SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI DZIUPLA INICJATYW PRZYRODNICZYCH
za rok 2015

Słubice, 30 marca 2016

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
Magdalena Tokarska – honorowy członek Rady Fundatorów
Prof. UAM dr hab. Ziemowit Kosiński – honorowy członek Rady Fundatorów – Przewodniczący Rady
Imiona i nazwiska członków Zarządu Fundacji wg aktualnego wpisu w rejestrze sądowym:
Karol Duer – Prezes Zarządu
Natalia Duer – Członek Zarządu
Roksana Lubkowska – Członek Zarządu
Natalia Królikowska – Członek Zarządu (od 23.09.2015)
Zespół:
W 2015 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 2015 roku: 9 265,99 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.

WIZJA
W 2016 roku znaczna część mieszkańców powiatu słubickiego zna wartość przyrodniczą regionu, lubi spędzać
czas na łonie przyrody i posiada podstawową wiedzę pozwalającą nie szkodzić przyrodzie. W lasach i na polach
powiatu słubickiego nie spotyka się dzikich wysypisk śmieci, lecz spacerujących, podziwiających piękno
przyrody i znających Dziuplę ludzi.
Fundacja dysponuje biurem otwartym 5 dni w tygodniu. Zespół jest mocno zaangażowany w działania, sam
inicjuje część z nich. Problem odległości geograficznej nie jest istotny bo widujemy się regularnie i
podtrzymujemy nasze relacje, które ciągle są fundamentem naszej organizacji. Wspierają nas osoby z powiatu.
Przynajmniej jedna z nich pracuje regularnie w biurze. Mamy sprzęt i fundusze na prowadzenie naszych działań
z rozmachem. Działamy dzięki środkom finansowym pochodzącym przynajmniej z trzech różnych źródeł.
Współpracujemy z wieloma instytucjami, w tym ze szkołami. Jesteśmy postrzegani przez nie jako partnerzy.
Szkoły same wychodzą z inicjatywą wspólnych projektów. Udało nam się wypracować wizerunek organizacji
pozytywnej, fachowej, współpracującej i partnerskiej. Nie jesteśmy utożsamiani z „ekooszołomami” i akcjami
przypinania się do drzew. Pełnimy rolę ekspercką w zakresie ochrony przyrody i inicjatyw edukacyjnych w
Słubicach.
Prowadzimy systematyczną edukację przyrodniczą zarówno dla uczniów w szkołach, jak i w formie otwartej,
zarówno w postaci prelekcji, jak i wyjść w teren. Angażujemy się w partnerskie, fachowe i pokojowe akcje
czynnej ochrony przyrody oraz w projekty naukowe. Cyklicznie organizujemy powiatową konferencję
przyrodniczą oraz wystawy i wernisaże zdjęć. Jednym z naszych markowych działań jest regionalny konkurs
przyrodniczy. Działania te skoncentrowane są w 60% w Słubicach a w 40% w Poznaniu i miejscach wskazanych
przez zespół.

II.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

EDUKACJA PRZYRODNICZA
SPOTKANIA Z PRZYRODĄ W SŁUBICACH
Dlaczego podjęliśmy działanie: Spotkania z Przyrodą wynikają bezpośrednio z misji Fundacji, w której mowa o
ochronie przyrody poprzez edukowanie społeczeństwa. Spotkania te powstały również po to, aby Fundacja
mogła pochwalić się cyklicznym wydarzeniem zbierającym stałą rzeszę odbiorców i w ten sposób zaakcentować
swoją obecność na lokalnym rynku organizacji pozarządowych. O tym, że działanie spotkało się z ciepłym
przyjęciem oraz, że jest działaniem potrzebnym świadczy stała publiczność (średnio około 30 osób).
Cel projektu: Celem Spotkań z Przyrodą 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. 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 oraz rozsyłany wraz z krótką informacją do
lokalnych mediów, samorządów oraz na adresy mailowe zainteresowanych osób.
W roku 2015 odbyło się 8 spotkań:
Styczeń: „Pan Nietoperz”, prowadząca Natalia Duer
Luty: „Ptasie zaloty”, prowadzący Paweł Podkowa
Marzec: „Najeżony zwierz – co o nim wiesz?”, prowadząca Joanna Gadzińska
Kwiecień: „Strach ma… wiele par oczu…”, prowadzący Michał Oźmiński
Wrzesień: „Nie taki wilk straszny…”, prowadząca Natalia Królikowska
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
Koordynator projektu: 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 2015 Spotkania odbywały się nieregularnie. 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 2015 roku odbyły się 4 spotkania:
Styczeń: „Zimowa szkoła przetrwania”, prowadząca Roksana Lubkowska
Kwiecień: „Pan Nietoperz”, prowadzące Aneta Drąg i Fiona Milne, członkinie Sekcji Chiropterologicznej Koła
Naukowego Przyrodników UAM
Październik: „Nie taki wilk straszny…”, prowadząca Natalia Królikowska
Grudzień: „Strach ma… wiele par oczu…”, prowadzący Michał Oźmiński
Koordynator projektu: Roksana Lubkowska, Joanna Gadzińska

ZOBACZYĆ LEPIEJ
Dlaczego podjęliśmy działanie: Fundacja Dziupla, zgodnie ze swoją misją, promuje lokalne walory przyrodnicze.
Zauważamy, że atrakcyjne formy zajęć przyciągają większą ilość słuchaczy, w szczególności dzieci i młodzież. W
edukacji przyrodniczej najbardziej wartościowe są wyjścia w teren, które umożliwiają słuchaczom bezpośrednie
obcowanie z przyrodą i obserwowanie zachodzących w niej zjawisk. Doposażenie organizacji w sprzęt optyczny
uczyniło tę formę edukacyjną ciekawszą i bardziej atrakcyjną dla odbiorców.
Cel główny: Wzrost świadomości na temat wartości przyrodniczej okolicy wśród mieszkańców Słubic i Cybinki
poprzez zwiększenie możliwości ich udziału w formach popularyzacji lokalnej przyrody i edukacji ekologicznej.
Cel organizacji: Wzrost skuteczności i atrakcyjności działań organizacji poprzez doposażenie Fundacji Dziupla
Inicjatyw Przyrodniczych w sprzęt pozwalający na zwiększenie atrakcyjności edukacji przyrodniczej w terenie.
Działania: - Zakup sprzętu optycznego – luneta, lornetki, lupy
- Dwie wycieczki autobusowe z przewodnikiem dla mieszkańców do miejsc ciekawych historycznie i
przyrodniczo w Cybince i Słubicach. Wycieczki odbyły się w ramach projektu „Jutro zaczęło się wczoraj”,
finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
- Testowanie sprzętu optycznego i monitoringi przyrodnicze - 5 wyjść w teren dokumentujących warte
pokazania siedliska i grupy zwierząt - prowadzone przez przedstawicieli Fundacji (5 osób), które pozwoliły na
opracowanie konspektu zajęć terenowych dla szkół z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.
- Edukacja przyrodnicza w terenie zgodnie z opracowanymi konspektami – zajęcia (3 wyjścia dla 3 klas) dla szkół
oraz weekendowe wyjścia (piesze) w teren z chętnymi mieszkańcami (2 weekendy – jeden we wrześniu i jeden
w październiku).
W projekcie uczestniczyły 152 osoby (146 uczestników i 6 wolontariuszy z Fundacji). Niektóre osoby brały udział
w kilku wydarzeniach. W wyjściach terenowych przewodnikami były często te same osoby, dlatego nie wliczono
ich do ogólnej liczby odbiorców.
Sponsor: Dofinansowanie z regionalnego programu wspierania inicjatyw obywatelskich „Trampolina”,
prowadzonego przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, a finansowanego ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Koordynator projektu: Natalia Duer

DZIKI SĄSIAD – REALIZACJA PROJEKTU WE WSPÓŁPRACY ZE SŁUBICKIMI SZKOŁAMI
Dlaczego podjęliśmy działanie: Cywilizacja „zamknęła” dzikie zwierzęta w kurczących się enklawach leśnych i
na „nieuporządkowanych” terenach otwartych. Człowiek mieszkający w mieście ma często bardzo mały kontakt
z przyrodą, a zieleń chce widzieć w postaci równo przystrzyżonych trawników i rządków krzewów mających w
elegancki sposób odizolować go od otoczenia i wścibskich oczu sąsiadów. Tymczasem w miastach można
spotkać wiele zwierząt. Poczynając od tych, które podążają za człowiekiem i żyją wyłącznie w jego sąsiedztwie,
jak szczury i gołębie miejskie, przez te, które „przyzwyczaiły się” do życia obok człowieka, jak na przykład
wróble, a kończąc na tych, które przychodzą do siedzib ludzkich bo tutaj łatwo o pożywienie, lub chcą przejść z
jednego lasu do drugiego (np. dziki, łosie).
Cel: Celem przedsięwzięcia było przybliżenie uczniom słubickich szkół przyrody miast.
Działania: W ramach projektu przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne dla uczniów słubickich szkół
podstawowych i gimnazjów. Wyszliśmy z młodzieżą w teren, przeprowadziliśmy zajęcia i warsztaty. Uczniowie
szkół podstawowych na warsztatach z dokarmiania ptaków ulepili kule tłuszczowe. Gimnazjaliści zbudowali
karmnik. Zwieńczeniem projektu był konkurs z nagrodami.
W ramach projektu Dziki Sąsiad wydaliśmy również broszurę o mądrym pomaganiu ptakom. Zawarliśmy w niej
najważniejsze informacje o prawidłowym dokarmianiu w okresie zimowym, ale również jak i gdzie powiesić
skrzynkę lęgową dla ptaków.
Koordynator projektu: Natalia Duer

PTAKI SŁUBIC
Dlaczego podjęliśmy działanie: Fundacja została zaproszona w charakterze doradcy merytorycznego w
projekcie realizowanym przez Przedszkole Samorządowe nr 2 „Pinokio” w Słubicach.
Cel: Przybliżenie awifauny Słubic podopiecznym przedszkola oraz stworzenie galerii modeli ptaków Słubic.
Działania: 13 listopada 2015 roku członkowie Fundacji zawitali do Przedszkola Samorządowego nr 2 „Pinokio”
w Słubicach. Przy akompaniamencie dudnienia przedszkolaki dokładnie poznały dzięcioła czarnego, który zyskał
miano leśnego Boba Budowniczego. Mali przyrodnicy dowiedzieli się, że w wykuwaniu dziupli, oprócz silnego
dzioba, pomogą również ostre pazury i sztywny ogon. Wspólna zabawa w dziuplaki była okazją do poznania
ptaków, które są lokatorami starych dziupli dzięcioła.
Fundacja zaangażowana była także w wybór gatunków oraz opracowanie podpisów ptaków, które znalazły się
w „ptasiej pracowni” przedszkola. Pracownia ta składa się z 20 wyrzeźbionych modeli ptaków.
Osoby zaangażowane: Natalia Królikowska, Roksana Lubkowska, Karolina Kudelska

POPULARYZACJA PRZYRODY
WIECZÓR PODRÓŻNICZY
Dlaczego podjęliśmy działanie:
Cel projektu: „Wieczór podróżniczy” to cykl spotkań organizowanych wspólnie przez Fundację Dziupla Inicjatyw
Przyrodniczych i klub Prowincja. Podczas godzinnych prelekcji zaproszone osoby zdają relacje ze swoich
podróży w przeróżne zakątki świata. Celem projektu jest zainteresowanie słuchaczy przyrodą innych krajów.
Działania: W 2015 roku odbyły się 2 spotkania:
Październik: „Kea, kaka i takahe : o ptakach Nowej Zelandii”, Jan Kaczmarek
Listopad: „Dookoła Spitzbergenu”, Natalia Królikowska
Partnerzy: Klub Prowincja, patroni medialni: portal slubice24.pl i telewizja HTS
Koordynator projektu: Natalia Duer

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 18-20 marca 2015 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. W takich działaniach udział wzięli: Natalia i Karol Duer, Roksana Lubkowska, Jan Kaczmarek, Michał
Oźmiński, Paweł Podkowa, Marta Piasecka, Aleksandra Jakubowska.
Koordynator projektu: Roksana Lubkowska, Joanna Gadzińska

„JUTRO ZACZĘŁO SIĘ WCZORAJ”
Dlaczego podjęliśmy działanie: Fundacja jest jednym z partnerów w projekcie. Udział w jego realizacji pozwoli
zrealizować jeden z celów powstania organizacji, którym jest popularyzacja okolicznych walorów
przyrodniczych wśród mieszkańców. Projekt pozwala na pokazanie tych walorów w ciekawy i atrakcyjny
sposób, w formie wycieczek rowerowych i autokarowych.
Cel projektu: Celem projektu skierowanego do mieszkańców gminy Cybinka i Słubic było sięgnięcie do
miejscowego dziedzictwa historycznego, poprzez odkrywanie i pokazywanie mieszkańcom tego co działo się na
tych terenach w przeszłości oraz prezentując walory przyrodnicze okolicy. A mamy się czym pochwalić
zarówno jeśli chodzi o architekturę, bogatą historię, jak i miejsca cenne przyrodniczo. Ludzie przybyli na te
tereny po II Wojnie Światowej również mają do opowiedzenia swoją historię i swoje tradycje. Niestety niewielu
mieszkańców naszych gmin o tym wie…
Działania: Fundacja odpowiedzialna była za realizację merytoryczną przyrodniczych aspektów projektu. Członek
zespołu wyznaczył na terenie obu gmin miejsca cenne przyrodniczo, które warto odwiedzić. Na podstawie tych
punktów i miejsc wyznaczonych przez lokalnego historyka powstała trasa turystyczna. Wiosną roku 2015
Fundacja współorganizowała 2 wycieczki rowerowe (wzięło w nich udział około 30 osób) i 4 autokarowe (około
100 osób) po wytypowanych miejscach. Członek zespołu przewodniczył wycieczkom opowiadając uczestnikom
o walorach przyrodniczych tych miejsc.
Koordynator projektu: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

ZIELONE GRY
Fundacja wzięła udział w projekcie „Zielone gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o
przyrodę”. W początkowej fazie projektu przedstawicielka Fundacji wzięła udział w szkoleniach z zakresu
edukacji ekologicznej przy pomocy gier planszowych, następnie razem ze studentami Wydziału Biologii UAM
przetestowała gry: Ropa z Catanu oraz Grę z Klimatem. Zajęcia odbyły się 9 i 16 listopada roku 2015. Uczestnicy,
jako mieszkańcy wysp, musieli prowadzić racjonalną i zrównoważoną gospodarkę, by nie dopuścić do
zniszczenia naszego środowiska. Wspólnie spędzony czas, poza zabawą, stał się również okazją do dyskusji o
dobrach wspólnych.

OCHRONA CZYNNA
W roku 2015 Fundacja nie prowadziła działań w zakresie ochrony czynnej.

ZARZĄDZANIE
Aby zrealizować cele statutowe Fundacja podejmuje również działania w obszarze administracyjnym. W roku
2015 najważniejszym wydarzeniem w tym obszarze było przystąpienie do Stowarzyszenia Specjalnego –
Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty. Jednocześnie Fundacja cały czas prowadzi działalność
popularyzacyjną i edukacyjną w Internecie przy pomocy swojej strony internetowej www.dziupla.org oraz
profilu facebook.com/dziupla.org. Promocja działań Fundacji 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.
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 2015 zarówno koszty, jak i przychody z działalności odpłatnej wyniosły 0 zł.

PODZIĘKOWANIA
Fundacja dziękuje partnerom strategicznym i merytorycznym za pomoc w realizacji celów statutowych,
wsparcie w każdej formie oraz za każde dobre słowo w roku 2015.
Szczególnie dziękujemy:
- darczyńcom prywatnym,
- Collegium Polonicum w Słubicach,
- Ogrodowi Botanicznemu UAM w Poznaniu,
- Związkowi Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
- Centrum Rozwiązań Systemowych, realizatorowi projektu „Zielone Gry”,
- Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
- Związkowi Lubuskich Organizacji Pozarządowych,
- Kołu Naukowemu Przyrodników UAM w Poznaniu i Sekcji Ornitologicznej KNP UAM w Poznaniu,
- Słubickiemu Portalowi Informacyjnemu slubice24.pl,
- Telewizji HTS Słubice,
- Radiu Zachód,
- Stowarzyszeniu Nasze Słubice,
- Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach i pani Teresie Skalskiej,
- Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach i pani Justynie Przekorackiej,
- Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach i pani Andżelice Szczerbo,
- Gimnazjum nr 2 w Słubicach i pani Aleksandrze Saneckiej-Bugaj,
- Przedszkolu Samorządowemu nr 2 „Pinokio” w Słubicach i pani Małgorzacie Tomala,
- Klubowi Prowincja,
- Fundacji na rzecz Collegium Polonicum,
- Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty,
- Cybińskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju PRO-EKO,

- Polsko-Niemieckiej Informacji Turystycznej we Frankfurcie,
- Urzędowi Miejskiemu w Słubicach,
- Muzeum Bociana Białego w Kłopocie oraz Krzesińskiemu Parku Krajobrazowemu,
- dr. Andrzejowi Pukaczowi, Krzysztofowi Gajdzie, Piotrowi Charze, Leonardowi Pietrow, Przemysławowi Karg,
Robertowi Stolarskiemu, Romanowi Siemińskiemu, Rolandowi Semikowi, Kamilowi Szlosek, Anecie Majewskiej,
Dorocie Rutce, Magdalenie Pietrzak, Anecie Drąg i Fionie Milne.

