Zielonki, 31.03.2016

Sprawozdanie z działalności Fundacji Sendzimira, z siedzibą w Zielonkach, ul.
Wiarusa 11/3, zarejestrowanej, w dniu 29 października 2008 roku w
Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000316743, REGON
120808077, NIP 513-017-79-23 w roku 2015.
O Fundacji Sendzimira:
Zgodnie z zapisami Statutu Fundacji, ma ona na celu promocję zrównoważonego rozwoju, poprzez
upowszechnianie i praktyczne wdrażanie jego założeń, zasad, wartości i narzędzi z nim związanych oraz
zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie.
W szczególności cele Fundacji to:
 Inicjowanie i budowanie trwałego partnerstwa Fundacji, wyższych uczelni, organów administracji
państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, jak również przedstawicieli biznesu i
przemysłu;
 Promowanie partycypacji społecznej i demokracji oraz aktywizowanie wszystkich grup
społecznych, szczególnie tych zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia społecznego;
 Działalność edukacyjno-naukowa prowadząca do budowania świadomego ekologicznie
społeczeństwa obywatelskiego;
 Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego;
 Promowanie gospodarki przyjaznej dla środowiska i społecznie odpowiedzialnej.
Fundacja ma dwa organy – Radę Fundacji oraz Zarząd
W skład Rady Fundacji wchodzą:
 Dr Jan Sendzimir
 Agnieszka Czachowska
 Dr Piotr Magnuszewski, Przewodniczący Rady.
Zarząd Fundacji Sendzimira w roku 2015 składał się z trzech członków:




Prezeska Fundacji – Karolina Maliszewska, zam. w Warszawie (02-593), ul. Biały Kamień 2 m. 143;
Wiceprezes Fundacji - Tomasz Bergier, zam. w Zielonkach (32-087), ul. Wiarusa 11/3;
Członek Zarządu – Jakub Kronenberg, zam. w Łodzi (90-251), ul. Jaracza 55a/60.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,
a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:
Wymienione cele Fundacja realizowała w 2015 roku w ramach nieodpłatnej działalności statutowej,
a także w ramach prowadzonej od stycznia 2014 działalności gospodarczej.
W roku 2015 Fundacja realizowała 5 projektów dofinansowanych ze środków publicznych; ich
szczegółowy opis znajduje się poniżej:
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1. Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej w miastach. Usługi ekosystemów w dobie zmian
klimatycznych
Dotacja: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Okres realizacji projektu: 01.09.2012 – 28.02.2015
Opis i cele projektu: Projekt ma charakter pilotażowy, przyczynia się do wypracowania modelowych
praktyk zrównoważonej gospodarki wodnej w mieście i uwzględniania wykorzystania usług
ekosystemów na rzecz zrównoważonego rozwoju miast oraz ich popularyzacji.
Projekt Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej obejmował szereg różnorodnych, powiązanych
ze sobą, wzajemnie wzmacniających się działań. Zrealizowano m.in. serię szkoleń
e-learningowych oraz stacjonarnych z zakresu zrównoważonego zarządzania usługami ekosystemów
wodnych, dostarczających praktycznych umiejętności w tym zakresie. Szkolenia uzupełniła publikacja
wydawnictwa książkowego z serii Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, zawierająca praktyczne
wytyczne, jak wprowadzać innowacyjne rozwiązania gospodarki wodnej w polskich miastach. Dobre
praktyki, innowacyjne rozwiązania techniczne możliwe do wdrożenia zarówno przez przedsiębiorstwa,
jak i mieszkańców miast promuje również strona internetowa www.uslugiekosystemow.pl oraz
broszury edukacyjne.
Cel: Głównym celem projektu jest poprawa w zakresie gospodarki wodnej i wykorzystania usług
ekosystemów na terenach miejskich w sposób sprzyjający ochronie wód. Cel ten odnosi się zarówno
do zarządzania miastami, jak i działającymi na ich terenie podmiotami gospodarczymi i innymi
organizacjami. Cel główny był realizowany poprzez włączanie do codziennej praktyki planistycznej
i procesów podejmowania decyzji zasad i narzędzi zrównoważonego rozwoju, w tym najnowszych
osiągnięć z dziedziny ekologii i ekonomii.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano dystrybucję poradnika „Woda w mieście” z serii
„Zrównoważony Rozwój - Zastosowania”
Jesienią 2014 ukazał się w wersji papierowej (nakład 2000 egz.) i elektronicznej praktyczny poradnik,
koncentrujący się na zagadnieniu obiegu wody w mieście. Publikacja pokazuje rolę miejskich
ekosystemów wodnych w kształtowaniu zrównoważonego miasta, w szczególności ich wpływu na
jakość życia mieszkańców, w tym przede wszystkim zdrowie, bioróżnorodność i wzmocnienie sieci
połączeń ekologicznych, kształtowanie przestrzeni publicznych i zwiększenie ich atrakcyjności,
zabezpieczenia przeciwpowodziowe, jakość wód powierzchniowych i podziemnych, klimat
i przewietrzanie miasta. Prezentowane w niej konkretne rozwiązania (strategiczne, techniczne,
finansowe, systemowe) wskazują na ścisłe powiązania między wodą a zielenią, potwierdzając, że nie
można efektywnie zarządzać zielenią miejską w oderwaniu od wody. Podobnie – nie uda się również
skutecznie rozwiązywać ilościowych i jakościowe problemów gospodarki wodnej bez uwzględnienia
zielonej infrastruktury. W styczniu i w lutym poradnik został nieodpłatnie rozdystrybuowany do
odbiorców: instytucji publicznych i samorządowych, bibliotek, uczelni wyższych oraz innych
podmiotów zainteresowanych tematyką.
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2. Projekt „Woda wolna od butelek. Kształtowanie proekologicznych postaw konsumenckich
w zakresie korzystania z wody w opakowaniach jednorazowych”
Dotacja: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Okres realizacji projektu: 15.10.2014 do 28.02.2016
Opis i cele projektu: projekt promuje racjonalne i innowacyjne podejście do kwestii opakowań
w polskich miastach. Kartony, torebki, tacki, folie, puszki i butelki – wraz ze wzrostem konsumpcji,
rośnie ilość zużytych (najczęściej jednorazowych) opakowań. Symbolicznym przykładem obrazującym
ten problem, jest woda butelkowana, której sprzedaż w Polsce stale się zwiększa (nawet o kilka
– kilkanaście proces w skali roku). Już dziś statystyczny Polak/Polka wypija ok. 90 litrów wody
butelkowanej rocznie. Dlatego celem kampanii edukacyjno-informacyjnej „Woda wolna od butelek”,
jest promocja racjonalnego podejścia do opakowań jednorazowych wśród mieszkańców, instytucji
miejskich oraz firm. Podczas zaplanowanych działań, sprawdzimy m.in.: czy Polacy piją wodę z kranu;
co zrobić, aby na rynku było więcej opakowań zwrotnych i wielorazowych; w jaki sposób miasta
i firmy radzą sobie z gospodarowaniem opakowaniami; gdzie szukać inspiracji i innowacyjnych
rozwiązań w tym obszarze?
Działania zrealizowane w okresie sprawozdawczym:






Badania postaw konsumenckich – diagnoza problemu w celu doboru optymalnych rozwiązań
W styczniu 2015 r. zrealizowane zostało badanie postaw mieszkańców Warszawy, Łodzi
i Krakowa wobec picia wody z kranu. Badanie przeprowadziła firma TNS Polska. Wyniki badania,
wraz z jego opracowaniem w postaci skróconego raportu zostały udostępnione na stronie
projektu: http://woda.sendzimir.org.pl/raport/
Wypracowanie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do zmniejszenia konsumpcji wody
i innych napojów w opakowaniach jednorazowych z udziałem interesariuszy. Podczas 3
warsztatów koncepcyjnych „Zużycie opakowań na wodę i napoje w mieście”, które odbyły się
wiosną w Krakowie, Warszawie i Łodzi z udziałem przedstawicieli branż: przemysłu rozlewniczego,
producentów i specjalistów z zakresu opakowań, organizacji odzysku i gospodarki komunalnej,
państwowych i samorządowych organizacji ochrony środowiska, wodociągów miejskich i
producentów poidełek, pozarządowych organizacji ekologicznych, firm CSR i branży innowacyjnej,
jednostek uniwersyteckich zajmujących się zrównoważonym rozwojem, zostały zdiagnozowane
wyzwania
gospodarki
odpadami
i
innowacyjne
rozwiązania,
opracowane
w
postaci
raportu
dostępnego
na
stronie:
http://wodawolnaodbutelek.sendzimir.org.pl/raport/#more-778
Stworzenie strony edukacyjno-informacyjnej. Główną platformą edukacyjno- informacyjną
projektu jest strona internetowa http://wodawolnaodbutelek.sendzimir.org.pl/. Na stronie na
bieżąco były udostępniane najnowsze informacje na temat realizacji projektu oraz materiały
merytoryczne. Strona została podzielona na kategorie menu głównego: „O projekcie”, „Przyłącz
się”, „Multimedia” oraz „Kontakt” oraz na kategorie tematyczne: „Wiem i wybieram”,
„Infografiki”, „Kalkulator”, „Mapa i aplikacja mobilna” oraz „Dobre praktyki”. Użytkownicy mogli
również korzystać z kalkulatora obliczającego ekonomiczny i ekologiczny efekt spożycia wody
w butelkach: http://wodawolnaodbutelek.sendzimir.org.pl/kalkulator/ W drugim kwartale 2015
w zakładce „Mapa i aplikacja mobilna” pojawiła się mapa miejsc, w których dostępna jest woda
z kranu, zsynchronizowana z aplikacją mobilną pozwalającą użytkownikom zaznaczać takie
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miejsca za pośrednictwem telefonów. W okresie realizacji projektu z mapy skorzystało 3639
użytkowników, zaznaczono również 280 punktów serwujących wodę wodociągową.
Przeprowadzenie 2 edycji szkoleń e-learningowych „Wprowadzenie do zrównoważonej
gospodarki odpadami i kształtowania proekologicznych postaw konsumenckich”. W szkoleniach
zorganizowanych w terminie 16.02 – 31.03.2015 i 21.09 – 31.10.2015 uczestniczyło łącznie 248
osób.
Przeprowadzenie 3 szkoleń specjalistycznych Wyzwania Zrównoważonej Gospodarki Odpadami
Opakowaniowymi w Mieście i Firmie. Głównym celem Akademii była analiza problematyki
odpadów opakowaniowych po napojach i ich zagospodarowania m.in. przez handel i lokale
gastronomiczne oraz zaproponowanie rozwiązań, zgodnych z koncepcją zrównoważonego
rozwoju. Podczas dwóch szkoleń: „Wyzwania Zrównoważonej Gospodarki Odpadami
Opakowaniowymi w Mieście” – w terminie 10-16.05.2015 i 8-13.11.2015 uczestnicy wzięli udział
w spotkaniach z lokalnymi interesariuszami (m.in. przedstawicielami administracji publicznej,
firmami
oraz
organizacjami
zajmującymi
się
opakowaniami
oraz
produkcją
i dystrybucją wody butelkowanej i wodociągowej). Przeprowadzili również ankiety na temat
obecnego systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi wśród lokalnych właścicieli
restauracji/pubów/kawiarni, pracowników obsługi. Natomiast szkolenie Wyzwania
Zrównoważonej Gospodarki Odpadami Opakowaniowymi w Firmie w dn. 17-23.05.2015
poświęcone było zarządzaniu opakowaniami i odpadami w przedsiębiorstwach działających na
terenie Warszawy, uczestnicy badali m.in. czy i jak różne branże starają się minimalizować
wytwarzanie odpadów opakowaniowych oraz wpływać na zachowania swoich klientów. Dla
każdej z branż opracowano raport zawierający wyniki badania oraz rekomendacje innowacyjnych
rozwiązań. Wyniki badań zostały zaprezentowane interesariuszom w trakcie panelu „Odpady
opakowaniowe w branży konferencyjno-gastronomicznej i handlowej”. Podczas Akademii
korzystano z narzędzi Akceleratora VISIS (Piramida), służącego do wypracowania innowacji
dotyczących zrównoważonego rozwoju. W trzech edycjach szkolenia wzięło udział łącznie 71 osób.
Przeprowadzanie gry miejskiej i akcji znakowania lokali, serwujących wodę z kranu. Latem 2015
Fundacja Sendzimira przeprowadziła kampanię „Wpłyń na Wolną Wodę” skierowaną do lokali
gastronomicznych i ich gości. Celem akcji było popularyzowanie serwowania wody z kranu jako
zachowania proekologicznego, prowadzącego do zmniejszenia ilości odpadów opakowaniowych.
O kampanii informowały m. in. warszawska i łódzka Gazeta Wyborcza, Dziennik Łódzki czy audycja
w Radiowej Jedynce. Patronat nad akcją objął magazyn „Kukbuk”, magazyn „Restauracja”, blogi
kulinarne Warsaw Foodie i Z Widelcem po Krakowie. Akcji towarzyszyła kampania fotograficzna,
w której mogły wziąć udział znakowane lokale, relacjonowana poprzez profil facebookowy
Fundacji. Wszystkie miejsca, w których można otrzymać zarówno bezpłatnie, jak i odpłatnie wodę
bez butelek uczestnicy na bieżąco zaznaczali na j mapie i aplikacji mobilnej, ułatwiając
zainteresowanym dotarcie do miejsc przyjaznych kranówce, a sami zbierając punkty w
rozgrywanej równolegle w Krakowie, Łodzi i Warszawie grze miejskiej.

Zarówno działania, jak i najważniejsze ich efekty zostały podsumowane w broszurze „Woda i butelki.
Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju”, dostępnej na stronie:
(http://wodawolnaodbutelek.sendzimir.org.pl/wpcontent/uploads/2016/01/Woda_Broszura.pdf.
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3. Projekt „Łódzkie Ogrody Deszczowe – edukacja o zrównoważonym gospodarowaniu wodą
w mieście”.
Dotacja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Okres realizacji projektu: 01.04.2015 do 30.09.2015
Opis i cele projektu: projekt przewidywał przeprowadzenie serii warsztatów edukacyjnych dla
mieszkańców Łodzi, podczas których uczestnicy poznawali sposoby tworzenia ogrodów deszczowych
zatrzymujących wodę w krajobrazie miejskim, tak by ograniczyć zagrożenie powodziami miejskimi
związanymi z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi i niewydolnością kanalizacji burzowej na terenach
zurbanizowanych. Celem projektu było także zwiększenie świadomości i wiedzy mieszkańców o obiegu
wody w mieście, znaczeniu retencji oraz roli roślin w oczyszczaniu wody deszczowej z dachów
budynków i innych powierzchni uszczelnionych. Ze względu na rolę, jaką zieleń i woda w mieście
odgrywają w życiu mieszkańców, oprócz samej idei budowy miejskich ogrodów deszczowych, ważne
było włączanie do ich realizacji lokalnych społeczności. Podczas cyklu warsztatów zrealizowano 8
modelowych ogrodów, chroniących deszczówkę przed spłynięciem do kanalizacji. Ogrody powstały i
funkcjonują przy obiektach dostępnych publicznie: ośrodkach kultury i pomocy społecznej, a w ich
budowę zaangażowali się podopieczni ww. instytucji, m.in. podczas pikników, zajęć pozaszkolnych,
Festiwalu Myślenia Projektowego, a także podczas zamkniętych warsztatów dla podopiecznych
domów opieki. Wszystkie realizacje znalazły się na internetowej mapie miejsc sprzyjających retencji
wód w Łodzi: http://www.uslugiekosystemow.pl/?q=node/557Projekt

4. Projekt „Mój jest ten kawałek Parku - partycypacja dla przyrody w mieście”
Dotacja: Program Obywatele dla Demokracji w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
Okres realizacji projektu: 01.04.2014 – 01.10.2015
Opis, cel projektu: celem projektu było przeprowadzenie procesu partycypacyjnego przy
wypracowywaniu społecznych projektów zagospodarowania dwóch parków miejskich w Jaworznie:
Parku Podłęże i Parku Lotników – tak, aby mieszkańcy zdecydowali o tym jak będą wyglądały Parki,
z których z przyszłości będą korzystać.
Działania zrealizowane w okresie sprawozdawczym polegały na stworzeniu społecznej koncepcji
rewitalizacji Parku Lotników w Jaworznie (październik 2014 – październik 2015), w tym zrealizowano
m.in.:
Trzy fora publiczne, w tym jedno w formie pikniku połączone z wystawą prac.
Pierwsze Forum Publiczne odbyło się w dniu 15 grudnia 2014 w Młodzieżowym Domu Kultury
w Jaworznie. W czasie forum zostały zaprezentowane wyniki badań ankietowych oraz przeprowadzona
została dyskusja na temat najczęściej pojawiających się w ankietach kwestii związanych z parkiem m.in.
czy Park Lotników powinien mieć swoją dominująca funkcję i jaka powinna ona być; czy remontować
amfiteatr i w jaki sposób go wykorzystać i finansować; jaka powinna być nazwa parku;, w jaki sposób
zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w parku.
Drugie Forum Publiczne odbyło się w dniu 23 stycznia 2015. W czasie forum zostały zaprezentowane
dwie koncepcje zagospodarowania parku wypracowane przez mieszkańców w czasie pierwszych
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warsztatów. Prezentacje koncepcji zostały poprzedzone dwoma prelekcjami: "Parki Przyszłości"
i "Park im. Lotników Polskich na Osiedlu Stałym, propozycja ścieżek dydaktycznych". Uczestnikami
forum, oprócz osób biorących udział w warsztatach, przedstawicieli urzędu, fundacji i partnerów byli
mieszkańcy, przedstawicielka spółdzielni mieszkaniowej, przedstawiciele grup nieformalnych
i stowarzyszeń. Po prezentacjach projektów odbyła się dyskusja na temat proponowanych rozwiązań
oraz zostało przeprowadzone głosowanie, która koncepcja powinna być kontynuowana i z jakimi
modyfikacjami.
Trzecie Forum Publiczne odbyło się w dniu 10 maja 2015. Zostało ono poprzedzone warsztatami
wykonawczymi w piątek 8 maja, w czasie których został przemalowany pawilon w parku według
projektu młodzieży z II LO W czasie forum mieszkańcy mogli zapoznać się z rozwiązaniami
i koncepcjami rewitalizacji parku - odbyła się wystawa prac i pomysłów oraz makiet.
Warsztaty projektowe połączone z wykonawczymi
Pierwsze warsztaty odbyły się po Pierwszym Forum Publicznym w dniach 9-11 stycznia 2015.
W czasie warsztatów zostały wypracowane dwie koncepcje rewitalizacji parku, które zostały
poprzedzone inwentaryzacją parku, określeniem programu funkcjonalnego, motywu przewodniego
parku. Mieszkańcy, którzy wzięli udział w warsztatach byli bardzo zaangażowani i kreatywni. Tak, jak
przy Parku Podłężu i na tych warsztatach brakowało młodzieży, dlatego też następne warsztaty zostały
podzielone na kilka etapów, tak aby móc dotrzeć do tej grupy społecznej, tym bardziej, że II LO znajduje
się w najbliższym sąsiedztwie parku. W czasie drugich warsztatów, które odbyły się
w dniach: 21 lutego dla mieszkańców w MDK i 17 kwietnia dla młodzieży z II LO zostały
uszczegółowione rozwiązania wypracowane na wcześniejszych warsztatach. Dyskutowano m.in.
o wyglądzie głównej alei w parku, amfiteatrze, kawiarni, miasteczku rowerowym, wybiegu dla psów,
ścieżce zdrowia oraz altance i górce saneczkowej.
Dzięki realizacji projektu powstały dwie społeczne koncepcje rewitalizacji: dla Parku Podłęże i Parku
Lotników w Jaworznie. Zostały one w całości przyjęte i wykorzystane przez UM w Jaworznie.
W czerwcu 2015r. wyłoniono wykonawcę na sporządzenie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla
projektu Park Podłęże, gdzie podstawą opracowania była koncepcja wypracowana wspólnie
z mieszkańcami a w październiku ruszył przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla Parku
Lotników., również na podstawie koncepcji wypracowanej wspólnie z mieszkańcami.
Działaniem dodatkowym, zrealizowanym w ramach projektu, był także wyjazd najbardziej
zaangażowanych uczestników procesu partycypacyjnego na wizytę studyjną na Islandię we wrześniu
2016 r. W ocenie uczestników wyjazdu zostały osiągnięte zaplanowane rezultaty: zebrano dobre
praktyki, zapoznano się metodami takimi jak placemaking, geo-partycypacja, world cafe; odbyła się
wymiana doświadczeń, w tym związanych z wykorzystaniem partycypacji przy opracowywaniu
projektów zagospodarowania przestrzeni, a także tych związanych z budżetem obywatelskim.

5. Projekt „EkoMarki – obywatelskie inicjatywy lokalne na rzecz środowiska”
Dotacja: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Okres realizacji projektu: 01.06.2015 do 30.06.2016
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Projekt realizowany w ramach programu „Edukacja ekologiczna” ma na celu wzmocnienie działań
społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Mieszkańcy Marek wspólnie ustalili, które
miejsca najbardziej potrzebują zmian na lepsze, czego brakuje oraz co najbardziej im przeszkadza
w stanie otoczenia i środowiska przyrodniczego. Tak powstało 17 inicjatyw lokalnych, w których
mieszkańcy wspólnie będą sprzątać i zmieniać Marki, zwiększając swoją świadomość ekologiczną
i odpowiedzialność za miejsce, w którym żyją. W roku 2015 zostały zrealizowane następujące
inicjatywy:
Inicjatywa „SOS dla Kruczka”
W ramach inicjatywy zaprojektowano i zrealizowano 16 tablic informacyjno-prewencyjnych wokół
Jeziora Kruczek (http://www.sendzimir.org.pl/node/810).
Inicjatywa „Sponsoring dla skrzydlatych”
Realizację inicjatywy rozpoczęto od zorganizowania warsztatu w ramach pikniku organizowanego
przez Urząd Miasta Marki – „Zostaję z Rodziną na weekend w Markach”. Na pikniku 22 sierpnia 2015
zostały poprowadzone warsztaty, na których mieszkańcy poznawali zasady tworzenia budek lęgowych
dla ptaków oraz wspólnie je składali. Po złożeniu, budki lęgowe oraz domki dla nietoperzy zostały
rozwieszone w lesie w okolicach Jeziora Czarnego, przez autora inicjatywy oraz innych mieszkańców
Marek. Następnym etapem realizacji inicjatywy było stworzenie mapy interaktywnej, umieszczonej w
Internecie (http://www.sendzimir.org.pl/node/805), dzięki której można zlokalizować każdą
powieszoną budkę, opatrzoną numerem oraz inicjałami osoby, która ją składała.
Inicjatywa „Monitoring pomników przyrody w gminie Miasto Marki”
W ramach inicjatywy przeprowadzono inwentaryzację pomników przyrody, w której uczestniczyli jako
wolontariusze uczniowie z gimnazjów nr 1 i 2 w Markach, wraz z dendrolożką oraz historykiem.
Rezultatem monitoringu jest Raport z dendrologicznego przeglądu pomników przyrody rosnących na
terenie gminy Marki. W raporcie został zamieszczony stan drzew, funkcjonujących jako pomniki
przyrody, jak również zostały wytypowane drzewa, które należałoby wpisać na listę pomników
przyrody. Raport został przekazany Urzędowi Miasta w Markach oraz umieszczony na stronie
internetowej projektu. W Internecie została również opublikowana mapa interaktywna,
przedstawiająca zinwentaryzowane pomniki przyrody, łącznie z ich zdjęciami oraz podstawowymi
informacjami dotyczącymi ich stanu. Raport, mapa interaktywna dostępne są na stronie:
http://www.sendzimir.org.pl/node/808
Inicjatywa „Monitoring przyrodniczy rzeki Długiej”
Celem inicjatywy było przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej rzeki Długiej w całym jej biegu.
Autor inicjatywy zebrał grupę wolontariuszy, która pod przewodnictwem opiekuna i przyrodnika,
przeprowadziła monitoring przyrodniczy wzdłuż rzeki, mający na celu jej ochronę i poprawę walorów
przyrodniczo-krajobrazowych. Efektem przeprowadzonego monitoringu jest Raport dotyczący stanu
ekologicznego rzeki Długiej. Raport został przekazany do wszystkich gmin, na których terenie znajduje
się rzeka Długa, w celu wykorzystania do ochrony i poprawy jej walorów przyrodniczo-krajobrazowych.
W ramach inicjatywy powstała również mapa interaktywna, przedstawiająca zdjęcia pokazujące stan
rzeki
wzdłuż
jej
brzegu
–
obie
publikacje
dostępne
są
na
stronie
http://www.sendzimir.org.pl/node/807
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Inicjatywa „Nasz Las, Nasze Życie”
W 2015 roku została przeprowadzona jedna akcja sprzątania lasu w okolicy ulicy Spacerowej. Pozostałe
działania wraz z warsztatami zostaną przeprowadzone na wiosnę 2016 roku.
Inicjatywa „Przywracamy mieszkańcom Jezioro Czarne”
Inicjatywa obejmowała sprzątnięcie terenu okolic Jeziora Czarne, w celu zmniejszenia antropopresji.
Akcja sprzątania, o której mieszkańcy Marek zostali poinformowani poprzez rozwieszenie plakatów,
została przeprowadzona 9 października 2015. W ramach akcji były również wykonane prace ziemne,
polegające na pogłębieniu rowu melioracyjnego o długości 460 metrów bieżących, przy pomocy
koparki.
Inicjatywa „Ścieżka przyrodnicza w Dębowym Lesie”
Realizacja inicjatywy rozpoczęła się od wspólnej akcji sprzątania lasu, w której udział wzięli mieszkańcy
okolicznych osiedli. W ramach kolejnych działań autor inicjatywy wraz z mieszkańcami okolicznych
osiedli zawiesili budki lęgowe dla ptaków na terenie lasu.
Inicjatywa „Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających”
Realizacja inicjatywy rozpoczęła się warsztatami, zorganizowanymi 22 sierpnia 2015 na pikniku
„Zostaję z Rodziną na weekend w Markach”. Podczas warsztatów mieszkańcy Marek mogli sami,
korzystając z pomocy przyrodników i autora inicjatywy, skonstruować domek dla owadów, z
przygotowanych materiałów. Na warsztatach pokazywano różne typy domków dla owadów
zapylających, przyrodnicy opowiadali o potrzebie montowania domków w odpowiednich miejscach,
gdzie występuje pożywienie dla owadów zapylających.
Inicjatywa „Rewitalizacja siedliska płazów w rejonie zbiorników Konne”
W ramach inicjatywy, pod koniec lipca, zostało oczyszczone ze śmieci i gabarytów dno zbiornika Konne.
Wydobyte odpady zajęły aż 17 kontenerów. Po akcji czyszczenia, w celu zapewnienia płazom kryjówek,
które do tej pory mogły znajdować się w odpadach, do zbiornika wrzucone zostały naturalne konary i
gałęzie, które będą pełniły te funkcję.
Realizację kolejnych inicjatyw zaplanowano w I połowie 2016.

6. Działalność gospodarcza Fundacji Sendzimira
W ramach działalności gospodarczej, podjętej w styczniu 2014 r. Fundacja przeprowadzała
specjalistyczne warsztaty i konsultacje społeczne realizowane na rzecz podmiotów komercyjnych
i publicznych – te ostatnie Fundacja realizowała w ramach postępowań przetargowych i konkursów
ofert.
Dane finansowe:
Fundacja od 2014 r. prowadziła działalność gospodarczą
Fundacja w 2015 r. roku zatrudniała trzy osoby na umowę o pracę w trybie pełnego etatu oraz
nawiązywała stosunek pracy na mocy umowy zlecenie i umowy o dzieło.

8

