogłoszony 3 lipca 2012 roku na stronie internetowej Fundacji Aeris Futuro oraz Zielonych 

Wydarzeń, gdzie oprócz ogłoszenia Konkursu, wyjaśnienia zasad, pojawił się oczywiście regulamin Konkursu do 

pobrania w wersji PDF oraz inne dokumenty, niezbędne do zgłoszenia i wzięcia udziału w Konkursie (tj: lista 

uczestników Zespołu Konkursowego, wzór relacji z przebiegu akcji ekologicznej w miejscu pracy, oświadczenie   

o użyczeniu praw autorskich, wszystkie do pobrania w wersji elektronicznej).  

W ramach promocji Konkursu została wysłana informacja prasowa do wielu portali internetowych, związanych    

z tematyką proekologiczną i CSR-ową. Są to przede wszystkim Wrota Małopolski, Koalicja Klimatyczna, Portal 

Organizacji Pozarządowych ngo.pl, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Sądeczanin, bezpieczny rynek pracy.pl, 

Centrum Promocji Ekorozwoju w Poznaniu, Fundacja Ekorozwoju z Wrocławia, Stowarzyszenie Ekoinicjatywa        

z Wrocławia, CR Navigator, ekologiczni.pl., ekotarg.pl, Ekolokalizator.pl. 

18 lipca 2012 została nadana audycja w Radiu Kraków o Ekobiurze, w ramach Eko-spotkań, programu radiowego 

prowadzonego przez dziennikarkę Katarzynę Pelc. W audycji wystąpiła Prezes Fundacji Aeris Futuro, Joanna 

Mieszkowicz, gdzie wyjaśniła zasady Konkursu i zachęciła do wzięcia w nim udziału. W programie wzięli udział 

również przedstawiciele Fundacji Mimo Wszystko, która w ubiegłorocznej edycji Konkursu EKOBIURO zajęła 

drugie miejsce. Relacja z audycji jest dostępna na stronie Internetowej Radia Kraków 

(http://www.radiokrakow.pl/www/index.nsf/ID/KPEC-8WKL9Q#). 

Konkurs był szeroko promowany również w mediach, informacja o nim została wysłana na newsroomy mediów 

ogólnopolskich, jak i do poszczególnych dziennikarzy, m. in.: - Hanna Uszyńska z Polskiego Radia, Julita Nobis       

z RDC, Patryk Jasiński z TVP – Kawa czy Herbata, Michał Niewiadomski z TVN CNBC Biznes, Karolina Zapaśnik  TV 

Biznes, Tomasz Mazur z TVP, Rafał Kerger z Portalu Samorządowego, Michał Olszewski z Tygodnika 

Powszechnego, Piotr Pająk z Gram w zielone, Cezary Szejko z Biznes i Ekologia, Ewa Kunert z Ulicy Ekologicznej.  

Ważnym aspektem promocji Konkursu były również artykuły autorstwa pracowników Fundacji Aeris Futuro oraz 

reklamy zamieszczane w czasopismach takich jak: AS BIZNESU (wydawanym przez organizację PISOP), Mice 

Poland, Logistyka Odzysku oraz  publikacja w ramach projektu „Bezpieczny, Elastyczny, Społecznie 

Odpowiedzialny Rynek Pracy”. 



 

 

Innym sposobem dotarcia do jak największej grupy odbiorców był mailing wysyłany do firm, instytucji                     

i organizacji pozarządowych z zaproszeniem do Konkursu.  

Wynikiem powyższych działań było duże zainteresowanie Konkursem – zgłosiło się 21 Zespołów Konkursowych  

z całej Polski, w tym najwięcej z Warszawy (7), Krakowa (4) i Wrocławia (4). Do Konkursu przystąpiły firmy, 

zarówno duże jak i małe z różnych branż, ale także instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Ogółem         

w Konkursie wzięło udział 249 osób.  

Jury oceniało nadesłane relacje konkursowe z działań proekologicznych według 10 kryteriów, sprawdzając czy 

działania w ramach konkursu miały efekt ekologiczny i wymiar edukacyjny, czy odnosiły się do różnorodnych 

problemów ekologicznych, były elementem szerzej zakrojonych działań ekologicznych, angażowały dużą ilość 

uczestników, czy były różnorodne, innowacyjne, czy trwały przez dłuższy czas i czy mogą mieć trwały efekt oraz 

czy relacja z działań jest zaprezentowana w sposób oryginalny i ciekawy. 

W efekcie pracy pięciu członków Jury w Konkursie EKOBIURO 2012 pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 w Warszawie, drugie miejsce przypadło Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, a trzecie miejsce przyznano International Paper Sp. z o.o. Dodatkowo jury zdecydowało się 

wyróżnić Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU  

Ogłoszenie wyników Konkursu wraz udziałem przedstawicieli Jury (Joanna Mieszkowicz, Bartosz Józefowski, 

Katarzyna Pelc) oraz nagrodzonych Zespołów (Koordynatorzy Zespołów Konkursowych: International Paper oraz 

Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU) odbyło się w siedzibie Radia Kraków dnia 11.12.2012 (relacja      

z ogłoszenia wyników dostępna jest na kanale FAF  You Tube http://www.youtube.com/watch?v=2ILHyQY053I).   

Z udziałem tych osób została również nagrana audycja podsumowująca Konkurs EKOBIURO 2012 (wyemitowana 

dnia 12.12.2012 o godz. 14.40).  

Informacja prasowa z oficjalnymi wynikami Konkursu EKOBIURO 2012 została wysłana do patronów medialnych 

oraz dziennikarzy mediów ogólnopolskich, regionalnych i branżowych (250 kontaktów z bazy mediów). Przy 

promocji wykorzystano również media społecznościowe, m.in. Facebook.  

Projekt „Zielone Wydarzenia – kampania edukacyjno-promocyjna” dofinansowany jest ze źródeł Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach program priorytetowego Edukacja ekologiczna.  

 

2.2 Wdrażanie standardu Zielonych Wydarzeń 

 

 WARSZTATY w ramach tego działania, Fundacja organizowała warsztaty lub była partnerem 

odpowiedzialnym za przekazanie i wdrażanie kryteriów Zielonego Standardu. 

 

 17.01.2012, Warszawa: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla przedstawicieli Departamentu 

Polskiej Prezydencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) 

 17.02 i 16.03.2012, Kwidzyn: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla przedstawicieli 

Przedsiębiorstwa Usług Sanitarnych, Nadleśnictwa Kwidzyn i Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa 

 26.02.2012, Kielce: warsztaty dla uczestników międzynarodowego seminarium  

i konferencji „Wygenderuj siebie” (Genderalise Yourself) 

 01.03.2012, Kielce: warsztat dotyczący standardu zielonych wydarzeń dla pracowników działu promocji 

http://www.youtube.com/watch?v=2ILHyQY053I


 

 

kieleckiego Muzeum Zabawek i Zabawy 

 05.03.2012, Warszawa: dwa warsztaty pt. „Jak zorganizować Zielone Wydarzenie” dla przedstawicieli 

Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) oraz dla pracowników Instytutu Kształcenia Eko-Tur 

 06.03.2012, Warszawy: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla pracowników firmy Diageo 

 15.03.2012, Kraków: warsztaty dotyczące organizacji wydarzeń w Zielonym Standardzie na Akademii 

Górniczo-Hutniczej  

 18.04.2012, Wrocław: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla organizatorów festiwalu Brave 

 19.04.2012, Wolica k/Warszawa: warsztaty dotyczące wdrażania Zielonego Standardu podczas wyjazdu 

szkoleniowego pracowników firmy Evobus 

 20.04.2012, Kielce: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla przedstawicieli Regionalnego 

Centrum Wolontariatu w Kielcach 

 20.04.2012, Kwidzyn: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla szkoły podstawowej 

 27.04.2012, Wrocław: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla przedstawicieli Stowarzyszenia 

Lokalnych Ośrodków Twórczych 

  30.04.2012, Ryjewo: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla przedstawicieli Koła Gospodyń 

Wiejskich 

 05.05.2012, Kwidzyn: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla przedstawicieli Sceny Lalkowej im. 

Jana Wilkowskiego  

 05.05.2012, Poznań: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla organizatorów poznańskiego Święta 

Cyklicznego 

 08.05.2012, Poznań: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla przedstawicieli Centrum NGO            

w Poznaniu 

 11.05.2012, Warszawa: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla studentów SGH w ramach 

wydarzenia „Ekostudent” 

 17.05.2012, Kraków: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla przedstawicieli Fundacji Anny 

Dymnej „Mimo Wszystko” 

 08.07.2012, Toruń: warsztaty dla organizatorów Święta Cyklicznego 

 21-23.07.2012, Kraków: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla organizatorów Festiwalu Rozstaje 

 27.07. 2012, Wrocław: warsztaty dla organizatorów Święta Cyklicznego 

 04.08.2012, Poznań: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla członków  i wolontariuszy Fundacji 

Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS 

 31.08.2012, Zawoja: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla pracowników Babiogórskiego 

Centrum Kultury 

 26.10.2012, Kraków: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla Zespołu Szkół HTS SA 

 06.11.2012, Hucisko k. Myszkowa: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla Ośrodka „Orle 

Gniazdo” 

 09.11.2012, Poznań: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla przedstawicieli Wydziału Leśnego 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 10.11.2012, Kraków: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla beneficjentów Środowiskowego 

Hufca Pracy 6-5 

 14.11.2012, Kraków: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu w ramach Globalnego Tygodnia 

Przedsiębiorczości w Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej przy Wojewódzkiej Bibliotece 

Publicznej w Krakowie 



 

 

 16.11.2012, Warszawa: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu w ramach „Kongresu Liderów” 

zorganizowanego przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów 

 19.11.2012, Kraków: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla Pracowni Obywatelskiej 

 20.11.2012, Kraków: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla Stowarzyszenia Doradców 

Europejskich PLinEU 

 21.11.2012, Kraków: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla fili Domu Kultury „Podgórze” – 

Dwór Czeczów 

 23.11. 2012, Kraków: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla Żywej Pracowni 

 29.11.2012, Lanckorona: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla kadry wychowawczej 

Ochotniczych Hufców Pracy w Małopolsce 

 11.12.2012, Poznań: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla Wyższej Szkoły Bankowej                   

w Poznaniu 

 12.12.2012, Kraków: warsztaty dotyczące Zielonego Standardu dla Instytutu Allerhanda 

 

 ORGANIZACJA ZIELONYCH WYDARZEŃ: w ramach tego działania, Fundacja organizowała zielone 

wydarzenia lub była partnerem organizatorów wydarzeń, odpowiedzialnym za przekazanie i wdrażanie 

kryteriów Zielonego Standardu.  

 

 Warsztaty regionalne Instytutu na rzecz Ekorozwoju „Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat” 

(19.01.2012, Kraków)  

Warsztaty były elementem projektu „Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat”, którego regionalnym 

partnerem w województwach małopolskim i podkarpackim była Fundacja Aeris Futuro. Warsztaty 

zorganizowane zostały w Zielonym Standardzie: odbyły się w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

położonego w bliskiej odległości od Dworca PKP i PKS, w centrum miasta, dzięki czemu uczestnicy mogli się tam 

w łatwy sposób dostać komunikacją zbiorową lub pieszo. Prelegenci nocowali w hotelu, położonym                       

w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca, w którym odbywały się warsztaty. Poczęstunek podczas warsztatów był         

w 100% wegetariański, podany w naczyniach wielorazowego użytku. Pozostałe po wydarzeniu ciastka zostały 

zabrane przez organizatorów i dystrybuowane wśród uczestników akcji „Podaruj choince drugie życie”. 

Materiały warsztatowe dystrybuowane były po wydarzeniu drogą elektroniczną. Materiały informacyjne, 

dostarczone przez InE wydrukowane były na papierze pochodzącym z recyklingu.  

 

 Podaruj choince drugie życie (21 stycznia 2012, Kraków) 

 

Akcja zbiórki poświątecznych choinek zorganizowana we współpracy z krakowskim Zarządem Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu. Choinki zbierane były w 5 różnych punktach miasta. Efektem akcji było zebranie 373 

choinek o masie prawie dwóch ton. Z zebranego surowca zostanie przygotowana, w procesie zrąbkowania, 

ściółka, w zamian za którą Fundacja otrzyma sadzonki drzew, które zostaną posadzone wiosną na terenie 

Krakowa. Mieszkańcy Krakowa, którzy przynieśli choinki na zbiórkę, w zamian otrzymywali ekologiczne gadżety 

Fundacji: kubki, naklejki z hasłami nawołującymi do proekologicznych zachowań oraz edukacyjne kalendarze 

przekazane przez Polską Zieloną Sieć. 

Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów – ukazało się około 80 informacji  

w mediach i internecie nt. akcji.  



 

 

 21-23 marca 2012, Kraków: Targi Edukacji.  

W ramach trzech dni poświęconych szeroko pojętej edukacji, ponad 200 wystawców (głównie szkół) z Polski         

i zagranicy już po raz 14 obalało mit o „nudnej nauce" prezentując oferty swoich placówek w sposób atrakcyjny     

i inspirujący. Oprócz możliwości zapoznania się z ofertami wystawców, zwiedzający mogli także uczestniczyć       

w bezpłatnych warsztatach, pokazach i ekspozycjach przygotowanych w Salonie Możliwości. 

Fundacja Aeris Futuro, jako jedyna ekologiczna organizacja pozarządowa uczestniczyła w krakowskich Targach 

Edukacyjnych. Można było spróbować sił w ekoquizie z nagrodami, skosztować smaku nasion konopi, czy po 

prostu podyskutować na ekologiczne tematy. 

 

 23 marca 2012, Warszawa: "Jak edukować i informować o energetyce przyjaznej środowisku - czy 

edukacja i oświata w Polsce sprostają wymogom niskoemisyjnej gospodarki?" 

 

Konferencja "Jak edukować i informować o energetyce przyjaznej środowisku - czy edukacja i oświata w Polsce 

sprostają wymogom niskoemisyjnej gospodarki?" stanowiła podsumowanie projektu „Z energetyką przyjazną 

środowisku za pan brat”. Fundacja uczestniczyła w konferencji i była partnerem organizatorów w zakresie 

wdrażania zielonego standardu. Konferencja spełniała szereg jego kryteriów. Konferencja odbyła się                                

w Warszawie, z której pochodziła większość uczestników, co pozwoliło na znaczne ograniczenie emisji CO2 

związanych z transportem. Materiały informacyjno-edukacyjne, dystrybuowane podczas wydarzenia drukowane 

były na papierze pochodzącym z odzysku. Podczas konferencji serwowano catering bezmięsny dostarczony przez 

warszawską restaurację wegetariańską.  

 

 25 marca 2012, Kwidzyn: Kiermasz Charytatywny 

 

W tym roku odbyła się trzecia edycja Kiermaszu Charytatywnego, podczas którego można było kupić oryginalną 

ozdobę na wielkanocny stół przygotowaną przez Warsztaty Terapii Zajęciowej z Ryjewa i Kwidzyna, Specjalny 

Ośrodka Szkolono - Wychowawczego w Kwidzynie, Młodzieżowy Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie, 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Okrągłej Łące, Specjalny Ośrodek Szkolno - 

Wychowawczy w Straszewie oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. 

Podczas kiermaszu można było aktywnie uczestniczyć w warsztatach plastycznych, podczas których dzieci                         

i rodzice wspólnie wykonywali ozdoby z makulatury (motyle, pisanki itp.), warsztatach wyrabiania ozdób w glinie 

oraz warsztatach papieru czerpanego poprowadzonych przez grupę młodzieży z Gimnazjum w Liczu. Uczestnicy 

tego warsztatu mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat odpowiedzialnego kupowania produktów                          

z drewna i papieru.  

 

 29 marca 2012, Warszawa: Targi CSR 2012, organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

 

Fundacja Aeris Futuro od wielu lat jest partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu w zakresie wdrażania 

Zielonego Standardu podczas organizowanych przez FOB wydarzeń, między innymi odbywających się co dwa 

lata targów CSR. Fundacja przekazała organizatorom wydarzenia wytyczne odnoszące się do wdrażania 

Zielonego Standardu podczas targów i jest odpowiedzialna za wyliczenie śladu klimatycznego związanego             

z wydarzeniem. W ramach wdrażania zielonego standardu podczas Targów organizatorzy zbierali podczas 



 

 

targów dane niezbędne w procesie szacowania śladu klimatycznego, związanego z transportem wystawców          

i produkcją materiałów informacyjno-promocyjnych. Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne drukowane 

były na papierze ekologicznym. Organizatorzy zapewnili także wegański catering podczas wydarzenia.  

 

 13-14 kwietnia 2012, Bytom: Kiermasz Twórczej Reanimacji Odpadów w ramach IV Festiwalu Dziwnie 

Fajne  

 

Fundacja uczestniczyła w Kiermaszu Twórczej Reanimacji Odpadów jako patron przedsięwzięcia. W kiermaszu, 

na zaproszenie organizatorów uczestniczyli designerzy, artyści, rękodzielnicy i projektanci, którzy wykonują 

ciekawe przedmioty sztuki użytkowej z odpadów. Fundacja Aeris Futuro, podczas kiermaszu prowadziła warsztat 

tworzenia ozdobnych pojemników z puszek i kolorowych serwetek. Uczestnicy wydarzenia mieli ponadto okazję 

wymienić się swoimi ciuchami, książkami. Elementem imprezy była także zbiórka elektroodpadów.  

 

 17-18 kwietnia 2012, Jachranka k. Warszawy: Konferencja Kadry Menadżerskiej CEMEX 

 

W ramach współpracy z firmą CEMEX, Fundacja wyliczyła ślad klimatyczny związany z organizacją konferencji         

i zorganizowała akcję posadzenia drzew, które zneutralizują wyemitowany w związku z organizacją i przebiegiem 

wydarzenia dwutlenek węgla. Łączne emisje towarzyszące wydarzeniu, związane z transportem uczestników         

i prelegentów, zużyciem energii przez obiekt konferencyjny, z wydawaniem posiłków oraz przygotowaniem           

i wydrukiem materiałów konferencyjnych wyniosły 9815,95 kg. Drugiego dnia konferencji uczestnicy posadzili na 

terenie Nadleśnictwa Pułtusk, 4900 sadzonek sosny, które w ciągu 30 lat pochłoną wyemitowany towarzyszący 

wydarzeniu CO2.  

 

 20 kwietnia 2012, Warszawa: Zielony Piknik dla pracowników firmy Provident  

 

Fundacja zorganizowała dla pracowników firmy Provident Zielony Piknik, który odbył się w siedzibie firmy. 

Elementem pikniku były dwie prelekcje dotyczące problematyki ekologicznej, ekologiczny poczęstunek 

przygotowany z wegetariańskich produktów, ekspozycja kwiatowa, stoiska organizacji i firm, które prezentowały 

swoje ekologiczne produkty, a także edukacyjna gra miejska dla pracowników.  

 

 12 maja 2012, Kwidzyn: Dzień Ziemi drzewko za makulaturę, eko-torba za baterie 

 

Cykliczna impreza plenerowa, podczas której zbierane są surowce wtórne, makulatura i baterie. Tegoroczne 

obchody Dnia Ziemi były przygotowywane według Zielonego Standardu. Oprócz stałych elementów wpisanych  

w obchody Dnia Ziemi tj. zbiórka makulatury  i wymiany jej na drzewko, wymiany baterii na eko-torbę imprezie 

towarzyszyły występy dzieci z przedszkoli i szkół oraz stoiska wystawców m.in. Muzeum w Kwidzynie, 

Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwidzynie oraz 

Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa. Odwiedzający stoiska mogli wziąć udział w warsztatach nt. odnawialnych źródeł 

energii, segregacji odpadów  i zasady 3R, czerpania papieru, czy lepienia z gliny. Poczęstunek zapewniony przez 

lokalne Koło Gospodyń Wiejskich podane było na naczyniach biodegradowalnych i liściach kapusty. Podczas 

tegorocznej edycji po raz pierwszy odbyła się ponadto zbiórka elektroodpadów i nakrętek po butelkach. Dzięki 

współpracy z Przedsiębiorstwem Usług Sanitarnych na terenie festynu umieszczone zostały pojemniki do 

segregacji odpadów (plastik, szkło, papier i odpady biodegradowalne).  



 

 

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Ziemi, udało się zebrać  ok. 6 ton makulatury , a co za tym idzie wydano 

1500 drzewek rodzimych gatunków. Ponadto zebrano 130 kg baterii , które wymienione zostały na 130  eko-

toreb.      

 

 19 maja 2012, Kielce: Zielona Majówka na Barwinku 

 

Piknik rodzinny zorganizowany zgodnie z wytycznymi Zielonego Standardu, zorganizowany przez Regionalne 

Centrum Wolontariatu w Kielcach we współpracy z kieleckim Muzeum Zabawek i Zabawy. Scenariusz Majówki 

został wypracowany podczas organizowanych przez partnera  Fundacji Aeris Futuro warsztatów „Jak 

zorganizować Zielone Wydarzenie”. Elementem pikniku była muzyka unplugged, warsztaty cyrkowe, miasteczko 

organizacji pozarządowych, kiermasz lokalnej żywności, lekcja jogi, przejazd zorganizowanej grupy rowerowej 

oraz warsztaty upcyklingu, mecz koszykówki, kiermasz wymiany książek, płyt i ubrań, stoisko Zielonych 

Wydarzeń, zabawy dla dzieci, kiermasz zabawek ludowych. 

 

 26 maja 2012, Tenczynek k. Krakowa: ekologiczny piknik rodzinny 

 

Fundacja Aeris Futuro objęła patronat honorowy nad rodzinnym piknikiem ekologicznym zorganizowanym przez 

pracowników i radę rodziców przedszkola w Tenczynku. Podczas pikniku, dzieci przygotowane przez nauczycielki 

zaprezentowały piękne tańce i uczestniczyły w wielu warsztatach - lepienia z gliny, tworzenia układanek                

z nakrętek, budowania zamków z kartonów, malowania kamieni i mody gazetowej. Zajęciom tym towarzyszyły 

zabawy na zjeżdżalni, nauka jazdy konnej, malowanie twarzy oraz wręczanie prezentów.  

 

 3 czerwca 2012, Wrocław: Wrocławskie Święto Cykliczne  

 

Organizatorzy wrocławskiego Święta Cyklicznego, dzięki wsparciu Fundacji EkoRozwoju, podjęli szereg działań na 

rzecz wdrażania Zielonego Standardu i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, związanego                   

z organizacją i przebiegiem imprezy. Szereg działań proekologicznych podjęto w zakresie promocji wydarzenia. 

Zrezygnowano z ulotek na rzecz wydrukowanych w niewielkiej ilości trwalszych  naklejek. Materiały drukowane 

wykonane zostały na papierze pochodzącym z recyklingu, a ich ilość była odpowiednio skalkulowana. 

Wykorzystano 12 sztuk bannerów z ubiegłorocznej edycji wrocławskiego Święta Cyklicznego, dodając jedynie 

aktualne informacje dotyczące partnerów, sponsorów, daty i lokalizacji imprezy. Nagrody przeznaczone dla 

uczestników imprezy zostały przemyślane pod katem zachęcenia do korzystania z rowerów jako 

zrównoważonego środka transportu, a także wpływu na bezpieczeństwo w ruchu (np. lampki, opaski 

odblaskowe). W programie imprezy uwzględniono warsztaty, które zachęcają do zrównoważonego 

wykorzystania naturalnych zasobów. Stoiska oferujące poczęstunek podczas imprezy zostały wybrane                    

z uwzględnieniem aspektów środowiskowych – dania serwowane podczas wydarzenia były bezmięsne, 

przygotowane z produktów lokalnych i sezonowych. Do niezbędnego minimum ograniczone zostało 

zapotrzebowanie na prąd. Podczas imprezy zachęcano uczestników do recyklingu papieru, plastiku, szkła               

i baterii. Pojemniki na odpady wykonane zostały ze starych obręczy rowerowych. Uczestnicy zachęcani byli do 

rezygnacji z zakupu butelkowanej wody mineralnej na rzecz wielorazowych bidonów. Zielony Standard 

wdrażano też na etapie pracy zespołu organizacyjnego. Do minimum ograniczono drukowanie papieru, pracując 

w większości na plikach on-line, zaś do prowadzenia notatek wykorzystywano papier z recyklingu. Członkowie 

zespołu organizującego imprezę dojeżdżali do pracy rowerami. W biurze pita jest woda wodociągowa.   



 

 

 

 3 czerwca 2012, Poznań: Poznańskie Święto Cykliczne 

 

Poznańskie Święto Cykliczne jest elementem ogólnopolskiej akcji rowerowej o tej samej nazwie. Podczas 

tegorocznej edycji imprezy, organizatorzy, dzięki współpracy z Centrum Promocji Ekorozwoju, wdrożyli szereg 

rozwiązań proekologicznych.  

 

 

 9 czerwca 2012, Zawoja: Czerwcowy Festyn Rodzinny 

 

Fundacja uczestniczyła w festynie gdzie miała swoje stoisko edukacyjne. Elementem stoiska był konkurs na hasło 

ekologiczne, w którym można było wygrać ładowarkę solarną. Na stoisku prezentowane były ponadto materiały 

informacyjne programu Zielone Wydarzenia – m.in. pocztówki i wlepki. Podczas festynu odbywały się ponadto 

występy zespołu góralskiego z Zawoi. Ponadto serwowane były lokalne ekologiczne przysmaki, podane na 

naczyniach wielokrotnego użytku.   

 

 9-10 czerwca 2012, Kraków: Ogólnopolskie Dni Integracji Zwyciężać Mimo Wszystko  

 

Fundacja Aeris Futuro uczestniczyła w organizowanych przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko” 

Ogólnopolskich Dniach Integracji Zwyciężać Mimo Wszystko. Fundacja Aeris Futuro przekazała organizatorom 

wytyczne dotyczące organizacji wydarzenia w Zielonym Standardzie.  

 

 10-14 lipca 2012, Lubiąż: Slot Art Festival  

 

Fundacja uczestniczyła w Slot Art Festival 2012 jako partner przedsięwzięcia, współpracując z działem Zielony 

Slot. Prezes Fundacji wygłosiła wykład dotyczący wdrażania na Festiwalu zasad Zielonego Standardu dla 

wszystkich wolontariuszy pracujących przy nim. Na  stoisku FAF, w  Korytarzu Inicjatyw Społecznych, 

prowadziliśmy edukację ekologiczną uczestników, zorganizowaliśmy quiz wiedzy z zakresu ochrony środowiska, 

warsztaty z upcyclingu  oraz konkurs „Zazieleń Slot”, w którym zbieraliśmy pomysły od uczestników Festiwalu, 

na bardziej ekologiczne sposoby planowania kolejnych edycji Slot Art Festival. Nagrodami w konkursach były: 

bierki, jojo, gra zręcznościowa Tygrys, kubki termiczne, latarki na dynamo, koszulki, przypinki, saszetki. Podczas 

konkursu ze sceny głównej Festiwalu nagrodziliśmy ładowarkami solarnymi dwóch uczestników, którzy wykazali 

się wiedzą na temat Zielonego Slotu. Dodatkowo prowadzona była dokumentacja filmowa, która posłuży do 

stworzenia filmu podsumowującego udział Fundacji przy wprowadzaniu zasad Zielonego Standardu podczas Slot 

Art. Festival. 

 

 12 -15 lipca 2012, Węgorzewo: Seven Festival  

 

Fundacja uczestniczyła w festiwalu jako partner przedsięwzięcia. Na stoisku Fundacji uczestnicy Festiwalu 

dowiedzieli się o idei Zielonych Wydarzeń. Zorganizowana została także gra planszowa oraz quiz sprawdzające 

wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Nagrodami dla najlepszych uczestników gry były: bierki, jojo, gry 

zręcznościowe Tygrys, kubki termiczne, koszulki, przypinki, saszetki, latarki na dynamo. Przeprowadzony został 

także konkurs ze sceny, w którym czterech uczestników Seven Festival zostało nagrodzonych ładowarkami 



 

 

solarnymi. Dokumentacja filmowa prowadzona podczas Festiwalu wykorzystana zostanie w filmie 

podsumowującym udział Fundacji przy wprowadzaniu zasad Zielonego Standardu podczas letnich festiwali.  

 

 19 -22 lipca 2012, Kraków: Festiwal Rozstaje  

 

Na konferencji prasowej rozpoczynającej festiwal prezes Fundacji przedstawiła standardy dotyczące Zielonych 

Wydarzeń, które mogłyby zostać wdrożone również na Festiwalu Rozstaje. Przez trzy dni Festiwalu Fundacja na 

swoim stoisku prowadziła edukację ekologiczną oraz warsztaty z upcyclingu. Uczestnicy festiwalu wzięli udział     

w quzie wiedzy z szeroko rozumianej ochrony środowiska, w którym mogli wygrać jojo, gry zręcznościowe 

Tygrys. Dodatkowo najlepszy pomysł dotyczący wprowadzenia Zielonych Standardów podczas kolejnych edycji 

Festiwalu został nagrodzony ładowarką solarną. Prowadzona była także dokumentacja filmowa, która posłuży do 

stworzenia filmu podsumowującego wprowadzanie zasad Zielonego Standardu w czasie letnich festiwali.  

 
 19 sierpnia 2012, Poznań: II Poznański Piknik Rodzinny 

 
Podczas całodniowego Pikniku miały miejsce warsztaty latawcowe, konkursy dla rodzin w ramach Potyczek 

Rodzinnych, pokazy dotyczące bezpieczeństwa nad woda prowadzone przez Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe, plener malarski, koncerty i wystawy stowarzyszeń i klubów działających na rzecz poznańskich 

rodzin.  

 

 24-26 sierpnia 2012, Cieszanów: Cieszanów Rock Festiwal 

 

Fundacja uczestniczyła w Festiwalu jako partner przedsięwzięcia. W czasie jego trwania na stoisku Fundacji,        

w Strefie Aktywności, uczestnicy Festiwalu dowiedzieli się o zasadach Zielonego Standardu, wzięli udział w quizie 

wiedzy ekologicznej, w którym nagrodami były bierki, przypinki oraz przedstawili swoje pomysły i rozwiązania na 

bardziej ekologiczną organizację kolejnych edycji Cieszanów Rock Festiwal. Najlepsze prace zostały nagrodzone 

kubkami termicznymi, latarkami na dynamo, koszulkami oraz saszetkami. Zorganizowany został także konkurs ze 

sceny głównej Festiwalu - autor najlepszego wg publiczności hasła ekologicznego otrzymał ładowarkę solarną. 

Dodatkowo prowadzona była dokumentacja filmowa, która posłuży do stworzenia filmu podsumowującego 

obecność Fundacji na Cieszanów Rock Festiwal, efekty zazieleniania oraz inspiracje  na przyszłe edycje Festiwalu. 

 

 26 sierpnia 2012, Warszawa: Gra plenerowa – „Kilka kroków do świadomej konsumpcji”  

26 sierpnia w ramach akcji Zielony Jazdów organizowanej przez Centrum Sztuki Współczesnej przy 
Zamku Ujazdowskim w Warszawie przeprowadzona została gra plenerowa edukująca uczestników        
w zakresie świadomej konsumpcji. Uczestnicy musieli wykonać kilka zadań sprawdzających ich wiedzę 
na temat certyfikatów i  oznaczeń ekologicznych produktów, sprawdzić czy ulegają promocjom                
i manipulacjom zawartym w reklamach, poznać zasady odpowiedzialnego kupowania. Po zakończonej 
grze, z wszystkimi uczestnikami zostały omówione ich odpowiedzi dzięki czemu dowiedzieli się jak 
można być bardziej świadomym konsumentem. W grze wzięło udział 20 osób. 
 
 
 



 

 

 14-15 września 2012, Kielce: „Prze-tworzenie - czyli Festiwal Recyklingu w Kielcach” 

 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach 14-15 września zorganizowało wydarzenie, którego celem było 

pobudzenie proekologicznych zachowań Kielczan. Rozpoczęło się ono debatą „Kultura śmiecia” nt. stosunku 

współczesnych ludzi do produkowanych przez nich śmieci oraz aspektów socjologicznych istnienia odpadów. 

Dyskusja była urozmaicona prezentacją fragmentów filmów związanych z tematyką. 

Drugiego dnia organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla mieszkańców miasta, które czekały na nich aż          

w sześciu festiwalowych punktach: skwerze im. Szarych Szeregów, Parku Miejskim, Design Centrum Kielce, 

Biurze Wystaw Artystycznych, Ogródku “Jordanowskim” przy ul. Paderewskiego oraz kawiarni edukacyjnej 

“Wesoła Ciuchcia”. W miejscach tych odbywały się warsztaty z upcyklingu (tworzenie instrumentów 

muzycznych, strojów z odpadów, biżuterii, lampionów, plecionek z papieru, gier ekologicznych, zabawek, 

papieru z recyklingu), atrakcje dla dzieci i młodzieży (budowanie rzeźby-czarownicy z odpadów, konkurs 

segregacji śmieci na czas, ekologiczne gry Muzeum Zabawy i Zabawek), wymiana ubrań SWAP, konkurs 

malowania ekologicznego graffiti na kontenerach na śmieci, pokaz mody z recyklingu, koncerty 

unplugged (Innkai, Espressivo), fireshow. 

Zorganizowano również grę miejską  połączoną ze zbiórką odpadów, w trakcie której można było otrzymać 

ekologiczne gadżety, w zamian za przyniesienie do punktów festiwalowych odpadów:  metalu, plastiku, szkła, 

papieru, “elektrośmieci” lub tekstyliów.  

 

 18 września 2012, Kwidzyn: „Kocham, lubię, szanuję...nie śmiecę - Sprzątanie Świata - Polska” 

 

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, jak co roku wzięło udział w akcji „Sprzątanie Świata” wraz z placówkami 

oświatowymi (przedszkola, szkoły). Oprócz zbiórki odpadów (w siedzibie Stowarzyszenia można było odebrać 

worki na odpady) wydarzenie zostało rozszerzone o happening, który odbył się przy ul. Piłsudzkiego (deptak)      

w godz. 12.00 - 15.00. Podczas happeningu można było uczestniczyć w konkursach na temat: segregacji 

odpadów, świadomej konsumpcji, zrównoważonego rozwoju oraz wziąć udział w warsztacie artrecyclingu, 

zabierając ze sobą rolkę po papierze toaletowym i puszkę konserwową po owocach, warzywach.  Poprzez te 

działania mieszkańcy mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu gospodarki odpadami i świadomej konsumpcji.   

W akcji „Sprzątanie Świata” udział wzięły m. in. dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Promyk” - tj. 210 

przedszkolaków oraz uczniowie ze szkoły podstawowej nr 4 zrzeszeni w szkolnym kole przyrodniczym, którzy 

uczestniczyli również w warsztatach artrecyklingu oraz konkursach, za które otrzymali ekologiczne gadżety oraz 

sadzonki roślin iglastych do posadzenia na terenie wokół szkoły.  

 

 19-30 września, Wrocław: „Ekojarmark - 100% społecznej inicjatywy” 

Ekojarmark – jest niekomercyjnym wydarzeniem promującym zrównoważony styl życia oraz lokalną 

przedsiębiorczość opartą m.in. na produkcie lokalnym oraz turystyce przyjaznej przyrodzie. Odbywa się we 

Wrocławiu nieprzerwanie od 2001 roku, a jego organizatorem jest Fundacja EkoRozwoju. Organizowany jest 

dwa razy do roku, we Wrocławiu, a jesienna edycja 2012 realizowana była w standardzie Zielonych Wydarzeń. 

Wspólnym mianownikiem dla każdego ekojarmarku jest promocja świadomej, odpowiedzialnej konsumpcji: 

jedzenia (lokalne produkty), spędzania wolnego czasu (ekoturystyka) i zasobów naturalnych (produkcja 

metodami ekologicznymi). Każda edycja ma warsztaty, punkt informacyjny oraz atrakcje dodatkowe dla 

dorosłych i dzieciaków. 

http://test.ekojarmark.pl/o-jarmarku/organizator


 

 

 

 5 października 2012, Kraków: Happening „Natura wkracza do biura”  

 

Pracownicy biurowi zostali zaproszeni na przerwę obiadową w stylu ecoactive, podczas której mogli zmierzyć się 

w ekologicznych konkurencjach, spróbować swoich sił w Tai Chi oraz zjeść ekologiczny poczęstunek, 

przygotowany z naturalnych produktów pochodzących od rolników z Małopolski.  

Konkurencje nawiązywały do potrzeby segregowania śmieci i recyclingu, carpoolingu, racjonalnego zużycia 

papieru. W trakcie happeningu powstała również żywa instalacja z wrzosów, puszek recyclingowych i wikliny, 

która ozdobiła ścianę biurowca. W trakcie wydarzenia miała miejsce premiera internetowej gry EKOBIURO. 

Uczestniczący w happeningu pracownicy oprócz aktywnego spędzenia przerwy obiadowej przede wszystkim 

zainteresowali się prośrodowiskowymi postawami w pracy, a pracodawcy zwrócili uwagę na ekologiczne 

inicjatywy.  

W happeningu wzięło udział 100 pracowników biurowych. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem 

medialnym. Informacje opublikowano m. in. w Gazecie Wyborczej Kraków (wersja papierowa i elektroniczna), 

magazynie E!stilo, radiu – Radiostacja, Antyradio, Radio Kraków, a także na portalach internetowych – 

ekolokalizator.pl, zielona lekcja.pl, kampaniespoleczne.pl, komiko.pl, wkrakowie.pl.  

 

 Konferencja naukowa będąca elementem projektu „Po kapitalizmie (7-8.12.2012) 

W dniach 7-8 grudnia w krakowskiej Galerii Bunkier Sztuki odbyła się konferencja naukowa będąca elementem 

projektu "Po kapitalizmie". Organizatorzy, przy wsparciu Fundacji Aeris Futuro, zadbali  o rozwiązania, które 

pomogły zazielenić wydarzenie.   

"Po kapitalizmie" to projekt realizowany od marca 2012. W ramach czterech ściśle związanych ze sobą modułów 

- miasto, teoria, sztuka i życie codzienne - wszyscy zainteresowani zastanawiają się nad możliwością stworzenia 

systemu gospodarczego alternatywnego względem obecnie istniejącego.  

Przedsięwzięcie gromadzi przedstawicielki i przedstawicieli m.in. aktywizmu miejskiego, sztuki, ekologii, filozofii, 

architektury, socjologii, kulturoznawstwa i politologii, jak i wiele innych osób, których nie zadowala status quo,  

a postmodernistyczną ironię chętnie zastąpiłyby krytyczną utopią, rozumianą nie jako hegemoniczna wizja 

rzeczywistości, lecz jako narzędzie twórczej refleksji nad przyszłością.  

Konferencja naukowa kończy tegoroczną edycję projektu i tematycznie związana jest z jego poszczególnymi 

modułami. Organizatorzy postanowili wprowadzić kilka elementów standardów Zielonych Wydarzeń.  

Jednym z nich było zadbanie o lokalny, wegetariański catering, który w menu uwzględniał także ekologiczną 

kawę Fair Trade.  

 
3. ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ 

 

 Krakowski Festiwal Odpowiedzialnego Biznesu (13-16.03.2012) 

 

W ramach Festiwalu zorganizowano cztery konferencje. Studenci krakowskich uczelni mieli niepowtarzalną 

szansę dowiedzieć się czym w praktyce jest społeczna odpowiedzialność biznesu, a także dlaczego strategia 

odpowiedzialnego biznesu jest coraz częściej wdrażana w polskich przedsiębiorstwach. Fundacja Aeris Futuro 



 

 

wzięła udział w konferencji organizowanej 15 marca na Akademii Górniczo-Hutniczej. Joanna Mieszkowicz             

i Marcin Walkow z Fundacji Sendzimira poprowadzili warsztat pt. "Pomaluj biznes na zielono". 

 Spotkanie z cyklu Climate Tour „Poczuj dobrą energię na wiosnę, poczuj klimat!” (14.04.2012) 

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii w 585 miastach Europy organizowane są 
różnorodne wydarzenia, których celem jest promowanie energetycznej odpowiedzialności. Kraków nie pozostaje 
w tyle! 14 kwietnia o 18:00 Fundacja Aeris Futuro zaprosiła do Cafe Młynek, by wspólnie z ekspertami podjąć 
dyskusję na temat aktywnego przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz promowania zrównoważonego 
gospodarowania energią i zasobami leśnymi.   

Prelekcje wygłosiła Joanna Mieszkowicz, prezeska Fundacji Aeris Futuro, oraz Łukasz Polakowski - ekspert 
Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystywania Energii. Spotkanie było częścią Climate Tour - cyklu wykładów 
dotyczących różnorodnych zagadnień związanych ze zmianami klimatu.   

 Krakowski Wieczór z Klimatem – Zrównoważona Energia dla Europy (14.04.2012) 

Na krakowskim Kazimierzu w Cafe Młynek w Krakowie odbył się energetyczny wieczór - prelekcje dotyczące 

klimatu, energii, polityki i ekonomii, wegański poczęstunek oraz występ dwóch pieśniarek z Bułgarskiego Chóru 

w Londynie (The London Bulgarian Choir). 

Spotkanie poprowadzili Joanna Mieszkowicz, Prezes Fundacji Aeris Futuro oraz Łukasz Polakowski z Fundacji na 

rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Omówiono szczegółowo zagadnienia wpływu zmian klimatu na jakość 

życia i gospodarkę oraz udziału sektora energetycznego w emisji gazów cieplarnianych oraz uwarunkowań 

prawnych i technicznych, związanych z wdrażaniem innowacyjnych technologii energetycznych. Wykład 

zgromadził ponad 20 uczestników – głównie studentów i działaczy krakowskich organizacji pozarządowych. 

Tematyka wykładu sprowokowała ożywiona dyskusję na temat aktywnego przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym oraz promowania zrównoważonego gospodarowania energią. 

Patronat i wsparcie nad Wydarzeniem objął Sekretariat Koalicji Klimatycznej w ramach Climate Tour - cyklu 

otwartych wykładów związane ze zmianami klimatu, które Koalicja organizuje od 2009 roku. Fundacja AERIS 

FUTURO jest od początku istnienia członkiem Koalicji. 

 

 Ekologiczna kampania edukacyjna w Totalizatorze Sportowym (09.2012-01.2013) 
 

20 września 2012 Fundacja Aeris Futuro we współpracy z Totalizatorem Sportowym rozpoczęła kampanię 

edukacyjną wśród pracowników Spółki. Głównym celem jest aktywizowanie pracowników do podjęcia działań na 

rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska nie tylko w miejscu pracy i domu, lecz także na rzecz lokalnych 

społeczności.  

Fundacja Aeris Futuro jako partner merytoryczny projektu przygotowała i przeprowadzi kampanię intranetową 

dla pracowników Totalizatora Sportowego oraz konkurs na realizację działań prośrodowiskowych w otoczeniu 

Firmy.  

Artykuły i quizy o tematyce środowiskowej w kampanii intranetowej zostały poświęcone następującym blokom 

tematycznym: transport, natura i przyroda, energia, świadoma konsumpcja. Pracownicy Totalizatora 

Sportowego mogli zaczerpnąć inspiracji z artrecyklingu, upcycling, poznać więcej ciekawostek z zakresu ekologii  

i zdrowego stylu życia.  



 

 

Wybór czterech głównych aspektów związanych z ochroną środowiska był celowy. Z jednej strony pracownik 

będzie miał miesiąc na oswojenie się z wybranym tematem, z drugiej ułatwi mu to utrwalenie zdobytej wiedzy, 

co jest głównym celem projektu.     

Tegoroczny projekt zainaugurowany został w przeddzień Europejskiego Dnia bez Samochodu i trwał do stycznia 

2013 roku.  

 

 

4. EDUKACJA Z KLIMATEM 

Celem Programu jest popularyzacja postaw ekologicznych, wzbudzanie wrażliwości wobec przyrody oraz 

promowanie idei zrównoważonego rozwoju wśród dzieci i młodzieży. W ramach programu Edukacja z klimatem, 

Fundacja zrealizowała w roku 2012 następujące działania: 

 

 Spotkanie z wolontariuszami (14.02.2012r.)  

100 wolontariuszy oraz ich koordynatorzy reprezentujących Sądeckie Centrum Wolontariatu, Program Starszy 

Brat Starsza Siostra oraz sieć Klubów Wolontariatu, odwiedziło pięć krakowskich organizacji pozarządowych, 

aktywnie współpracujących z wolontariuszami. Celem wizyty była wymiana doświadczeń, porównanie 

standardów oraz form współpracy z wolontariuszami. Było nam niezwykle miło, że Fundacja Aeris Futuro 

znalazła się w gronie wybranych organizacji, tym bardziej, że jako jedyni (z wybranych) zajmujemy się tematyką 

ekologii. 

Spotkanie studyjne rozpoczęło się o 11.00, kiedy to 20 osobowa grupa wolontariuszy wraz z koordynatorem 

wycieczki, dotarła do naszego biura. 

Podczas godzinnej wizyty staraliśmy się przedstawić główne obszary działalności Fundacji, nasze priorytety oraz 

największe projekty realizowane podczas pięcioletniej działalności Fundacji. Wiele miejsca w prezentacji zostało 

poświęcone tym wydarzeniom, w których obecność naszych wolontariuszy była nieodzowna. Do takich 

niewątpliwie należała akcja społeczna „Podaruj choince drugie życie”. Obecność naszych wolontariuszy na 

spotkaniu sprawiła, iż oni sami mogli przedstawić kulisy przygotowań oraz wrażenia z przebiegu samej akcji, 

swoim kolegom i koleżankom z Nowego Sącza. 

 

WARSZTATY 

 „Artrecykling na Dzień Matki” (14, 15, 17, 22 i 23.05.2012) 

 

Grupą docelową warsztatów były przedszkolaki. Warsztaty polegały na wykonaniu przez dzieci prezentów dla 

mamy z wykorzystaniem ogólnodostępnych domowych odpadów. Przedszkolaki z puszek po warzywach 

konserwowych robiły ozdobne doniczki a z resztek serwetek i tekturowych rurek po papierze toaletowym 

kolorowe goździki. Przed wykonywaniem prezentów trenerzy Fundacji przeprowadzili pogadankę                           

o segregowaniu śmieci, recyklingu, upcyklingu i artrecyklingu. W działanie zaangażowani byli wolontariusze 

Fundacji. 

W warsztatach wzięło udział 157 przedszkolaków z 8 grup z przedszkoli:  

- Przedszkole nr. 75, ul. Grottgera 28, Kraków 

- Przedszkole nr.139, ul. Gen. Józefa Bema 21, Kraków 

 



 

 

 Must be the Las” (19, 20, 22 i 26.06 2012) 

Z uczniami szkół gimnazjalnych przeprowadzone zostały warsztaty na temat roli lasów i zadrzewień,                      

w nawiązaniu do obchodzonego 1 czerwca Dnia Lasu. Większość zajęć została przeprowadzona na terenie 

krakowskich Plant oraz Parku Krakowskiego. W związku z opadami atmosferycznymi zajęcia w jednej z grup 

zostały zrealizowane w szkole. Pierwsza część zajęć przeprowadzona była w formie pogadanki nt. roli lasów.        

W drugiej części uczniowie,  podzieleni na grupy, odgrywali w formie pantomimy scenki przedstawiające 

wylosowane przykłady na rolę lasów w środowisku przyrodniczym. Zadaniem pozostałych uczniów było 

odgadnięcie jaka rola jest przedstawiana.  

W zajęciach wzięło udział 109 uczniów z 5 klas z gimnazjów: 

- Gimnazjum nr. 4, Rynek Kleparski 18, Kraków 

- Gimnazjum nr. 16, ul. Konarskiego 2, Kraków 

 

 „Ekologia od kuchni” (18 i 31.10 oraz 7 i 16.11.2012) 

Celem zajęć było dotarcie do przyszłych pracowników branży gastronomicznej oraz uświadamianie ich                  

w zakresie negatywnych skutków nadmiernej konsumpcji mięsa . W każdej ze szkół biorących udział w projekcie 

zostały przeprowadzone po dwa zajęcia. Pierwsze dotyczyły omówienia  piramidy środowiskowej,  obrazującej 

merytoryczne powody , dla których ludzie powinni ograniczyć spożycie mięsa, w szczególności wołowego. Drugie 

zajęcia to przekazanie niezbędnej wiedzy w relacji kucharz i klient-wegetarianin, przedstawiono m.in. rożne 

rodzaje tej diety, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pewne składniki odzwierzęce: tłuszcze, podpuszczka 

biologiczna, koszenila, żelatyna. Słuchacze zostali zapoznani z alternatywną dla mięsa opcją produktów 

dostępnych na polskim rynku. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali broszurę „Piramida żywieniowa” a szkoły 

biorące udział w projekcie plakaty obrazujące wpływ produkcji różnego rodzaju produktów żywnościowych na 

środowisko naturalne.  

Partnerem podczas trwania działania był Środowiskowy Hufiec Pracy 6-5 w Krakowie. Zaangażowani byli również 

wolontariusze Fundacji. 

W zajęciach wzięło udział 157 uczniów z 5 klas ze szkół: 

- Zespół Szkół FWP, os. Złotej Jesieni 2, Kraków 

- Zespół Szkół Gastronomicznych nr.1, os. Złotej Jesieni 16, Kraków 

- Zespół Szkół Zawodowych nr. 2, os. Szkolne 18, Kraków 

- Zespół Szkół Zawodowych nr. 2, ul. 3 Maja 2, Niepołomice 

- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, pl. Matejki  11, Kraków 

 

 „Świadomy konsument” (22 i 23.11.2012) 

We współpracy z Domem Kultury „Pogórze” z filią w Dworze Czeczów, przeprowadzono zajęcia dla uczniów szkół  

podstawowych na temat świadomej konsumpcji. Zajęcia nawiązywały do obchodzonego 24 listopada Dnia bez 

Zakupów. Uczniowie pierwszego dnia zajęć zostali zapoznani m.in. z zasadami odpowiedzialnej konsumpcji, ideą 

Sprawiedliwego Handlu, wpływem nadmiernej konsumpcji na środowisko naturalne i wyczerpywanie się 

zasobów naturalnych. Przedstawione zostały także idee upcyclingu i artrecycklingu jako sposobów na 



 

 

ograniczenie liczby kupowanych nowych produktów. Drugą częścią zajęć była gra planszowa, stworzona przez 

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. W grze brały udział 4 osobowe zespoły, a najlepszy zespół w każdej 

klasie został nagrodzony (bidon). Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkową torbę na zakupy wielokrotnego 

użytku oraz notes z listą na eko-zakupy. W przeprowadzeniu gry czynnie pomagali wolontariusze Fundacji.  

 W zajęciach wzięło udział 84 uczniów z 4 klas Szkoły Podstawowej nr 111 im. Wojska Polskiego (ul. Bieżanowska 

204, Kraków).  

 Dni Naprawmy To - Rowerowa Gra Miejska EKO-PATROL (08.08.2012) 

 

W ramach dni „Naprawmy To” uczestnicy Rowerowej Gry Miejskiej EKO-PATROL zorganizowanej przez Fundację 

Aeris Futuro oraz Pracownię Obywatelską wybrali się w podróż głównymi ścieżkami rowerowymi Krakowa. Na 

trasie czekały na nich przygotowane pytania konkursowe edukujące czym jest odpowiedzialna konsumpcja, jakie 

są formy ochrony przestrzeni zielonej, jak zgłaszać usterki i problemy występujące w przestrzeni publicznej. 

 

KONKURSY 

 Konkurs fotograficzny – „Ziemia w obiektywie” 

W nawiązaniu do obchodów Dnia Ziemi dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowany został konkurs 

fotograficzny „Ziemia w obiektywie”. Konkurs trwał od 20 czerwca do 30 września 2012. W konkursie mogły 

brać udział 4 osobowe zespoły, których zadaniem było przygotowanie zdjęć obrazujących dowolną interpretację 

hasła: ziemie w obiektywie. Do konkursu zgłoszono 111 zdjęć nadesłanych przez 8 zespołów reprezentujących: 

- XVI L.O. im. K. K. Baczyńskiego w Krakowie 

- ŚHP 6-5 w Krakowie 

- Zespół Szkół w Zawoi Wilczej 

W  konkursie wyłoniono 5 zespołów, które wzięły udział w grze terenowej – „Ekomisja na rzecz Ziemi”. Gra 

trwająca ok. 3 godzin została przeprowadzona w Parku Jordana. Na 6 punktach uczniowie wykonywali zadania 

sprawdzające ich wiedzę z różnych zagadnień  związanych z tematyką projektu np. świadome kupowanie, 

certyfikaty ekologiczne, poprawna segregacja odpadów. Pod koniec gry osoby obstawiające punkty omówiły        

z uczniami poprawne rozwiązanie zadań. 

Nagrodzone  zostały 3 najlepsze zespoły (I miejsce: bidon, kubek termiczny, latarka, torba ekologiczna, II 

miejsce: kubek termiczny, latarka, torba ekologiczna, III miejsce: kubek termiczny, torba ekologiczna). Wszyscy 

uczestnicy gry dostali także broszury „Piramida żywieniowa” oraz listy na ekozakupy.  Punkty gry obstawione 

były przez pracowników Fundacji oraz wolontariuszy.  

 

 Konkurs kulinarny - „Ekologia od kuchni” (10-11.2012) 

Podsumowaniem zajęć teoretycznych „Ekologia od kuchni”, przeprowadzonych w szkołach o profilu 

gastronomicznym,  był konkurs na stworzenie własnej wersji dań wegetariańskich, przeprowadzany w każdej 

uczestniczącej w projekcie szkole. Potrawy oceniane były przez jury, w którego składzie byli przedstawiciele 

poszczególnych szkół oraz osoba z Fundacji Aeris Futuro. Nagrodami  dla trzech najlepszych uczniów w każdej 

klasie były książki kucharskie,  a szkoły biorące udział w projekcie dodatkowo otrzymały zestaw: szybkowar, 

parowar, kiełkownica z zestawem kiełek. Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymali listy na ekozakupy.  



 

 

Partnerem podczas trwania działania był Środowiskowy Hufiec Pracy 6-5 w Krakowie. Zaangażowani byli również 

wolontariusze Fundacji. 

W konkursie wzięło udział 50 uczniów szkół gastronomicznych prezentujących następujące szkoły: 

- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie 

- Zespół Szkół Zawodowych HTS S.A. w Krakowie 

- Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie 

- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Niepołomicach 

- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie 

 

 

5. STWÓRZMY KLIMAT DLA PRZYSZŁOŚCI – rozwój instytucjonalny Fundacji Aeris Futuro  

 

 Centrum Aktywności Lokalnej 

Przedstawiciele Fundacji Aeris Futuro w 2012 roku uczestniczyli w  projekcie pt. "Centrum Aktywności Lokalnej" 

– organizowanym przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU działające w obszarze świadczenia usług 

szkoleniowo - doradczych skierowanych do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą", które przewodniczy partnerstwu na rzecz zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich. Celem projektu było zwiększenie potencjału, poprawa funkcjonowania oraz 

harmonijny rozwój małopolskich organizacji pozarządowych. 

 

 EKO-KARIERA - promocja i wspieranie eko-wolontariatu 

W roku 2012, Fundację wspierała w jej działaniach grupa kilkunastu wolontariuszy. Wolontariusze angażowani 

byli do działań związanych z organizacją i przebiegiem Zielonych Wydarzeń m.in. festiwali, szkoleń, warsztatów, 

a  także działań informacyjno-promocyjnych.  

 

 Członkostwo w Koalicji Klimatycznej  

Koalicja Klimatyczna jest ogólnopolskim porozumieniem organizacji pozarządowych zaangażowanych                   

w działania na rzecz ochron globalnego klimatu. Misją Koalicji jest wspólne działanie w celu zapobiegania 

wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska. Do Koalicji Klimatycznej należą 

obecnie 22 organizacje, w tym od początku swojego istnienia Fundacja Aeris Futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Najważniejsze instytucje, organizacje i firmy, które wsparły Fundację Aeris Futuro w realizacji zadań 

statutowych w 2012: 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej 

Koalicja Klimatyczna 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki 

Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju 

 

 

Osoby indywidualne  

 

Gminy: Sosnowiec, Zabierzów, Sułoszowa  

Babiogórski Park Narodowy, Wielkopolski Park 

Narodowy, Karkonoski Park Narodowy, Ojcowski Park 

Narodowy, Park Narodowy Gór Stołowych  

Nadleśnictwa i leśnictwa: Chojnów, Świdnica, Rybnik, 

Wałbrzych 

Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych   

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” 

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski 

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu 

 

CBL Sp. z o.o. 

Cemex Polska Sp. z o.o. 

CTC Polska Sp. z o.o. 

Diageo Polska Sp. z o.o. 

Discovery Polska Sp. z o.o. 

Euro RSCG Sensors 

Evobus Sp. z o.o. 

Pol-Ital Sp. z o.o. 

Provident Polska S.A. 

RedNet Media Sp. Z o.o. 

Tauron 

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 

smARTcat Sp. z o.o. 

Szkółka drzew I krzewów “Alicja” 

Yves Rocher 

Prasa/wydawnictwa: 

Gazeta Wyborcza 

Gazeta Krakowska 

Dwutygodnik Kraków.pl  

As Biznesu 

Logistyka Odzysku 

Magazyn Przemysł Zarządzanie Środowisko 

Wróżka  

Mice Poland 

Radio: Radio Kraków, Radio Plus, Radio Eska, Antyradio  

Radiofonia, Radio Pryzmat, Radio Alfa, Radio TOK FM 

TV: TTV, TVN 

Internet: 

chronmyklimat.pl, ngo.pl, reo.pl, zielonalekcja.pl, CSR-

info, ekolokalizator.pl, greenbiznes.pl 

 

 

 

 

 

 

 


