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Prezes Zarządu 

Członek Zarządu 

1. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego, w tyn:i 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 lok_alnych; 

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, ir;itegracji 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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,ll'ncJa celów statutowych, zgodnie z § 8 statutu, w brzmieniu obowiązującym od 20 lutego 2007 roku: Fundacja 

j lh:uje swe cele poprzez prowadzenie działalności I odpłatnej I nieodpłatnej. 

1
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 i informacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej i reklamowej w zakresie celów 

statutowych; 

3. promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych, w tym alternatywnych źródeł energii 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 konf~rencji 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, pro~nbz dotyczących ochrony środowiska natura_lnego 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 s
przyjającej celom Fundacji; 

24. lobbing wśród przedstawicieli władż 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. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

28. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; · 

29. prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych. 

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

niepokrywającym całości niezbędnych 
kosztów, wchodzi działalność wyszczególniona w u stępach: 1-10, 12-

25, 27-29. 



slównych zdarzeń prawnych w dzl~talnośol fundacji o skutkach finansowych 

głównych działań Fundacji w 2020 roku. 

lsją Fundacji Aeris Futuro Jest skutecznie przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwiększenie 

różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie 

odpowiedzialnego biznesu. Celem działań jest z jednej strony neutralizacja emisji gazów cieplarnianych i w dłuższej 

perspektywie przeciwdziałanie giobalnej zmianie klimatu, a z drugiej edukacja ekologiczna w zakresie ochrony i 

adaptacji do zmiany klimatu. 

W 2020 roku Fundacja zrealizowała następujące działania: 

~ W ramach programu CZAS NA LAS 

W 2020 roku minęło 15 lat od wdrożenia programu CZAS NA LAS, w ramach którego od początku działania 

posadzonych zostało ponad 1 600 OOO drzewek na terenie całej Polski. Program rozszerzamy na nasadzenia roślin 

sprzyjających oczyszczaniu się powietrza i zwiększaniu różnorodności biologicznej. Fundacja w 2019 roku zrealizowała 

projekty: 

► 31.03.2020 zakończyliśmy sadzenie 2020 drzew na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Nasadzenie 

miało na celu uzupełnienie uschniętych z powodu suszy sadzonek, w głównej mierze dębu szypułkowego (95% 

całości) oraz jednostkowo czereśni ptasiej, głogu, róiy, tarniny, wiązu i klonu polnego. Uzupełnione sadzonki 

pozwolą na wyrównany wzrost uprawy, wcześniejsze zacienienie międzyrzędzi, a co się z tym wiąże, mniejszy 

wzrost roślin zagłuszających wzrost drzewek. Z racji pandemii nasadzenie odbyło się bez udziału 

wolontariuszy firmy Atenor, która była fundatorem. 

► 31.03.2020 zakończyliśmy sadzenie. 2000 drzew na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zostało 

sfinansowane dzięki Tides Foundation z San Francisco, która przekazała donację na rzecz sadzenia drzew 

wskazanej przez firmę Estee Lauder fundacji. Nasadzenie miało na celu uzupełnienie uschniętych z powodu 

suszy sadzonek, w głównej mierze dębu szypułkowego (95% całości) oraz jednostkowo czereśni ptasiej, głogu, 

róży, tarniny, wiązu i klonu polnego. To nasadzenie również odbyło się bez udziału wolontariuszy, z racji na 

pandemię. 

► 31.03.2020 zakończyliśmy również nasadzenie sfinansowane przez firmę GSl Polska, świętującą swoje 30-

lecie. Posadziliśmy 3000 dębów w Wielkopolskim Parku Narodowym. Drzewa te mają zastąpić sadzonki, które 

obumarły z powodu suszy. Z racji pandemii, sadzenie odbyło się siłami pracowników Parku oraz Fundacji. 

► 31.03.2020 zakończyliśmy nasadzenia 1500 dębów w Wielko.polskim Parku Narodowym. Zostały one 

sfinansowane przez firmę Lina-Medical, która wspólnie z nami podjęła szeroko zakrojone działania CSR w 
kontekście budowania świadomości ekologicznej swoich pracowników i współpracowała z nami również 

podczas innych aktywności. Posadzone dęby zastąpią drzewa obumarłe w wyniku suszy 2019 roku. 

► 27.07.2020 wspólnie z pracownikami firmy Estee Lauder (marka Origins) przeprowadziliśmy nasadzenie rabaty 

bylinowej w Parku Arkadia w Warszawie. Oprócz pracowników, w nasadzeniu wzięli udział przedstawiciele 

Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy, pracownicy Fundacji oraz znanen osoby publiczne, będące 

przedstawicielami marki. Posadziliśmy ponad 100 bylin. 

► 13.10.02020 zakończyliśmy w Parku Narodowym Gór Stołowych sadzenie 500 sadzonek jodły sfinansowanych 

przez firmę Rankomat, której pracownicy przybyli na miejsce i sadzili wspólnie z nami drzewa w ramach 

działań społecznej odpowiedzialności biznesu. Oprócz tego zostały przeprowadzone wśród pracowników 

szkolenia w temacie podstaw sadzenia, doboru gatunków oraz specyfiki terenu, na którym sadzimy. 

► W drugiej połowie października 2020 posadziliśmy w miejscowości Polanka Hallera na terenie'Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 500 sadzonek następujących gatunków: olsza czarna, lipa drobnolistna, klon jawor, klon 

zwyczajny, buk pospolity, grab zwyczajny. Nasadzenie zostało sfinansowane przez firmę Caterpillar, której 

pracownicy nie mogli się pojawić z racji na sytuację pandemiczną. Miało na celu przebudowę drzewostanu 

oraz uzupełnienie miejsc, w których drzewa w wyniku naturalnych procesów obumarły. _ 
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Jeslenl11 2020 roku posadzlllśmy 1000 drzew (gatunek: jodła) w Parku Narodowym Gór Stołowych . Wydarzyło 

się to za sprawą firmy Grupa Chrobry, która postanowiła dofinansować nasadzenia mające na celu odbudowę 

drzewostanów jodłowych, których na obecną chwilę jest w Parku okoł~ 0,2%, podczas gdy ponad lOO lat temu 

jodła stanowiła 2096. 

► Jesienią 2020 roku posadziliśmy 100 sadzonek w miejscowości Polanka Haller~ na terenie należącym do 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gatunki: lipa d~obnolistna, buk po~polity. Fundatorem była firma Little Bed 

Design, a nasadzenie miało na celu przebudowę siedliska. 

► w drugiej połowie października 2020 posadziliśmy w miejscowości Polanka Hallera na terenie Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 500 sadzonek następujących gatunków: olsza czarna, lipa drobnolistna, klon jawor, klon 

zwyczajny, buk pospolity, grab zwyczajny. Nasadzenie zostało sfinansowane przez firmę New Moon Talent, 

której pracownicy przybyli na miejsce i podczas dnia pracy posadzili część sadzonek, jak również wzięli udział 

w warsztatach ekologicznych oraz wysłuchali wykładu na temat sposobów gospodarowania lasem na terenie 

Uniwersytetu. 

► W połowie października 2020 zakończyliśmy sadzenie 500 drzew finansowanych przez firme Ista Gliwice. 

Nasadzenie odbyło się na terenie w miejscowości Ujsoły w Beskidzie Żywieckim. Teren należy do spółdzielni 

prywatnej, której członkowie są niezadowoleni z gospodarki leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe, do 

których należy większość okolicznych terenów. Posadziliśmy na tym terenie 80% buka oraz 20% jodły, a miało 

to na celu przebudowanie siedliska zdominowanego przez monokulturę świerkową. 

W ramach programu Zielone Wydarzenia 

► Kraków dla Australii - debata i koncert (25.01.2020) 

Australia płonie, a my nie chcąc być obojętnym, postanowiliśmy działać . Działać tak, jak potrafimy. 

Współorganizowaliśmy debatę chcąc rozmawiać jak możemy uchronić siebie, Polskę i polską przyrodę przed 

podobnymi konsekwencjami. 25 stycznia (sobota) spotkaliśmy się na Dolnych Młynach 10, na drugim piętrze „sala 

retro" nad klubem Zet Pe Te. Wśród panelistów gościliśmy: Wendy Allen, Australijka mieszkająca 'w Polsce i 

działaczka ekologiczna m.in. w Obozie dla Puszczy, Maciej Skinderowicz z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, osoba z 

Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Joanna Mieszkowicz z naszej Fundacji. 

W ramach wydarzenia: 

- kącik dla dzieci z profesjonalnym animatorem i atrakcjami dla dzieci 

- DEBATA o aktualnej sytuacji w Australii oraz szukanie odpowiedzi na pytanie: co możemy zrobić, aby zapobiegać 

takim sytuacjom. Poruszymy wszystkie kwestie wchodzące w tematykę: #zerowaste, #ekologia i #klimat. 

- LOTERIA 

- KONCERT CHARYTATYWNY tyskiego zespołu Eloi, który powstał z ogromnej miłości do muzyki i grania. 

► Rozmowy o ekologii z Praktykami Kultury - podcast Strefy Kultury Wrocław z Joanną Mieszkowicz (15.04.2020) 

Trudny dla nas wszystkich okres wyhamowania z powodu pandemii SARS-COV2 to idealny moment na 

zastanowienie się nad tym, jak organizowana jest kultura w Polsce. O jej różnych aspektach postanowiliśmy 

porozmawiać w ramach programu Praktycy Kultury. ,,Rozmowy o ... " to cykl spotkań z edukatorami, 

aktywistami i działaczami z całej Polski, które publikowane były co piątek w sieci. W odcinku 2: planowanie 

zielonych wydarzeń o wydarzeniach w zielonym standardzie, festiwalach wyprodukowanych w oparciu o 

lokalne zasoby i roli transportu w ochronie środowiska specjaliści Strefy Kultury Wrocław porozmawiali z 

Joanną Mieszkowicz z Fundacji Aeris Futuro. 

► We~inarium "Czas na zieloną Żmianę: po co i jak wdrażać standardy organizacji wydarzeń kulturalnych 

przyjaznych dla środowiska naturalnego i. ludzi" (30.06.2·020) · · 

Wyk!ad on-line eks~er:t~:. FAF Joanny_Mieszko~icz stanowił element cyklu wykładów eksperckich "Priorytety 

wspoł~rac_v eur~pejsk1ej Kreatywnej Eur~py ~ dotyczył sposobów organizowania wydarzeń kulturalnych 

zgodn~e z _1_d~ą zielonego ładu . Celem webmanum było zapoznanie uczestników ze sposobami i z zasadami 

org:mzaqi zielonych wydarzeń kulturalnych, a rezultatem nabyta przez uczestników umiejętność organizacji 

wy _arkzeńfkulturalnych zgodnie z_ideą zielonego ładu. Zielony Ład dla Europy (Green Deal for Europe) to 

proJe t re orm polityki klimatyczneJ· Un„ E · k. · · 
• 11 uropeJs 1eJ, maJący na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej 



przez unI, Europejską do 2oso k · 

d I d I h t 1 1 
~o u. Będzie to wymagało działań we wszystkich sektorach gospodarki I 

z e z nac yc a, m. n. Inwestycji w technologie przyjazne dla środowiska, wspierania innowacji 

przemy~łowych, wprowadzania czystszych, tańszych I zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego, 

obnltema emisyjności sektora energii. 

► ,,W kręgu sztuki Węgier i Polski. Warsztaty węgierskich tańców i muzyki ludowej w Polsce" - projekt 

dofinansowany przez Ambasadę Węgier (01.09-30.11.2020) 

Tańce ~ kręgu wokół ogniska w jurcie, podczas gotowania lecza, pośród wystawców instrumentów 

tradycyJnych oraz wystawy malarstwa z muzykantami w roli głównej. To wszystko w ciągu trzech dni w 

atmosferze radości i poczucia wspólnoty. W niezwykłą podróż przez tradycyjną kulturę węgierską wzięli nas 

artyści z zespołu Szepszerevel (w składzie: Guylai Farkas, Samsondi Kiss Gergely) oraz polscy specjaliści. 3 

października węgierskie melodie porwały do tańca uczestników Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, 

największego karnawału tradycyjnej kultury w Polsce w ramach Targowiska Instrumentów, a następnie Nocy 

Tańca. Niedzielne wydarzenie plenerowe (4.X) odbyto się w Wiosce żywej Archeologii- to nowa atrakcja 

turystyczna Warszawy, w której można w niebanalny sposób doświadczyć i posmakować Średniowiecza oraz 

zanurzyć się w życie przodków. Podczas warsztatów poznawaliśmy tajniki kuchni węgierskiej, dzieci tworzyły 

mangalice (świnki tradycyjnej rasy węgierskiej), śmiałkowie próbowali swoich sił w grze na instrumentach. 

Muzyka, śpiew i tańce towarzyszyły nam od wczesnego popołudnia do późnych godzin wieczornych. Dzięki 

zabawie w jurcie mogliśmy doświadczyć podróży w czasie, kiedy ludzie zbierali się w niewielkich wspólnotach, 

gdzie mogli czuć swoją obecność, patrzeć sobie w oczy, uśmiechać się do siebie i wspierać się w ważnych dla 

siebie sprawach. Poniedziałkowy wieczór (5.X) artyści spędzili w sercu Krakowa w Ogrodzie Rozmaitości, gdzie 

podzielili się z publicznością swoimi umiejętnościami i pozytywną energią. W wydarzentach wzięło udział co 

najmniej 200 osób, a dzięki działaniom informacyjnym dotarliśmy do ponad 20 OOO osób (samo wydarzenie na 

Facebooku -12 688 odbiorców. Film pn. ,,W kręgu" dokumentujący projekt jest dostępny bezpłatnie na 

kanale YouTube https://youtu.be/Soo2mXbwgEO 

► Edukacja podczas Green Film Festival w Krakowie 

W dniach 16-23 sierpnia 2020 roku byliśmy obecni BNP Paribas Green Film Festiwal na Bulwarach Wiślanych 

pod Wawelem. Fundacja miała tam swój namiot, w którym mogliśmy prowadzić edukację ekologiczną i 

zaznajamiać uczestników festiwalu z kwestiami ochrony przyrody, kompensacji emisji dwutlenku węgla oraz 

generalnie pracą i działaniami Fundacji. 

► Przy kawie o ... zielonej instytucji kultury z Joanną Mieszkowicz - spotkanie on-line (17.12.2020) 

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu comiesięcznych tematycznych spotkań zoomowych (on-line za 

pośrednictwem platformy Zoom)"Przy kawie o ... dla osób zarządzających instytucjami kultury w wojew.ództwie 

mazowieckim. Cykl organizowany jest przez Mazowieckie Obserwatorium Kultury. Każde spotkanie jest 

poświęcone ważnemu tematowi -wyzwaniu, z którym mierzą się instytucje kultury. Na każde spotkanie 

zapraszani/-ne są eksperci/ekspertki, którzy pomogą znaleźć odpowiedzi na najbardziej palące pytania. 

w wydarzeniu wzięło udział kilkanaście osób z instytucji kultury z całej Polski, które realizują, . planują, bądź 

potrzebowały inspiracji do zielonych rozwiązań, dobrych praktyk i ekologicznych rozwiązań. Spotkanie 

zaowocowało ciekawą wymianą doświadczeń i pokazało jak wiele możemy się od siebie nauczyć i jak wielka 

jest potrzeba współpracy i rozwijania działań proekologicznych w instytucjach kultury. 

W ramach programu Edukacja z klimatem 

► Dzika Szkoła - cykliczne zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym będących w edukacji domowej 

Dzika Szkoła to nieformalna kooperatywa edukacyjna, która powstała w sierpniu 2020 roku, a jej inicjatorkami 

była Joanna Mieszkowicz i Magdalena Paldeak, współpracująca z naszą Fundacją, edukatorka leśna (inicjatywa 

„Uczenie w terenie"f Dzika Szkoła to mikrowspólnota dzieci i dorosłych (rodziców i pedagogów). Tworzymy 

miejsce, w którym każdy może poczuć się dobrze jako jednostka, jednocześnie tworząc wspólnotę. Naszym 

celem jest budowanie świadomości i tożsamości dziecka na poziomie ciała, emocji i umysłu. Wszystko to 

odbywa się będzie w ruchu, działaniu oraz w kontakcie z naturą, a zdobywanie wiedzy to efekt ciągłego 

odkrywania siebie i najbliższego otoczenia. Działamy na krakowskim Zakrzówku w otulinie Tyniecko

Bielańskiego Parku Krajobrazowego. Mamy do dyspozycji drewniany ogrzewany domek z zapleczem 

sanitarnym, duży teren zielony z huśtawkami oraz przestrzenią do b·udowy baz i czego tylko fantazja dziecięca 

zapragnie. W ramach zajęć tworzymy m.in. ogród jadalny i kwiatowy, organizujemy wycieczki przyrodnicze i 

kult1,1ralne. Nasze motto to: Odkryj! Zachwyć się I Przeżyj! Działaj! 



1hlnl1 

Krakowska Elektrownia Społeczna 
- wsparcie w utw 

Z Inspiracji przedstawicielki naszej F d 
I 

orzentu I rozwoju 

wsparła utworzenie w Krak . . un acj Joanny Mleszkowlcz i wraz z jej udziałem Fundacja Aeris Futuro 
owie pierwszej w Pols I k 1 • , • • • • 

każdemu zainteresowanem ł ce_ 0 a neJ społdzielni inwestycyJneJ pozwalaJąceJ 

ochrony klimatu .Ziem· C 
I 

u w op _acalny sposob włączyć się w transformację energetyczną dla 

zaspokojenia potrzeb 
1
· e em KES JeSt w_ykorzystanie potencjału solarnego krakowskich dachów dla 

•
1
• . • energetycznych miasta lokalnymi źródłami energii odnawialnej w największym 

moz 1wym stopniu, niezależnie od · r · · · 
'łd . 

1 
• moz iwosci inwestycyjnych właścicieli. KES jest pierwszą 

spo zie mą „energetyczną" w p I · d · 
. .. 

0 sce, Je ną z wielu tysięcy na świecie. W samej Europie zrzeszonych 

w orgamzaq1 REScoop J·est p. onad 1500 sp ' łd · I · · k · · h I · 
. . o zie ni I ooperatyw energetycznych, do ktoryc na ezy 

ponad m1hon członków. · 

► Głos ekspercki podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie 

małopolskim (25.06.2020) 

Neutralność klimatyczna Małopolski - to temat posiedzenia a że uważamy go za ważny to przyjęliśmy 

zaproszenie,_ w i~ie~i~ Fundacji oraz Koalicji Klimatycznej ~stąpiła z prezentacją Joanna Mieszkowicz. 

W skład WoJewodzk1eJ Rady Dialogu Społecznego (WRDS) wchodzą: marszałek województwa oraz dwie 

wskazane przez niego osoby spośród przedstawicieli innych jednostek samorządu terytorialnego albo 

organizacji zrzeszających samorządy- jako przedstawiciele strony samorządowej; przedstawiciele strony 

pracowników; przedstawiciele strony pracodawców; wojewoda oraz dwie wskazane przez niego osoby - jako 

przedstawiciele strony rządowej. Do właściwości WRDS należy wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach 

objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji 

administracji rządowej i samorządowej z terenu wojewódŻtwa. WRDS może rozpatrywać sprawy społeczne 

lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne 

dla zachowania pokoju społecznego. 

► Kalkulator Śladu Wodnego dla firmy Ran komat 

Wiosną 2020 przygotowaliśmy dane do stworzenia kalkulatora śladu wqdnego. Kalkulator jest obecnie 

zamieszczony pod adresem: https://rankomat.pl/woda/#/ i dotyczy zarówno tzw. "wody wirtualnej", jak i 

strat wody realnej w gospodarstwach domowych. 

► Warsztaty ekologicZne dla dzieci z domu dziecka w Bninie, siedziba firmy Lina-Medical 

Wiosną 2020 roku, wspólnie z pracownikami firmy Lina-Medical, przeprowadziliśmy akcję warsztatów 

ekologicznych dla dzieci z domu dziecka. Akcja odbyła się w siedzibie firmy, pod Poznaniem. Prowadziliśmy 

warsztaty z ornitologii, budowy budek lęgowych, tworzenia ogrodów w słoju oraz warsztaty zero waste i 

upcykling. Wolontariusze firmy Lina-Medical wspomagali nas, jak również sami brali udział w warsztatach. 

► Projekt "Rzecz o odpadach - międzypokoleniowe inicjatywy ekologiczne" - 7.10.2020 - 31.12.2020 

Projekt miał na celu edukację młodzieży oraz seniorów z zakresu gospodarki odpadami oraz odpowiedzialnej 

konsumpcji. Te dwie grupy zostały wybrane z racji ich najmniejszego zaangażowania w tego typu działania, jak 

również w celu łączenia pokoleń, które z ra~ji na obecny dynamiczny rozwój technologiczny i przemiany 

społeczne, są w dzisiejszych czasach mocno od siebie oddalone. W ramach projektu przygotowane zostały 4 

warsztaty edukacyjne w formie filmów video wzbogaconych o infografiki. Skierowane są one do uczniów klas 

VI-VIII szkoły podstawowej z obszaru Małopolski. Każdy film skupiał się na jednym problemie: niewłaściwym 

segregowaniu odpadów, marnowaniu żywności, nieodpowiedzialnej konsumpcji oraz marnowaniu zasobów 

wodnych. Materiały edukacyjne zostały zrealizowane na bazie wcześniej przygotowanych scenariuszy 

wyk9rzystujących metodę eksperymentu. Każdy film opatrzony był propozycją zainicjowania przez uczniów 

własnego działania w przestrzeni pozaszkolnej, prowadzącego do poprawy sytuacji omawianej w materiale 

filmowym, a także zadaniem konkursowym. 

Zadanie konkursowe polegało na zaangażowaniu przez uczniów osób starszych ze swojej rodziny bądź lokalnej 

społeczności do wspólnego działania w ramach przeciwdziałania omawianym problemom, wspólnego 

poszukiwania rozwiązań i wspólnego kreowania dobrych praktyk ekologicznych. Uczniowie i. seniorzy przez 

cały czas realizacji zadań konkursowych otrzymywali wsparcie merytoryczne online ze strony Fundacji. 

Dokumentację swoich działań uczniowie wysyłali do Fundacji, powołane jury wyłoniło spośród nadesłanych 

zgłoszeń najbardziej kreatywne i skuteczne pomysły, które zostały nagrodzone. Do każdego filmu 

edukacyjnego przygotowany zostały materiał graficzny w formie infografiki, który pomogły uczniom w 

utrwaleniu wiedzy na temat omawianych problemów i sposobach zapobiegania im. 

W ramach zadania powstały 4 zestawy materiałów edukacyjny~h, na każdy zestaw składa się: film video, 
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Nie dotyczy 

1: Uchwała nr 0lR/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Joanny 

Mieszkowicz 

2. Uchwała Rady Fundacji Aeris Futuro nr nr 02R/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w ~prawie stwierdzenia 

powołania nowego członka Zarząd·u Fundacji 

3. Uchwała nr 03R/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania członka Zarządu na Prezesa Zarządu 

4. Uchwała Rady Fundacji Aeris Futuro nr 04R/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zatrudnienia Prezesa 

Zarządu na stanowisku Kierownika Projektów 

. 5. · Uchwała Rady Fundacji AERIS FUTURO nr SR/2020 z ąnia 30.09.2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji i sprawozdania finansowego oraz udzielenia Zarządowi 

absolutorium · 

Kserokopie w załączniku 
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► Projekt "Rzecz o odpadach _ 
Marszałkowskiego w . 

6 
eniowe miqatywy ekologiczne" - 7.10.2020- 31.12.2020 z Urzędu 

OJew dztwa Małopolskiego 

Fundacja składa deklaracje PIT 11, PIT 4R i CIT-8. Na koniec 2020 roku PIT 4 do zapłaty -1256,00 zł 
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podpis prezesa zarządu fundacji* podpis członka zarządu fundacji* 

Kraków, 31.12.2021 

miejscowość, data 

* Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 


