SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI DZIUPLA INICJATYW PRZYRODNICZYCH
za rok 2013

Słubice, 20 marca 2014

I.

OPIS ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych
Adres: ul. Nadodrzańska 14/4; 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
Magdalena Tokarska – honorowy członek Rady Fundatorów
Prof. UAM dr hab. Ziemowit Kosiński – honorowy członek Rady Fundatorów
Imiona i nazwiska członków Zarządu Fundacji wg aktualnego wpisu w rejestrze sądowym:
Karol Duer – Prezes Zarządu
Natalia Królikowska – Członek Zarządu
Natalia Duer – Członek Zarządu
Zespół:
W 2013 roku z Fundacją współpracowało 11 osób. – Aleksandra Jakubowska, Joanna Gadzińska, Patryk
Kokociński, Beata Małachowska, Jan Kaczmarek, Michał Oźmiński, Roksana Lubkowska, Paweł Podkowa, Natalia
Królikowska, Natalia Duer, Karol Duer
Obrót w 2013 roku: 120,19 zł

II.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

SPOTKANIA Z PRZYRODĄ
Pierwszą inicjatywą Fundacji jest organizacja cyklu spotkań pod nazwą „Spotkania z Przyrodą”, których
zadaniem jest przybliżenie zainteresowanym osobom otaczającej nas przyrody w ciekawy i zaskakujący sposób.
Spotkania polegają na prezentacji przez kompetentną osobę wcześniej zaproponowanego tematu czy
zagadnienia, a następnie dyskusji na dany temat poprzez zadawanie dodatkowych pytań oraz zgłaszanie
własnych doświadczeń i obserwacji. W 2013 roku odbyło się jedno takie spotkanie, podczas którego
przedstawiono prezentację pod tytułem „Dzięcioł czarny – lekarz, którego interesują głównie martwi pacjenci”.
W spotkaniu udział wzięło około 30 osób (młodzież szkolna i dorośli). Uczestnicy spotkania zaproponowali
tematy dla dwóch kolejnych spotkań – jerzyk oraz bocian czarny.

INTERWENCJE
Fundacja podjęła działania wyjaśniające dwie sprawy związane z wyrządzeniem, bądź potencjalnym
wyrządzeniem szkód w przyrodzie. Pierwsza sprawa dotyczy planów budowy bazaru w parku będącym terenem
leśnym o charakterze olsu. W tej kwestii Fundacja skorzystała z praw społeczeństwa w dostępie do informacji
publicznej i wnioskowała do Urzędu Gminy o udostępnienie dokumentów związanych z planowaną inwestycją.
Druga kwestia dotyczyła wycinki drzew na obszarze Natura2000 „Łęgi Słubickie” wykonanej na podstawie
decyzji dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W tej sprawie ustalono wykonawców
tej decyzji oraz napisano wnioski o udostępnienie informacji o środowisku do RZGW oraz RDOŚ w Gorzowie
Wielkopolskim.

ZARZĄDZANIE
Zarząd Fundacji uchwalił w 2013 roku uchwałę o nadawaniu statusu członka zespołu osobom, które zostaną
zaproszone do tego grona. Następnie zaproszono do zespołu i przyznano taki status 9 osobom. Przyjęto
również uchwały dotyczące wyboru logotypu Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych oraz wytypowaniu
osoby, która będzie w Fundacji odpowiedzialna za przestrzeganie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a następnie przygotowano i przyjęto uchwałą procedurę przeciwdziałania
praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Przygotował - Karol Duer

Zatwierdzili

