Sprawozdanie z działalności
Fundacji Banku Ochrony Środowiska
w 2017 roku
FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA
Fundacja BOŚ od 2009 roku prowadzi ogólnopolskie projekty proekologiczne
i prozdrowotne, w których udział jest całkowicie bezpłatny. We wszystkich dotychczasowych
działaniach wzięło udział już ponad 3 miliony osób – uczniów, nauczycieli i rodziców.
Wierzymy w sens działań systematycznych i długofalowych, które pomogą nam dokonać
zmiany społecznej.
W 2017 roku zrealizowaliśmy między innymi:











VII edycję projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” i uruchomiliśmy kolejną edycję
VI edycję projektu „Czas na zdrowie”
III edycję projektu „Postaw na słońce” i uruchomiliśmy kolejną edycję
III edycję konkursu „Zielona ławeczka”
Projekt „Brudno Tu”
II edycję konkursu „Ekomodel”
I edycję konkursu „Świat oczami młodych”
dwie edycje projektu „Mikrodotacje”
projekt „POMAGAM CAŁY ROK”
I etap nowego projektu „Tradycyjny sad”

Ponadto: uruchomiliśmy portal PlanujeGotuje.pl oraz wspieraliśmy działania wolontariackie
pracowników grupy BOŚ. Zwiększano także aktywność Fundacji na portalach
społecznościowych

EDUKACJA EKOLOGICZNA
BRUDNO TU
Projekt jest kontynuacją rozpoczętej w 2015 r. oddolnej, ogólnopolskiej akcji obywatelskiej
mającej na celu likwidację „dzikich wysypisk”. Programowi towarzyszy kampania medialna:
portal brudnotu.fundacjabos.pl, mapa zgłoszonych dzikich wysypisk, wykorzystanie aplikacji
mobilnej, interwencje w samorządach lokalnych. Fundacja zachęca obywateli do
identyfikowania, zgłaszania i monitorowania miejsc wymagających posprzątania za
pośrednictwem specjalnego serwisu www. Od momentu uruchomienia projektu zgłoszono
ponad tysiąc lokalizacji, a w samym tylko 2017 r. uprzątnięto ponad 300 nielegalnych
wysypisk! Fundacja pozostaje w stałym kontakcie z gminami, na ternie, których znajdują się
dzikie wysypiska zgłaszane przez mieszkańców. W trzecim kwartale rozpoczęto prace nad
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nową stroną internetową i aplikacją BrudnoTu, która ma usprawnić proces zgłaszania dzikich
wysypisk przez społeczność Polski.

POSTAW NA SŁOŃCE
Projekt promujący Odnawialne Źródła Energii, a szczególnie fotowoltaikę prowadzony jest
przez Fundację BOŚ od września 2015 roku. W jego ramach zespoły szkolne złożone
z uczniów pracujących pod nadzorem opiekuna, przygotowują audyty energetyczne szkół
i wybranych domów jednorodzinnych oraz tworzą krótkie filmy promujące mikroinstalacje
OZE.
Celem programu jest promocja prosumenckich mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii,
ze szczególnym podkreśleniem fotowoltaiki.
Konkurs dla uczniów podzielony jest na dwa etapy.
W pierwszym, młodzież zdobywa wiedzę o mikroinstalacjach OZE, wylicza zużycie energii
przez kilka wybranych domów jednorodzinnych i przygotowuje dla nich projekty instalacji
fotowoltaicznych.
W drugim etapie, uczniowie przekazują zdobytą przez siebie wiedzę oraz prezentują swoje
projekty na forum szkoły, a następnie podczas zorganizowanych przez nich samych konferencji
lokalnych, skierowanych do osób dorosłych. Na konferencje zapraszani są przedstawiciele
samorządów, lokalne firmy zajmujące się instalacjami OZE, przedstawiciele uczelni wyższych
oraz właściciele domów jednorodzinnych.
W równoległym konkursie filmowym, drużyny uczniowskie kręcą krótkie, 2-minutowe
reportaże prezentujące instalacje OZE w ich okolicach. Kolejnym zadaniem jest promocja tych
filmów w mediach lokalnych, prezentacja w szkołach oraz w Internecie.
Cele szczegółowe projektu:





Promocja ogniw fotowoltaicznych jako źródła odnawialnej energii elektrycznej;
Wspieranie rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii;
Upowszechnienie wiedzy dotyczącej energii odnawialnej oraz ogniw fotowoltaicznych
w społeczeństwie;
Uświadomienie wiedzy dotyczącej korzyści środowiskowych, jakie płyną
z wykorzystania technologii odnawialnych źródeł energii;
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Zdobycie przez uczniów umiejętności wyliczenia zużycia energii elektrycznej przez
szkołę;
Zdobycie przez uczniów umiejętności wyliczenia zużycia energii przez dom
jednorodzinny;
Nabycie przez młodzież nowych umiejętności związanych z oszczędzaniem
i domowymi wydatkami;
Stworzenie łatwej w obsłudze platformy umożliwiającej obliczanie zużycia energii oraz
dokonywania obliczeń oszczędności związanych z wykorzystaniem ogniw
fotowoltaicznych.

Edycja III – rok szkolny 2016/2017
W czerwcu 2017 zakończyła się III edycja projektu „Postaw na Słońce”. W konkursie wzięło
udział 2,3 tysiąca uczestników z niemal 360 zespołów uczniowskich z całej Polski. Łącznie
przygotowali 500 projektów mikroinstalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych
i zorganizowali ponad 50 lokalnych konferencji dla przeszło 3 tysięcy gości.
W ramach równoległego konkursu filmowego uczniowie nakręcili blisko 60 reportaży,
dokumentujących mikroinstalacje OZE znajdujące się w ich okolicach. Filmy emitowanie były
w szkołach, w mediach lokalnych. Umieszczane były na stronach internetowych szkół,
samorządów oraz lokalnych portali
Patronat honorowy nad III edycją objęli: Ministerstwo Energii, Minister Edukacji Narodowej,
Minister Środowiska.
Edycja IV – rok szkolny 2017/2018)
We wrześniu bieżącego roku ruszył nabór do kolejnej, IV edycji projektu. Termin jej
zakończenia czerwiec 2018

EKO MODEL
Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jednolub wielorodzinnego.
Edycja I – październik 2016 – marzec 2017
W 2016 roku Fundacja uruchomiła nowy projekt. Prace podzielone były na kategorie: woda,
ciepło i energia elektryczna. Modele mogły być w dowolnej skali, zarówno statyczne, jak
i dynamiczne. Zgłoszone do konkursu modele zostały ocenione przez komisję składającą się
z modelarzy, ekologów Banku Ochrony Środowiska i pracowników Fundacji BOŚ. Nagrody o
łącznej wartości 14 tys. zł przyznano autorom 7 modeli.
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Edycja II – lipiec 2017 – styczeń 2018)
Po przetarciu modelarskich szlaków, w 2017 r. Fundacja BOŚ uruchomiła II edycję projektu
polegającego na samodzielnym wykonaniu makiety lub modelu przydomowej oczyszczalni
ścieków. Modele mogą być w dowolnej skali, ale nie mogą przekroczyć maksymalnych
wymiarów opisanych w regulaminie. Zgłoszone do konkursu modele ocenione zostały przez
komisję składającą się z modelarzy, ekologów Banku Ochrony Środowiska i pracowników
Fundacji BOŚ. Do oceny zakwalifikowano 30 prac. Nagrody na łączną kwotę 11 tys. zł
przyznano 10 najlepszym modelom. Najlepsze modele zostaną wyeksponowane w oddziałach
Banku Ochrony Środowiska.

ZIELONA ŁAWECZKA
Jest to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych
osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorządy) w miastach
powyżej 10 tys. mieszkańców. Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na
osiedlach w zielone zakątki, mini-ogrody z ławeczką. Pozwoli to ożywić miejsca wokół
bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań. Angażując mieszkańców chcemy
pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami - wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.
Merytoryczni partnerzy projektu to Katedra Architektury Krajobrazu i Katedra Sztuki
Krajobrazu SGGW.
Edycja III – kwiecień – listopad 2017
W kwietniu 2017 r. Fundacja BOŚ uruchomiła III edycję projektu „Zielona Ławeczka”.
Zespoły, które przysłały projekty zaplanowanych ogródków osiedlowych, miały możliwość
zdobycia grantu finansowego w wysokości do 800 zł na zakup roślin, podłoża i innych
elementów aranżacji ogrodu, oraz nagrody rzeczowej w postaci ławki parkowej. Do trzeciej
edycji konkursu zarejestrowało się niemal 500 uczestników skupionych w ponad 70 zespołach
sąsiedzkich. Przyznanych zostało 15 grantów.
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EDUKACJA PROZDROWOTNA
CZAS NA ZDROWIE
„Czas na zdrowie” to konkurs dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych realizowany
przez Fundację Banku Ochrony Środowiska od 2012 roku. W październiku 2017 roku
zakończyliśmy 6 edycję projektu, do której zgłosiło się 506 szkół z całej Polski.
Głównym celem konkursu jest dotarcie z wiedzą o zdrowym stylu życia, właściwym
odżywianiu i rolnictwie ekologicznym do szerokiego grona odbiorców – nie tylko uczniów
szkół, ale też do całych lokalnych społeczności.
W pierwszym etapie konkursu uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu dokonywania
właściwych, służących zdrowiu wyborów, a następnie sami promują ją w pomysłowy sposób
wśród rówieśników podczas szkolnego apelu.
W drugim etapie uczestnicy mają za zadanie zorganizowanie lokalnego Festynu Zdrowia
z takimi atrakcjami, jak m.in.: wspólne zabawy ruchowe dla młodzieży i dorosłych, zdrowy
poczęstunek i projekcja filmów edukacyjnych (wyprodukowanych specjalnie na tę okazję przez
Fundację BOŚ).
W ramach zadań zespoły konkursowe opracowują także mapę ekologicznych gospodarstw
rolnych w swojej okolicy. Producenci zdrowej żywności są zapraszani na Festyn Zdrowia, na
którym prezentują swoje produkty i nawiązują kontakty z potencjalnymi klientami.
Każdego roku w Festynach Zdrowia uczestniczy ok. 50 tys. osób. Szkół, które organizują takie
imprezy jest co roku kilkaset. W ciągu wszystkich 6 edycji konkursu festyny zdrowia
odwiedziło ok. 300 tys. osób.
Edycja VI – styczeń-październik 2017 roku
Szósta edycja projektu „Czas na zdrowie” została uruchomiona w styczniu 2017 roku.
W pierwszej kolejności została odświeżona strona internetowa konkursu, czyli grafika
i system administrowania konkursem.
Na początku roku wystąpiliśmy (i otrzymaliśmy) patronaty honorowe od Ministra Edukacji
Narodowej, Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Sportu
i Turystyki, Agencji Rynku Rolnego oraz Rzecznika Praw Dziecka. Po zakończeniu każdej
edycji do wyżej wymienionych patronów kierujemy sprawozdanie z całego projektu.
Po uruchomieniu strony czasnazdrowie.fundacjabos.pl przystąpiliśmy do wypromowania
projektu w polskich szkołach. W tym celu wysłaliśmy 3000 listów pocztą tradycyjną oraz
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e-mailingi do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce (ok. 20 tys.
szkół). Listy zostały również wysłane do wszystkich samorządów z prośbą o zainteresowanie
projektem szkół wszystkich stopni.
Konkurs był również szeroko promowany poprzez media społecznościowe (np. Facebook) oraz
prasę regionalną. Rejestracja szkół do konkursu zakończyła się 21 kwietnia 2017 r. Po tym
terminie wszyscy uczestnicy przystąpili do pracy w swoich szkołach, a miesiąc później
otrzymaliśmy pierwsze raporty (sprawozdania) z przeprowadzonych działań.
Wszystkie przesłane do nas prace zostały ocenione przez zespół sędziowski, składający się
z koordynatora projektu oraz studentów Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
SGGW w Warszawie (w ramach bezpłatnych praktyk studenckich).
Do wszystkich szkół, które dopełniły formalności rejestracyjnych wysłaliśmy płyty DVD
z filmami „Śmietnik w mojej głowie” oraz serią filmów „Żywność ekologiczna – gwarancją
dobrego smaku”. Filmy „Śmietnik w mojej głowie” zostały wyprodukowane oraz wydane na
płycie DVD przez Fundację BOŚ. Filmy z serii „Żywność ekologiczna…” zostały przekazane
nam nieodpłatnie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W maju i w czerwcu 2017 r. szkoły zgłoszone do projektu zorganizowały w swoich
miejscowościach imprezy pod hasłem „Festyn Zdrowia”. W 2017 roku odbyło się 405 festynów
zdrowia, w których uczestniczyło ok. 80 tys. osób.
11 października 2017 roku zorganizowaliśmy uroczystość rozdania nagród. Salę jak co roku
udostępniło nam Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po odbiór nagród za swoją całoroczną
pracę przyjechało do Warszawy z całej Polski 140 uczniów i ich nauczycieli.
Honorowymi gośćmi gali konkursu „Czas na Zdrowie” byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Krzysztof Jurgiel, oraz prezes Banku Ochrony Środowiska Bogusław Białowąs. Krzysztof
Kielak - zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli Ochrony Roślin, specjalnie dla gości
wydarzenia poprowadził wykład nt. rolnictwa ekologicznego w Polsce.
Podczas tegorocznego podsumowania Minister Rolnictwa zaznaczył, że ze względu na
edukacyjne walory projektu, promujące żywność ekologiczną, tradycyjną i regionalną ma
nadzieję na dalszą współpracę Ministerstwa Rolnictwa z Fundacją BOŚ przy realizacji projektu
„Czas na zdrowie” poświęconemu promocji rolnictwa ekologicznego.
Nagrodami w konkursie był sprzęt elektroniczny za łączną kwotę ok. 30 tys. zł, w całości
ufundowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. W tym roku nagrodziliśmy 168
laureatów.
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TRADYCYJNY SAD
Projekt „Tradycyjny sad” realizowany we współpracy z Fundacją „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” oraz Polską Akademią Nauk.
Celem projektu jest restytucja i promocja rodzimych odmian roślin sadowniczych, obecnie
wypartych przez odmiany nowej generacji. Dążymy do tego, aby w Polsce nie zaginęła tradycja
starych drzew owocowych. Chcemy także zwrócić społeczną uwagę na konieczność
zwiększania różnorodności biologicznej, która służy ochronie ekosystemów przyrodniczych.
Konkurs polega na stworzeniu mini sadu na ogólnodostępnym społecznie terenie. Mini sad
może zostać założony przy szkole, plebanii lub na działce należącej do gminy. Szkoły, które
prześlą najlepsze projekty otrzymają grant na zakup sadzonek drzew.
Projekt skierowany jest do młodych ludzi, ponieważ wiedza na temat umiejętnej uprawy i
walorów zdrowotnych owoców z drzew tradycyjnych odmian może przydać się młodemu
pokoleniu, aby umiało zapewnić sobie wartościowe pożywienie. Poprzez młodzież chcemy
dotrzeć też do szerokiego społeczeństwa. Dorosłe osoby już dziś mogą podjąć decyzję o
założeniu przydomowego sadu złożonego ze starych odmian.
Do bezpośredniego udziału w projekcie zapraszamy uczniów i nauczycieli ze szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
Edycja I – rok szkolny 2017/2018
Do realizacji projektu zgłoszono ponad 200 szkół z całej Polski. Raporty z realizacji I etapu
przesyłane były do końca grudnia 2017 roku. W etapie tym uczniowie in.: zdobywali wiedzę,
promowali idei projektu w swoim środowisku, wyszukiwali i przygotowywali miejsca w
terenie do założenia mini-sadu oraz wykonywali projekty sadów.
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ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH
„Świat oczami młodych” to wspólna inicjatywa Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej S.A. Jest to
konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego skierowany do młodzieży w wieku 10-19
lat. To jedyna okazja do samodzielnego zaprojektowania znaczków.
Znaczek pocztowy to nie tylko obrazek naklejany na kopertę, nie tylko potwierdzenie opłaty za
przesłanie listu. Jest to przede wszystkim dzieło sztuki. Potrzeba wielu lat, aby dojść do takiej
wprawy, żeby móc projektować znaczki. Wielu profesjonalnych grafików marzy, aby owoce
ich twórczości znalazły się na znaczkach pocztowych. Najlepsze prace wyłonione w konkursie
są wydawane jako znaczki pocztowe z serii „Świat oczami młodych”. Na znaczkach znajduje
się logo Fundacji BOŚ.
Edycja I – kwiecień – lipiec 2017
W kwietniu uruchomiona została pierwsza z trzech planowanych edycji konkursu. Hasłem
przewodnim edycji było „Czas na zdrowie”, czyli promocja zdrowego stylu życia.
Celem konkursu było stworzenie projektów znaczków pocztowych, które przedstawiają
szeroko rozumiane hasło przewodnie „Czas na zdrowie”. Znaczki, oprócz wartości użytkowej
oraz kolekcjonerskiej, mają stanowić element prozdrowotnej edukacji, wpisujący się w misje
Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej. Projekt objęli swoimi patronatami Minister Edukacji
Narodowej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Infrastruktury
i Budownictwa.
Otrzymaliśmy zgłoszenia z 1,1 tysiąca placówek edukacyjnych (głównie szkół i domów
kultury) reprezentowanych przez nauczycieli, który wcielili się w rolę koordynatorów
konkursu.
W pierwszym etapie szerzyli oni wiedzę o znaczkach i zdrowym stylu życia wśród uczniów,
a następnie organizowali wewnętrzne konkursy. Wyłaniali w nich do 3 najlepszych prac, które
do końca czerwca przesyłali do konkursu „Świat oczami młodych”. Otrzymaliśmy prawie 1,5
tysiąca prac – wszystkie są opublikowane na stronie konkursu: oczamimlodych.pl.
Komisja Sędziowska wyłoniła 3 najlepsze prace, które zostały wydane jako pełnowartościowe
znaczki pocztowe, każdy w nakładzie 100 tysięcy sztuk. Dodatkowo przyznała 10 wyróżnień I
stopnia oraz 20 wyróżnień II stopnia. Natomiast w drodze głosowania Internauci wyłonili
1 pracę, która otrzymała Nagrodę Internautów. Łącznie nagrodziliśmy 34 prace.
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„Końskie zdrowie”
Kruszy Ariadna

„Uosobienie zdrowia”
Rylska Kamil

„Zawsze jest czas na
zdrowie”
Marwitz Sandra

Uroczyste podsumowanie I edycji projektu oraz premiera znaczków z serii „Świat oczami
młodych” odbyła się w październiku w siedzibie Poczty Polskiej w Warszawie.

Honorowymi gośćmi gali byli: prezes Banku Ochrony Środowiska Bogusław Białowąs oraz
członek zarządu Poczty Polskiej Tomasz Dąbrowski. Podczas uroczystości obyło się wręczenie
nagród laureatom (autorom prac i szkolnym koordynatorom konkursu). Laureaci nagród
głównych otrzymali sprzęt elektroniczny, a ich prace zostały wydane jako znaczki pocztowe
prace. Osoby, które otrzymały wyróżnienia I stopnia oraz nagrodę internatów również
otrzymały sprzęt elektroniczny. Zdobywcy wyróżnień II stopnia otrzymali drobne upominki.
Dodatkowo dla zdobywców wyróżnień i nagrody internautów Poczta Polska przygotowała po
1 arkuszu znaczków z ich pracą. Przekazano nagrody o łącznej wartości 10 tysięcy złotych.
Edycja II – styczeń – czerwiec 2017 roku
W przygotowaniu jest II edycja konkursu, której tematem przewodnim będzie ochrona klimatu.
Zostanie ona uruchomiona na początku 2018 roku, a zakończy się wraz z końcem bieżącego
roku szkolnego. Tak samo jak w I edycji 3 najlepsze prace zostaną wydane jako znaczki
pocztowe z serii „Świat oczami młodych”, a ich premiera odbędzie się jesienią 2018 roku.
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ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM
„Zdrowo jem, więcej wiem” to ogólnopolski projekt edukacji prozdrowotnej dla zerówek i klas
I-III szkół podstawowych. Fundacja BOŚ prowadzi go od 2010 roku i od samego początku jego
realizacji towarzyszy troska o zdrowie młodego pokolenia.
Projekt jest cykliczny i ma charakter ogólnopolski. Adresowany jest do zerówek oraz klas I-III
szkół podstawowych. Do udziału w projekcie zaproszeni są nauczyciele oraz uczniowie. Udział
w projekcie jest bezpłatny.
Dzięki bogatej, wieloaspektowej i spójnej formule projekt doskonale wpisuje się w podstawy
programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” trwa cały rok szkolny (podzielony jest na 3 etapy
odpowiadające porom roku) i ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji
zespołowej.
Przed zespołami konkursowymi stawiamy szereg zadań dotyczących zdrowego żywienia
i aktywności fizycznej. Te zespoły, które poradzą sobie najlepiej otrzymują wiele
wartościowych nagród – dla nauczycieli, dzieci oraz szkół – z najcenniejszą, naszym zdaniem,
nagrodą główną dla wszystkich osób, które zaangażują się w ten projekt, jaką jest możliwość
zmiany dotychczasowego stylu życia na zdrowszy i bardziej aktywny ruchowo.
Nauczycielom, którzy prowadzą zespoły konkursowe zapewniamy dostęp do scenariuszy zajęć
i materiałów dydaktycznych, a także rzetelnej wiedzy naukowej na temat zdrowego odżywiania
i roli aktywności fizycznej, która jest podana w postaci przystępnych artykułów
zgromadzonych na portalu: aktywniepozdrowie.pl
W roku szkolnym 2016/2017 (od września do czerwca) odbyła się VII edycja projektu pod
honorowym patronatem Pierwszej Damy RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy. W trakcie trwania
projektu wyłoniono łącznie 25 najlepszych zespołów z 25 szkół z całej Polski, ponad 25
nauczycieli i ponad 500 uczniów. Uroczyste rozdanie nagród planowane jest na przełomie
września i października.
Projekt w całości został sfinansowany ze środków Fundacji Banku Ochrony Środowiska, które
pochodzą z darowizny przekazanej przez głównego fundatora Fundacji - Bank Ochrony
Środowiska S.A.
Edycja VII – rok szkolny 2016/2017
VII edycja projektu trwała od września 2016 roku do czerwca 2017 roku i odbyła się pod
honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy.
W roku szkolnym 2016/2017 do projektu zarejestrowało się ponad 3,3 tysiąca zespołów
konkursowych z całej Polski. Bezpośrednio w projekcie udział wzięło ponad 3,3 tysiąca
nauczycieli oraz ponad 69 tysięcy uczniów.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przekazać zdobytą wiedzę innym uczniom w swoich
szkołach oraz swoim rodzicom. W ten sposób edukacją prozdrowotną zostały objętych około
300 tysięcy uczniów oraz około 140 tysięcy rodziców i opiekunów uczniów, łącznie prawie
500 tysięcy osób.
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Przez cały rok trwania projektu otrzymaliśmy i oceniliśmy 5 tysięcy raportów z realizacji zadań
konkursowych. Laureatami projektu zostało 25 zespołów konkursowych, ponad 40 nauczycieli
oraz ponad 500 uczniów.
We września 2017 roku odbyło się uroczyste podsumowanie VII edycji projektu. Wzięło w nim
udział około 400 uczniów i nauczycieli, reprezentujących zwycięskie zespoły. Bank Ochrony
Środowiska reprezentowali Pan Prezes Bogusław Białowąs, Pani Prezes Anna Milewska, Pan
Prezes Dariusz Grylak, a także Dyrektor Departamentu Komunikacji i Marketingu Paweł
Anyszewski.
Podczas uroczystości odbyło się wręczenie nagród, na które zespoły konkursowe pracowały
cały rok szkolny. Dodatkową nagrodą dla uczestników był spektakl pt. „Między owadami”
wystawiony przez Fundację Sztuka Ciała. Łączna pula na nagrody wyniosła 30 tysięcy złotych.
Patronat medialny nad VII edycją objęły TVP Info, TVP3 Kielce oraz TVP3 Kraków. Wśród
patronów medialnych znalazły się również Gazeta Krakowska, CzytamyEtykiety.pl, RodzinnyKrakow.pl, Sygnał Magazyn Wychowawcy, Familie.pl, Dietetycy.org.pl, a także JuniorMedia.

Edycja VIII – rok szkolny 2017/2018
VIII edycja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2017 roku, a zakończy się w czerwcu 2018
roku. Po raz drugi projekt został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani
Agaty Kornhauser-Dudy. Do projektu zgłosiło się ponad 1,3 tysiąca zespołów konkursowych.
W tej edycji zmieniony został plan zadań konkursowych. W każdym etapie jest poruszona inna
tematyka związana ze zdrowym odżywianiem i aktywnością fizyczną, a zespoły muszą
zrealizować 6 zadań, w tym 2 lekcje, 2 konkursy, promocję zdobytej wiedzy w całej szkole oraz
pogadankę z rodzicami. W etapie jesienny tematem przewodnim są ogólne zasady zdrowego
odżywiania. Etap zimowy dotyczy cukru i słodyczy, a wiosenny Piramidy Zdrowia. W każdym
etapie przewidziane są zajęcia ruchowe promujące aktywność fizyczną.
Zwiększyliśmy liczbę nagradzanych zespołów, w VIII edycji w każdym etapie i kategorii
nagrodzonych zostanie 5 najlepszych zespołów.
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PLANUJEGOTUJE.PL
PlanujeGotuje.pl to serwis internetowy zawierający bazę przepisów kulinarnych, które
powstały podczas realizacji wielu projektów Fundacji Banku Ochrony Środowiska.
W serwisie znajdziemy blisko tysiąc przepisów, które możemy filtrować zarówno pod kątem
posiłków (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), jak i ulubionych
składników (np. kasze, ziarna, ryby, warzywa, owoce, drób).
W dziale „Fit” można znaleźć posiłki wegetariańskie, wegańskie, bezmleczne, bezglutenowe
oraz specjalnie skomponowane diety 1500, 1750, 2000, 2500 kcal przygotowane przez
ekspertów – dietetyków.
Najważniejszy jest jednak kreator jadłospisu, czyli narzędzie umożliwiające komponowanie
własnej diety z wybranych posiłków dostępnych na stronie lub w aplikacji. Po „przeciągnięciu”
wybranych dań w konkretne miejsca w kalendarzu (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek etc.)
otrzymujemy dzienne i tygodniowe podsumowanie kalorii i wartości odżywczej oraz gotową
listę zakupową, potrzebną do przygotowania potraw.
Nasz zdrowy i zbilansowany kalendarz możemy dowolnie edytować, dodając i usuwając różne
dania. Możemy w każdym tygodniu jeść takie same posiłki lub tworzyć zupełnie nowe
jadłospisy. Co ważne, system po uzupełnieniu ilości osób dla których zamierzamy gotować,
przygotuje odpowiednie listy zakupowe. Oznacza to, że możemy zaplanować posiłki dla siebie
i rodziny lub gotować dla 100 lub 200 osób.
Co ważne, wśród proponowanych potraw, są zarówno przepisy tradycyjne jak i oryginalne
nowości, które powinny zawitać w zbilansowanej kuchni.
Strona internetowa: PlanujeGotuje.pl

AKTYWNOŚĆ NA PORTALACH TEMATYCZNYCH
I SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Fundacja Banku Ochrony Środowiska prowadzi portale tematyczne, które służą do koordynacji
projektów edukacyjnych.
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PORTAL WWW.AKTYWNIEPOZDROWIE.PL
Najważniejszym portalem jest www.aktywniepozdrowie.pl. Informuje on o działalności
Fundacji, ale przede wszystkim pełnienie roli ciągle aktualizowanej bazy wiedzy o zdrowym
stylu życia, właściwym odżywianiu i ochronie środowiska. W 2017 r. portal miał ponad
130 tysięcy użytkowników i ponad 270 tys. odsłon.
Najwięcej użytkowników z grupy wiekowej 25-34 i 18-24 lata, 8,3% więcej mężczyzn niż
kobiet.

FACEBOOK – FANPAGE „AKTYWNIE PO ZDROWIE”
Na Facebooku działa fanpage „Aktywnie po Zdrowie”, na którym publikowane są treści ze
strony internetowej, zarówno nowe, jak i będącej tam od dawna. Publikujemy również
informacje o bieżących wydarzeniach z zakresu działalności Fundacji BOŚ.
Na koniec października 2017 roku fanpage polubiło 4214 użytkowników. Służy to docieraniu
do nowych użytkowników. Największy zasięg, ponad 16 tys. odbiorców, miały zamieszczony
w październiku artykuł o tym, na co zwrócić uwagę podczas zakupów. Najwięcej
użytkowników z grupy wiekowej 25-34 i 35-44 lata, stosunek kobiet do mężczyzn to 76:23, nie
zaszły więc żadne zmiany. W ostatnich 28 dniach zasięg to 25133 odbiorców, aktywność to
680.

FACEBOOK – FANPAGE „BOŚ MŁODY”
Drugim profilem Fundacji BOŚ na facebooku jest fanpage „BOŚ młody” – skierowany do
młodego pokolenia. Zamieszczane są na nim informacje dotyczące ekologii i zdrowego
odżywiania, filmy ze zdrowymi przepisami i inne ciekawostki, które mają zwrócić uwagę
młodych ludzi na kwestie zdrowia i ochrony środowiska.
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Najwięcej użytkowników fanpage’u znajduje się w przedziałach wiekowych: 13-17, 25-34
i 18-24 lata. Stosunek kobiet do mężczyzn wynosi 72:28, co jest dużym wzrostem udziału
kobiet. Na koniec października było 963 polubień. W ostatnich 28 dniach zasięg to ponad
16 tysięcy odbiorców, aktywność to 646.

UDZIAŁ W FESTYNACH I IMPREZACH
OKOLICZNOŚCIOWYCH
Fundacja Banku Ochrony Środowiska uczestniczy w wydarzeniach publicznych, realizując
w ten sposób zadanie edukacji obywateli z zakresu ochrony środowiska i zdrowego stylu życia.
Podczas tegorocznych festynów Fundacja prowadziła działania edukacyjne skierowane do osób
w różnym wieku.
„Zima w Mieście” była okazją przedstawienia zagadnień ekologicznych i prozdrowotnych
uczniom stołecznych szkół, którzy spędzali ferie zimowe w Warszawie.
„Dzień Ziemi” to wielkie i popularne wydarzenie, w którym prezentują się instytucje działające
w branży ochrony środowiska, nie mogło więc zabraknąć Fundacji Banku Ochrony
Środowiska. Gry edukacyjne, robienie maskotek, origami oraz karmników dla ptaków to tylko
kilka przykładów aktywności realizowanej przez Fundacją BOŚ podczas „Dnia Ziemi”.
„Bezpieczny powrót do szkoły” to wrześniowe wydarzenie związane z początkiem roku
szkolnego, skierowane do uczniów i ich rodziców. Edukacja połączona z zabawą to połączenie
przyjemnych i pożytecznych działań Fundacji BOŚ.
„Żywność darem dla życia i zdrowia – w świetle zagrożeń od GMO” odbywający się na
warszawskim pl. Defilad to piknik służący promocji zdrowego odżywiania i aktywności
fizycznej, które są odpowiedzią na choroby wynikające z niezdrowego trybu życia.
Podczas festynów w działaniach Fundacji wzięło udział kilkanaście tysięcy osób.
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ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW GRUPY BOŚ
WOLONTARIAT PRACOWNICZY
Fundacja Banku Ochrony Środowiska prowadzi liczne akcje wolontariackie, które angażują
pracowników w działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju lokalnych
społeczności. Każdego roku mają miejsce dwie edycje programu – wiosenna i jesienna.
W 2017 r. w sesji wiosennej dofinansowanie dostały trzy projekty, które otrzymały łącznie 8
tysięcy złotych.
Do realizacji wybrano 3 projekty, które otrzymały wsparcie w łącznej wysokości 8 tys. zł.
W realizacji projektów wzięło udział ponad 30 pracowników Grupy BOŚ, a łączna, szacowana
ilość odbiorców (beneficjentów) to ok. 600 osób, a także zwierzęta. W wiosennej edycji
zrealizowano następujące projekty:




Grupa wolontariuszy wraz z rodzinami wykonała utwardzenia i zadaszenia wybiegu dla
psów będących pod opieką Fundacji Azylu Koci Świat. Zebrano także karmę, żwirek,
koce i akcesoria dla zwierząt;
Pracownicy Banku Ochrony Środowiska przeprowadzili zajęcia rehabilitacyjne
z osobami z głębokim upośledzeniem;
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Wolontariusze wraz ze strażakami wykonali 2 panele wieszaków i szafek na stroje
bojowe strażaków z OSP w Koplanach. Niewymiarowa przestrzeń nie pozwalała kupić
gotowych mebli, dlatego wszystko było trzeba wykonać własnoręcznie.

Do końca listopada 2017 r. wpłynęły projekty edycji jesiennej. Do realizacji wybrano 4
projekty, które otrzymały wsparcie w łącznej wysokości 11 tys. zł. tj:







„Warmia w rękach dzieci” – rozbudzanie, wśród dzieci upośledzonych w stopniu
lekkim i umiarkowanym ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Olsztynie (SOSW) wrażliwości na tradycję, historię, obrzędowość oraz zwiększenie
zainteresowania młodego pokolenia tradycją i kulturą ludową Warmii, poprzez
zorganizowanie cyklu warsztatów terapii zajęciowej .
„Las bliżej nas – ptasia ostoja” - celem projektu jest poprzez wspólną pracę, zabawę
zainteresowanie dzieci i młodzieży koniecznością zapewnienia ptakom warunków do
życia, w tym: ich dokarmiania w okresie zimy oraz zapewnienia miejsc lęgowych,
których z każdym dniem ubywa na terenach podmiejskich. Podczas budowy karmników
i budek lęgowych dla ptaków, wolontariusze i partnerzy projektu będą prowadzić z
dziećmi i młodzieżą rozmowy edukacyjne w w/w. zakresie.
„Dzieci i zwierzęta BOŚ o Was pamięta” - propagowanie wśród młodych osób postawy
ekologicznej oraz budowanie relacji z dziećmi z domu dziecka
„BOŚ a niewidomi żeglarze” - celem projektu jest zaktywizowanie pracowników BOŚ
do pomocy przy remoncie i pracach porządkowych jachtu Fundacji Niewidomych
Żeglarzy "ślepa kura". to "pierwszy stopień" oswajania z ideą wolontariatu.
następnie - po "reaktywacji" sprzętu pływającego, Fundacja liczy na pomoc tej grupy
osób przy aktywizacji osób niewidomych i słabowidzących. aktywizacja i integracja
środowiskowa polegałaby na pełnieniu przez wolontariuszy roli opiekunów osób
niewidomych w czasie rejsów morskich.

Strona | 16

POMAGAM CAŁY ROK
Fundacja Banku Ochrony Środowiska prowadzi regularną zbiórkę środków pieniężnych, które
są dobrowolnie przekazywane przez pracowników BOŚ. Fundusze zgromadzone
w „Pomagam Cały Rok” są przeznaczane na dwa cele. Jednym z nich są zapomogi dla
pracowników BOŚ, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji losowej. Dofinansowanie ma im
pomóc w pokryciu niemożliwych do zaplanowania wydatków.
Poza tym, we współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja, pieniądze przekazywane są na
stypendia dla zdolnych dzieci z rodzin o niskich dochodach. Dzięki zebranym środkom dzieci
mogą kontynuować naukę, realizować swoje pasje i rozwijać talenty. Pieniądze przekazywane
są na konkretne osoby, o sukcesach których pracownicy są na bieżąco informowani.

AKCJE JEDNORAZOWE
W trakcie roku 2017 Fundacja Banku Ochrony Środowiska zainicjowała kilka jednorazowych
akcji skierowanych do pracowników.
W styczniu zorganizowaliśmy wykład na temat smogu: jego źródeł, negatywnego wpływu na
zdrowie i sposobom zmniejszania szkodliwej emisji szkodliwych substancji. Wykład cieszył
się dużym zainteresowaniem, co świadczy o tym, że jego tematyka zaspokajała potrzeby
pracowników.
Ponadto w wakacje zorganizowaliśmy zbiórkę dla ofiar nawałnic na Pomorzu. Potrzeby były
ogromne, dlatego nie ograniczaliśmy tego, co można było przynieść. Pracownicy Banku
Ochrony Środowiska pokazali, że nie są obojętni wobec cudzego nieszczęścia, podarowali
jedzenie, ubrania, środki czystości, książki i wiele innych, potrzebnych rzeczy.
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Ponadto Fundacja Banku Ochrony Środowiska uczestniczyła w obchodach Dnia Dziecka
zorganizowanym przez Bank dla dzieci pracowników. W ten sposób uczyliśmy poprzez zabawę
oraz promowaliśmy obecność Fundacji BOŚ w mediach społecznościowych.

Po raz kolejny zorganizowaliśmy świąteczną zbiórkę, która sprawiła, że ludzie obok nas też
mieli szansę na radośniejszy czas w okresie Świąt Bożego Narodzenia W tym roku pomogliśmy
Centrum Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej, które zajmuje się opieką nad samotnymi
matkami i dziećmi.
Dzięki ofiarności pracowników Banku Ochrony Środowiska i FBOŚ przekazaliśmy do
Centrum najbardziej potrzebne im artykuły takie jak: pampersy, kaszki, mleko dla niemowląt,
koce, kocyki, ręczniki, pościel, prześcieradła, kosmetyki dla kobiet i dzieci, zabawki oraz
ubrania dla kobiet i dzieci. W akcje zaangażowali się szczególnie nasi pracownicy z oddziałów
na Śląsku, managerowie osobiście dostarczyli do Centrum wszystkie Dary.
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