
 
 
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI DZIUPLA INICJATYW PRZYRODNICZYCH 
za rok 2016 

Poznań, 30 marca 2017 

I. OPIS ORGANIZACJI 

Nazwa organizacji: Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych 

Adres: ul. Piłsudskiego 3-4/36; 69-100 Słubice 

Data wpisu w KRS: 30 września 2013 r. 

Numer KRS: 0000479144 

Numer REGON: 081164230 

Numer NIP: 5981632008 

Imiona i nazwiska członków Rady Fundacji wg aktualnego wpisu w rejestrze sądowym: 

Agnieszka Dąbrowska – honorowy członek Rady Fundatorów 

Karol Duer – Fundator 

Prof. UAM dr hab. Ziemowit Kosiński – honorowy członek Rady Fundatorów – Przewodniczący Rady 

Imiona i nazwiska członków Zarządu Fundacji wg aktualnego wpisu w rejestrze sądowym: 

Natalia Duer – Prezes Zarządu 

Roksana Lubkowska – Członek Zarządu  

Natalia Królikowska – Członek Zarządu 

Zespół: 

W 2016 roku z Fundacją współpracowało 13 osób – Aleksandra Jakubowska, Joanna Gadzińska, Patryk 

Kokociński, Beata Małachowska, Jan Kaczmarek, Michał Oźmiński, Roksana Lubkowska, Paweł Podkowa, Natalia 

Królikowska, Natalia Duer, Karol Duer, Marta Piasecka, Karolina Kudelska 

Przychód w 2016 roku: 18 535,38 zł 



 
 

MISJA 
Jesteśmy organizacją, która wierzy iż skutecznie można chronić przyrodę także poprzez pokazywanie jej 

piękna, zarażanie pasją i miłością do niej oraz edukację przyrodniczą. Przyroda jest naszym dobrem wspólnym 

i w ten sposób chcemy sprawić aby więcej ludzi wzięło za nie współodpowiedzialność. Mówimy o sobie, że 

jesteśmy przyrodnikami a nie ekologami, bo chcemy walczyć z negatywnym stereotypem „zielonych” 

przypinających się do drzew. Wyznajemy zasady partnerskiej współpracy i rozwiązywania kwestii spornych na 

bazie dialogu.  

Poprzez naszą działalność służymy zarówno przyrodzie, jak i społeczeństwu. Odpowiadamy na problem 

świadomej i nieświadomej działalności człowieka na szkodę środowiska, który wynika z niewielkiej znajomości 

lokalnych walorów przyrodniczych, zbyt małej wiedzy o zasadach funkcjonowania świata przyrody oraz z 

niewielkiej ilości inicjatyw o charakterze edukacyjno-przyrodniczym na terenie naszego działania.  

To dla nas ważne, że zbudowaliśmy naszą organizacje na bazie świetnych relacji zespołu. Mimo iż jesteśmy 

grupą przyjaciół znających się i współpracujących ze sobą od dawna, to pozostajemy otwarci na osoby dzielące 

naszą pasję. W skład naszego zespołu wchodzą przyrodnicy - zaangażowani pasjonaci, ludzie młodzi, ale już 

doświadczeni w działaniach na rzecz ochrony przyrody. Jesteśmy pierwszą organizacją o takim profilu na 

terenie Słubic. 

 

 

II. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

SPOTKANIA Z PRZYRODĄ W SŁUBICACH 

Geneza:  Spotkania z Przyrodą wynikają bezpośrednio z misji Fundacji, w której mowa o ochronie przyrody 

poprzez edukowanie społeczeństwa. Spotkania są cyklicznym wydarzeniem zbierającym stałą rzeszę odbiorców. 

Było to pierwsze podjęte przez organizację działanie. O tym, że spotkało się z ciepłym przyjęciem oraz, że jest 

działaniem potrzebnym świadczy stała publiczność, która nieprzerwanie od 2013 roku przychodzi na spotkania 

(średnio około 30 osób). W październiku 2016 r. rozpoczął się już czwarty sezon Spotkań. Cykl ten od zawsze 

miał charakter otwarty i bezpłatny. 

Cel projektu: Celem Spotkań z Przyrodą jest przybliżenie zainteresowanym osobom przyrody w ciekawy i 

zaskakujący sposób. Spotkania polegają na przeprowadzeniu prelekcji przez kompetentną osobę na wcześniej 

zaproponowany temat czy zagadnienie, a następnie na wywołaniu dyskusji na dany temat poprzez zadawanie 

dodatkowych pytań oraz zgłaszanie własnych doświadczeń i obserwacji. Spotkania odbywają się raz w miesiącu 

w Collegium Polonicum w Słubicach, dzięki uprzejmości Dyrekcji placówki. 

Działania: Spotkania prowadzone są przez członków zespołu Fundacji oraz zaproszonych gości. Prelegent 

przedstawia autorską prezentację na wybrany wcześniej temat. Promocja wydarzenia odbywa się wg stałej 

ścieżki informacyjnej – przygotowywany jest plakat promujący, który jest następnie rozsyłany wraz z krótką 

informacją do lokalnych mediów, samorządów oraz na adresy mailowe zainteresowanych osób. 



 
 
Od października 2015 odbyło się 8 spotkań: 

Październik: „Owoce i nasiona – podróż roślin w 

czasie i przestrzeni”, prowadząca: Natalia Duer 

Listopad: „Ptasie kreacje”, prowadząca: Karolina 

Kudelska 

Grudzień: „Przyroda w polskiej tradycji”, 

prowadząca: Natalia Duer 

Styczeń 2016: „Inteligencja i szyk – krukowate 

Polski”, prowadzący: Michał Oźmiński 

Luty: „Inwazje Obcych od podszewki” (zwierzęta 

inwazyjne), prowadząca: Natalia Królikowska 

Marzec: „Wiosna, ach to ty!”, prowadząca: Roksana 

Lubkowska – spotkanie z przyrodą połączone z wyjściem 

terenowym 

Kwiecień: „Inwazja Obcych II” (rośliny inwazyjne), 

prowadząca: Natalia Duer 

Maj: „Zakute w pancerze” (świat gadów), prowadząca: 

Marta Piasecka 

Październik: „Niezwykłe drzewa”, prowadząca: Natalia 

Duer 

Listopad:  „Na końcu drogi – opowieść o Żurawiu niezwyczajnym”, prowadzący: Patryk Kokociński 

Grudzień: „Przyroda w tradycji” – dwujęzyczne Spotkanie z Przyroda, prowadząca: Natalia Duer 

SPOTKANIA Z PRZYRODĄ W POZNANIU 

Dlaczego podjęliśmy działanie: Spotkanie z Przyrodą stanowią element edukacji przyrodniczej społeczeństwa. 

Organizacja Spotkań w Poznaniu była następstwem sukcesu odniesionego przez ten cykl w Słubicach. Inicjatywa 

podjęta na terenie Wielkopolski pozwoliła Fundacji na zwiększenie zasięgu działania. Każde Spotkanie cieszy się 

ogromnym zainteresowaniem nauczycieli i uczniów, gromadząc blisko 90 uczestników. 

Cel projektu: Spotkania z Przyrodą mają na celu wzbudzenie zainteresowania przyrodą i uwrażliwienie na jej 

piękno najmłodszych członków społeczeństwa. Prelegent, często będący specjalistą w danej dziedzinie, 

przedstawia zebranej publiczności wybrany temat. Poziom przekazywanych wiadomości i sposób prezentacji 

zostają dostosowane do wieku uczestników. Po zakończeniu wystąpienia uczniowie mogą zadawać pytania. 

Spotkania odbywają się na terenie Ogrodu Botanicznego UAM, dzięki uprzejmości Dyrekcji. 

Działania: W roku 2016 odbyły się 3 spotkania. Prelekcje prowadzone są zarówno przez członków zespołu 

Fundacji, jak i zaproszonych gości. Osoba prowadząca przedstawia zebranym prezentację swojego autorstwa. 

Spotkania adresowane są do uczniów szkół podstawowych z terenu Wielkopolski. Szkoły otrzymują informację 

oraz plakat promujący wydarzenie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Następnie w określonym 



 
 
czasie  nauczyciele przesyłają wypełniony formularz zgłoszeniowy. Rezerwacja miejsc odbywa się zgodnie z 

kolejnością zgłoszeń. Logotyp, stworzony jako znak markowy Spotkań z Przyrodą, promuje to wydarzenie także 

w Poznaniu. 

W 2016 roku odbyły się 3 spotkania: 

luty: „Zakute w pancerze – spotkanie z gadami”, prowadząca Marta Piasecka 

Kwiecień: „Ptasie zaloty”, prowadzący Paweł Podkowa 

Listopad: „Na końcu drogi – opowieść o Żurawiu niezwyczajnym”, prowadzący: Patryk Kokociński Grudzień:  

Koordynator projektu: Roksana Lubkowska 

  

POZNAJEMY EKOSYSTEMY 

Geneza: Zainteresowanie poprzednimi projektami w szkole sprawiło, że Fundacja zaproponowała słubickim 

szkołom współpracę także w semestrze letnim. Projekt realizowany był w okresie od lutego do maja 2016 r jako 

realizacja zadania publicznego w ramach konkursu ofert Gminy Słubice połączonej z realizacją Programu 

Ochrony Środowiska Gminy Słubice. 

Cel: Celem przedsięwzięcia było przybliżenie uczniom słubickich szkół ekosystemów, które mogą spotkać w 

najbliższej okolicy. 

Działania: Podczas comiesięcznych zajęć uczniowie szkół podstawowych poszerzali swoją wiedzę na temat 

podstawowych ekosystemów (las, jezioro i rzeka, łąka i pole). Na zajęciach m.in. grali w ciekawe gry, w tym w 

przyrodnicze memory. Na zakończenie cyklu zorganizowano wycieczki po ciekawych przyrodniczo miejscach w 

powiecie. Wycieczki obejmowały kilka ważnych przystanków: Rezerwat „Łęgi koło Słubic”, rzeka Ilanka, zajęcia 

w Nadleśnictwie Cybinka oraz Muzeum Bociana białego w Kłopocie oraz na zakończenie ognisko z kiełbaskami. 

Zajęcia edukacyjne w Nadleśnictwie i Muzeum oraz ogniska zostały sfinansowane ze środków z prowadzonej 

przez organizację zbiórki publicznej. 



 
 
Gimnazjaliści na zajęciach poszerzali wiedzę o ochronie przyrody w naszym kraju. Oprócz zajęć realizowali 

działania czynnej ochrony, m. in. powiesili w parku skrzynki lęgowe dla ptaków podczas wyjść terenowych, a 

później przy pomocy ornitologa-obrączkarza monitorowali ich zajęcie przez poszczególne gatunki.  

Dla mieszkańców Słubic zorganizowano wyjście terenowe do jednego z miejskich parków w poszukiwaniu oznak 

wiosny. Przyszły rodziny z dziećmi i kilkunastu poszukiwaczy wiosny znalazło jej pierwsze zwiastuny. Koszt 

projektu: 3200 zł 

 

 

 

 

MOBILNY OŚRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ 

Geneza: Zauważając, że największym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży cieszą się zajęcia terenowe, 

Fundacja wpadła na pomysł stworzenia Mobilnego Ośrodka Edukacyjnego. Mobilny Ośrodek Edukacyjny ma 



 
 
postać namiotu wraz z pełnym wyposażeniem, niezbędnym do prowadzenia zajęć terenowych i pozwalającym 

na uatrakcyjnienie ich formy dla uczestników. Na projekt zostały im przyznane środki w ramach programu 

Działaj Lokalnie. Fundacja  realizuje go od lipca 2016 roku. 

Cel: Realizacja projektu ma przyczynić się do nowej jakości prowadzonych zajęć terenowych przez Fundację – te 

zaś do lepszego poznania okolicznej przyrody przez mieszkańców, co pomoże ją lepiej chronić. 

Działania: Zakup i wyposażenie namiotu – Mobilny Ośrodek Edukacji Przyrodniczej to duży namiot o wymiarach 

6mx3m wyposażony w siedziska, stoły, materiały edukacyjne, przewodniki, sprzęt optyczny i wiele innych 

drobnych sprzętów, pomagających prowadzić zajęcia. 

Ptasia Akademia – czyli debiut namiotu w terenie. Na nadodrzańskich łąkach w dniach 8-10 września miała 

miejsce Ptasia Akademia. W czwartek i piątek Ptasią Akademię odwiedzały słubickie szkoły. W sieci 

ornitologiczne łapano ptaki, które ornitolog z uprawnieniami obrączkarskimi - członek zespołu Dziupli - 

obrączkował na oczach uczniów oraz opowiadał młodym obserwatorom przyrody o ptakach i zjawisku ich 

migracji. 

Trzeciego dnia (sobota) Ptasia Akademia otwarta była na każdego, kto chciał posłuchać. Nawet z samego rana 

pojawiło się kilka osób! W godzinach południowych przychodziły rodziny z dziećmi, a także seniorzy. Fakt, że w 

sobotę przychodziły także osoby, które… wzięły już udział w zajęciach dla szkół, dowodzi że zajęcia były 

interesujące – tak im się spodobało, że przyprowadzili jeszcze swoje rodziny. 

Grupa przyrodnicza – Międzyszkolne Kółko Przyrodnicze. Fundacja postanowiła także zebrać grupę 

zainteresowanej przyrodą młodzieży ze słubickich szkół - utworzyła grupę przyrodniczą, która będzie się 

regularnie spotykać i realizować mini-projekty czynnej ochrony przyrody, a także wychodzić na wspólne 

obserwacje przyrodnicze. W październiku Grupa odwiedziła wieczorową porą jeden ze słubickich parków w celu 

inwentaryzacji sów tam występujących. Ale to nie wszystko – z częścią Gimnazjalistów wybiorą się do słubickich 

Przedszkoli, gdzie młodzież gimnazjalna sprawdzi się w roli edukatorów przyrody przy pomocy  zespołu 

Fundacji.  

Koszt projektu: 5650 zł 

 

 



 
 

 

Materiał słubickiej TV HTS można obejrzeć tutaj: http://www.slubice.tv/wiadomosci/5736,ptasia-akademia-w-

slubicach 

 

  

http://www.slubice.tv/wiadomosci/5736,ptasia-akademia-w-slubicach
http://www.slubice.tv/wiadomosci/5736,ptasia-akademia-w-slubicach


 
 

POPULARYZACJA PRZYRODY 

WIECZÓR PODRÓŻNICZY 

Geneza: Wielu członków zespołu Fundacji uczestniczyło w licznych wyjazdach (naukowych i prywatnych) w 

różne ciekawe zakątki świata. Organizacja postanowiła więc wykorzystać te doświadczenia i wspólnie ze 

słubickim przedsiębiorstwem – Klubem Prowincja, uruchomiła nową ofertę dla mieszkańców. 

Cel projektu: Celem projektu jest zainteresowanie słuchaczy przyrodą innych krajów. 

Działania: Podczas wieczornych prelekcji zaproszone osoby zdają relacje ze swoich podróży w przeróżne zakątki 

świata. Wszystko odbywa się w miłej, kameralnej i nieoficjalnej atmosferze w Klubie Prowincja. 

Styczeń: „Nepal – herbaciany kalejdoskop”, gościnnie Agata Ożarowska-Nowicka 

Luty: „Islandia, kraina lodu, ognia, wiatru i … ptaków”, gościnnie Piotr Chara 

Marzec: „Kamerun -przyrodnicza opowieść znad rzeki Krewetek”, Paweł Podkowa i Patryk Kokociński 

Kwiecień: „Autostopem przez Dziki Zachód”, gościnnie Kinga Korycka 

Czerwiec: „Brazylijskie spełnienie marzeń”, gościnnie Paula Bednarz 

Październik: „Gruzja – synonim wolności”, gościnnie Anna Buczyńska 

Listopad: „Moje małe wyspowe marzenie – Hawaje i Filipiny”, gościnnie Paulina Niemiec 

Partnerzy: Klub Prowincja, patroni medialni: portal slubice24.pl i telewizja HTS 

 

UDZIAŁ W EKOFORUM NA TARGACH EDUKACYJNYCH W POZNANIU 

Dlaczego podjęliśmy działanie: Chętnie korzystamy z okazji prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz 

popularyzujących przyrodę dla szerokiego grona odbiorców. Gdy otrzymujemy zaproszenie na targi lub inne 

tego typu wydarzenia, zawsze odpowiadamy z zainteresowaniem i przygotowujemy nasze stoisko wraz z 

atrakcjami. 

Działania: W dniach 18-19marca 2016 roku wzięliśmy udział w organizowanym przez Związek Parków 

Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Ekoforum – czyli części Targów Edukacyjnych poświęconych 

edukacji ekologicznej. Targi odbywały się w hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Podczas wydarzenia 



 
 
Fundacja korzystała z miejsca wystawowego przygotowanego przez organizatorów. Z naszej strony 

przygotowaliśmy quizy i zabawy przyrodnicze, w których udział wziąć mogli wszyscy odwiedzający bez względu 

na wiek. Największym powodzeniem cieszył się quiz obrazkowy, w którym należało dopasować nazwę zwierząt 

do odpowiednich zdjęć. W obsługę stanowisk Fundacji Dziupla każdego dnia zaangażowana była znaczna część 

zespołu.  

Koordynator projektu: Roksana Lubkowska 

  

BĄDŹ EKOSŁUBICZANINEM – GMINNA KAMPANIA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW 

WFOŚIGW W ZIELONEJ GÓRZE 

Gmina Słubice otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Zielonej Górze na przeprowadzenie kampanii społecznej „Bądź Ekosłubiczaninem”. Kampania ta ma 

na celu poprawę stanu gospodarowania odpadami w gminie. Jednym z kluczowych partnerów merytorycznych 

jest właśnie Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych. Oprócz tego, że podobnie jak rok wcześniej 

przeprowadziła szereg zajęć edukacyjnych o tematyce kampanii w słubickich szkołach i przedszkolach, była 

jednym z inicjatorów powstania Koalicji na rzecz Czystych Słubic – czyli nieformalnego zrzeszenia organizacji 

pozarządowych, którym zależy na tym, aby współodpowiedzialność za czystość okolicy spoczywała na większej 

liczbie podmiotów. W ramach Koalicji Fundacja Dziupla przeprowadziła akcję sprzątania jednego ze słubickich 

parków we wrześniu 2016 r. 

Koordynator projektu: Natalia Duer 

 



 
 
 

PIKNIKI EDUKACYJNE 

Fundacja została także zaproszona przez Gminę Słubice do udziału w Pikniku Ekologicznym w Zielonej Górze 

(10.06.2016) organizowanego przez Radio Zachód a dofinansowanego również w tym samym konkursie co 

kampania Bądź Ekosłubiczaninem. Dziupla zajęła się przygotowaniem atrakcji na stoisku Gminy Słubice. 

Przeprowadzała autorskie gry i quizy o tematyce związanej z przyrodą i środowiskiem. 

Koordynator projektu: Natalia Duer 

Natomiast w sierpniu 2016 roku w Poznaniu podobne aktywności prezentowała podczas II Poznańskiego 

Pikniku Ekologicznego, w którym udział wzięła na zaproszenie Fundacji Biblioteka Ekologiczna. 

Koordynator projektu: Karolina Kudelska 

DZIEŃ NIETOPERZA NA PĘTLI BORYSZYŃSKIEJ 

30.04.2016 Fundacja zorganizowała wydarzenie promocyjno-edukacyjne dot. Nietoperzy żyjących w bunkrach 

Pętli Boryszyńskiej. Pętla Boryszyńska to część Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – jednego z największych 

zimowisk nietoperzy w Europie. Poprowadziliśmy tam zajęcia dla młodych pasjonatów nietoperzy. 

 

Koordynator projektu: Natalia Duer 

PRZYRODA OKOLICY 

W czerwcu zorganizowaliśmy trzy wycieczki z uczniami słubickich podstawówek. Na miłe zakończenie roku 

szkolnego kilka przystanków: Rezerwat „Łęgi koło Słubic”, rzeka Ilanka, zajęcia w Nadleśnictwie Cybinka oraz 

Muzeum Bociana białego w Kłopocie i ognisko z kiełbaskami! Warto poznać przyrodę okolicy! 

 



 
 
Zajęcia edukacyjne oraz ogniska zostały sfinansowane ze środków z prowadzonej przez nas wcześniej zbiórki 

publicznej. 

Koordynator projektu: Natalia Duer 

 

  



 
 

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA STATUTOWA 
Działalność odpłatna statutowa – w roku 2015 Fundacja rozpoczęła prowadzenie działalności odpłatnej 

statutowej, regulując jej zakres uchwałą zarządu nr 1/2015. Przedmiotem działalności odpłatnej są:  

a) zajęcia i warsztaty edukacji przyrodniczej 

b) wycieczki terenowe związane z edukacją przyrodniczą i popularyzacją przyrody 

c) wydawnictwo materiałów edukacji przyrodniczej 

Działalność ta prowadzona jest w oparciu o przepisy Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie 

oraz Ustawy o Rachunkowości. Zgodnie z ustawą Fundacja może pobierać opłaty za usługi wymienione 

powyżej, jednak jedynie w wysokości nie przekraczającej kosztów dostarczenia tych usług. 

W roku 2016 przychody z działalności odpłatnej wyniosły  4 527,00 zł. 100% przychodów stanowiły przychody z 

tytułu prowadzenia zajęć i warsztatów edukacji przyrodniczej w Poznaniu. 

Koordynator działalności: Karolina Kudelska 

 

ZARZĄDZANIE 
Aby zrealizować cele statutowe Fundacja podejmuje również działania w obszarze administracyjnym, w tym 

także związanym z zarządzaniem stroną internetową oraz profilem n portalu społecznościowym. Fundacja w 

przestrzeni wirtualnej prowadzi działalność popularyzacyjną i edukacyjną w Internecie przy pomocy swojej 

strony internetowej www.dziupla.org oraz profilu facebook.com/dziupla.org. Promocja działań Fundacji 

http://www.dziupla.org/


 
 
możliwa jest dzięki współpracy z Collegium Polonicum, Urzędem Miasta w Słubicach, Słubickiemu Portalowi 

Internetowemu Słubice24.pl oraz telewizji HTS. 

W grudniu roku 2015 Fundacja rozpoczęła zbiórkę publiczną nr 2015/4611/OR pod tytułem „Poznajemy 

Przyrodę”, której celem było pozyskanie środków na prowadzenie edukacji przyrodniczej, m.in. warsztaty, 

lekcje w szkołach i spotkania otwarte z mieszkańcami. Termin zakończenia zbiórki to 31.03.2016 r. Uzbierano 

969,20, z których 100% kwoty przeznaczono na prowadzenie edukacji przyrodniczej. Natomiast w listopadzie 

2016 roku rozpoczęliśmy kolejną zbiórkę na ten sam cel. Nr zbiórki to 2016/4050/OR a termin zakończenia to 

30.06.2017 r. 

NAGRODA W PLEBISCYCIE WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I 

GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE 

Na zakończenie 2016 rok spotkało nas miłe wyróżnienie – przyznano nam tytuł I Wicelidera Ekologii w 2016 

roku oraz uhonorowano nagrodą w wysokości 3000 zł 

 

 

Poznań, 30.03.2017, podpisy: 


