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W konkursie “30 grantów na 30 lat bp w Polsce”, wzięło udział kilkadziesiąt stowarzyszeń i fundacji (61).  

Wnioski zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej, w wyniku której eksperci wyłonili 30 
laureatów. 

  
Nabór wniosków trwał od początku września do końca października 2021.  
Lista Laureatów została opublikowana 21 listopada 2021, na stronie internetowej Fundacji 
MiLA. Faza realizacji rozpoczęła się w grudniu i trwała do 22 lutego 2022.  
 
W konkursie wzięły udział głównie stowarzyszenia (33) i fundacje (24), spółdzielnia socjalna 
i koło gospodyń wiejskich. Uczestniczyły podmioty z całej Polski z przewagą wniosków 
z Małopolski (17) i Mazowsza (11) ale też m. In. z województwa śląskiego, 
warmińsko-mazurskiego czy podlaskiego. 

Częstą diagnozą organizacji działających lokalnie była niska świadomość wyzwań  
w obszarach: woda, energia, recycling. Opisywane problemy lokalne dotyczą też często 
złych nawyków w różnych grupach wiekowych. Stąd duża część wniosków dotyczyła 
działań o charakterze edukacyjnym i popularyzującym dobre praktyki. 

Poza licznymi pomysłami racjonalizatorskimi, pojawiły się niebanalne rozwiązania na styku 
np. woda / recycling oraz rozwiązywania pomagające nie tylko optymalizować, ale też 
minimalizować zużycie wody i energii. 
 

Środki przeznaczone na realizację projektów grantowych: 150 000 zł. 
 

Nabór - obszary (WODA ENERGIA RECYCLING) 

Rys. 1. Rozkład wniosków ze względu na obszar tematyczny (WODA, ENERGIA, RECYCLING) 



Rys. 2. Rozkład wniosków ze względu na województwo 

WYŁONIENIE LAUREATÓW 

Wnioski były składane za pośrednictwem systemu Omikron, dzięki czemu ograniczyliśmy do minimum obieg 
papierowych dokumentów, a tym samym ilość papieru. Następnie wnioski zostały poddane ocenie 
formalnej i wstępnej ocenie merytorycznej, na tym etapie zaangażowany był cały zespół fundacji MiLA. 



KOMISJA OCENY GRANTÓW 

Po wstępnej selekcji wnioski zostały przekazane ekspertom, którzy przydzielali punkty za spełnianie 
poszczególnych kryteriów oceny, w przygotowanym wcześniej kwestionariuszu. Komisja wyłoniła 30 
wniosków z najwyższą liczbą punktów. 

Członkowie Komisji Oceny Grantów 
 

Irena Krukowska Szopa - długoletnia trenerka organizacji pozarządowych  
i grup nieformalnych , animatorka oddolnych działań społecznych w zakresie 
klimatu, ochrony środowiska i przyrody. Specjalistka konsultacji społecznych 
w dziedzinie planowania przestrzeni oraz adaptacji do zmian klimatu.  
Prowadzi liczne projekty klimatyczne, które łaczą we współpracy sektor 
społeczny, samorządowy i podmioty publiczne. Jest prezeską Fundacji 
Ekologicznej „Zielona Akcja”, członkinią Dolnośląskiej Rady Pożytku 
Publicznego. 

 

Krystyna Popko-Tomasiewicz – związana z ochroną środowiska od zawsze; 
emerytowany pracownik Gorczańskiego Parku Narodowego, autorka  
i współautorka wielu projektów z dziedziny ochrony środowiska naturalnego 
zwłaszcza z rejonu Gorców i Beskidu Wyspowego; edukator i współautorka 
ogólnopolskiego programu edukacji ekologicznej dla dzieci klas I – III; 
autorka i prowadząca warsztaty z dziedziny przyrody i jej ochrony; 
przewodnik górski i terenowy; autorka wielu artykułów na temat przyrody  
i ochrony jej zasobów. 

 

Tomasz Bergier - Pracownik naukowy i  wykładowca Akademii Górniczo-
Hutniczej w  Krakowie. Obszarem jego zainteresowań naukowych 
są praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju, w szczególności błękitno-
zielona infrastruktura i jej zastosowanie w zakresie adaptacji do zmian 
klimatu. Trener i  wykładowca na  licznych szkoleniach z  zakresu 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w Polsce i za granicą, jeden 
z  inicjatorów i  wykonawców polsko-niemieckiego projektu SaLMaR 
(Sustainable Land. 

 



Rys. 3. LAUREACI w podziale na poszczególne obszary tematyczne (WODA, 
ENERGIA, RECYCLING) 

LAUREACI - podsumowanie rezultatów  

Podsumowanie realizacji i efektów 
Laureaci byli bardzo zaangażowani w realizacje działań, mimo że czas nie wszystkim sprzyjał ze względu  
na pogodę, ale także obostrzenia pandemiczne.  

Z bardzo różnorodnych realizacji wyłoniły się 3 główne kierunki: 
• Działania zmierzające do minimalizacji odpadów, włączające alternatywne wykorzystanie przedmiotów; 
• Infrastruktura do lepszego segregowania odpadów oraz zbierania wody; 
• Wdrożeniom towarzyszyły warsztaty twórczo-edukacyjne. 

W ramach upowszechniania rezultatów projektów konkursowych powstało też mnóstwo materiałów 
promocyjnych i edukacyjnych, dystrybuowanych lokalnie oraz za pośrednictwem mediów 
społecznościowych. Z relacji wynika, że dla naprawdę wielu ale wielu osób były to działania potrzebne  
i porządkujące wiedzę w obszarze mądrego korzystania z zasobów. 

Trwałość. Przy ocenie wniosków, dużą wagą przywiązywaliśmy do trwałości rezultatów projektu. 
Wielu laureatów podkreślało zaangażowanie mieszkańców, dzięki czemu projekty zyskały licznych 
ambasadorów i plany kontynuacji. 



Lista zwycięskich projektów 
 

 



REALIZACJE  
Poniżej kilka przykładowych realizacji. 

Tężnia solankowa, Fundacja Macerat, Mszana Dolna  

“Głównym celem inicjatywy było wybudowanie tężni solankowej i wyposażenie jej w pompę zasilaną 
energią słoneczną. W tym celu zakupiliśmy panele PV wraz z baterią i całym niezbędnym osprzętem.  
Zakup zbiornika na wodę deszczową wraz z filtrem, umożliwił produkcję solanki. Zakupiliśmy elementy 
infrastruktury (ławki, ładowarki, pojemnik na deszczówkę z filtrem, panele PV, baterie z inwerterem, panele 
informacyjne, oświetlenie) i stworzyliśmy przestrzeń  edukacyjno-rekreacyjną. Na warsztatach o tematyce 

OZE edukowaliśmy uczestników w zakresie zrównoważonego 
korzystania z energii i wody. Zamierzamy kontynuować serię 
warsztatów o OZE i haloterapii. Dzięki inicjatywie, stworzyliśmy 
przestrzeń informacyjno - edukacyjną, którą w przyszłości 
będziemy mogli wykorzystywać, jako miejsce do prowadzenia 
w a r s z t a t ó w. O b i e k t u d o s tęp n i a m y b e z p łat n i e d l a 
odwiedzających. Atrakcyjność miejsca, w centrum miasta oraz 
bliskość dworców autobusowych, przyczynia się do dostępności 
oraz w przyszłości przełoży się na frekwencję. Miejsce, które 
zaaranżowaliśmy i wyposażyliśmy w ładowarki USB pozwala na 
oczekiwanie na dalszą podróż w zdrowym środowisku oraz 
możliwość naładowania telefonu lub tabletu. W przyszłości, 
wyposażymy ogród w rower, który będzie pracą nóg pompował 
solankę do tężni. Będzie to dodatkowa atrakcja miejsca, 
zapewniająca wysiłek fizyczny, który jest zalecany podczas 
inhalacji. Dzięki promocji w ośrodkach zdrowia, docieramy do 
osób, które z różnych względów nie mogą sobie pozwolić na 
wyjazd do uzdrowiska z różnych względów.” 

"Ze starego coś nowego”, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno 

“Problem zanieczyszczenia środowiska i zalewających nas śmieci jest  
powszechnie znany. Wiedza niezbyt często idzie w parze z czynami. 
Nasze działania były mocno ukierunkowane na uświadamianie oraz 
wyrabianie nawyków w kierunku przetwarzania rzeczy skazanych na 
śmietnik. Zorganizowana zbiórka publiczna dała nam ogrom skarbów: 
materiały, części galanterii, wełny, nici, sznurki i wiele innych. Warsztaty z 
rękodzieła artystycznego rozpoczęliśmy od biomasy czyli gałęziówki. 
Uzyskane formy posłużyły do późniejszego ich ozdabiania. Zużyliśmy 
mnóstwo starych skarpetek tworząc figurki; słoików tworząc pojemniki na 
świeczki; skrawki materiału posłużyły do ręcznego uszycia woreczków na 
zioła; z uzbieranych wełen i sznurków tworzyliśmy ozdoby w formie 
aniołków. Zakładaliśmy również działanie dwutorowe czyli warsztaty 
posłużyły nam również jako terapia zajęciowa dla uczestników "KWD". 
Nie zawsze było łatwo i prosto, ale Seniorzy sami byli zadowoleni z własnej twórczości, mówiąc że sami na 
pomysł takiego tworzenia by nie wpadli. To pokazuje, że działania miały duże znaczenie, świadomość 
ekologiczna rośnie a zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane. Bezpośrednimi uczestnikami projektu były 
osoby w różnych grupach wiekowych, z deficytami zdrowotnymi, uczestniczące w "Klubie Wsparcia 
Dziennego", należące do lokalnej społeczności. Nasze działania przebiegały dwutorowo - edukacja  
i nabywanie nowych umiejętności. Warsztaty stanowiły terapię zajęciową dla 16 uczestników. Zadbaliśmy  



o reklamę naszych działań twórczych, odbiorcy pośredni to ilość od 500 osób do nawet 1600 osób 
oglądających nasze twórcze zabawy na Facebooku.” 

Fundacja Instytut Inicjatyw Prorozwojowych, Regenerujemy wspomnienia - łączymy pokolenia, 
Jabłonowo 

“Cyfryzacja eliminuje coraz więcej przedmiotów, także tych, 
dzięki którym muzyka stała się powszechna i można ją było 
zabrać i posłuchać w dowolnym miejscu. Dotyczy to ogromnej 
ilości kaset magnetofonowych, magnetofonów stacjonarnych 
oraz przenośnych, w tym walkmanów. Eliminacja tych sprzętów 
stanowi nie tylko obciążenie dla środowiska (plastyk, różne 
metale, guma i inne substancje), ale także ogranicza dostęp do 
dawnych utworów muzycznych oraz nagranych na kasety 
wspomnień, które nie są w pełni dostępne w internecie. Projekt 
miał na celu międzypokoleniową aktywizację społeczności 
lokalnej miasta i gminy Piaseczno w zakresie zbiórki kaset 
magnetofonowych oraz magnetofonów oraz wskazanie 
zainteresowanym sposobów naprawy magnetofonów w ramach 
warsztatów.  
W ramach realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:  
- zebrano 889 kaset magnetofonowych;  
- zebrano 91 magnetofonów;  
przeprowadzono 4 warsztaty udziałem 31 osób.  
 

Do realizacji celu, oprócz Biblioteki Publicznej w Piasecznie wraz z filiami, zaangażowane zostało 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Biuro Kultury, Edukacji i Promocji Miasta i Gminy Piaseczno, a także 
organizacje senioralne o raz szkoły podstawowe. W konsekwencji działań informacyjno-promocyjnych odzew 
był nad wyraz entuzjastyczny. Wiele osób ucieszył fakt, że przedmioty, które mają dla nich dużą wartość 
sentymentalną nie zakończą swojego istnienia i będą nadal funkcjonować nie tylko w Muzeum Kaset, ale 
także wypożyczane pośród innych nowych użytkowników. Kasety i magnetofony przekazywane były często 
gremialnie tzn. rodzinnie, co skłaniało do licznych historii rodzinnych. W rezultacie zbiórki i warsztatów wielu 
uczniów ostatnich klas szkół podstawowych zdecydowało się odbyć u nas wolontariat, pomagając nam m.in. 
czyszczeniu i segregowaniu przekazywanych kaset i magnetofonów.” 
 

Kolorowo Szyjmy Razem, Federacja Znaki Równości, Kraków 

“W ramach zajęć z szycia wykorzystywaliśmy materiały wtórne - niepotrzebne ubrania czy resztki materiałów 
do tworzenia nowych rzeczy, takich jak torby, koce czy pluszaki. Nasi uczestnicy dyskutowali na temat fast 
fashion i problemu z nadmierną konsumpcją w sferze modowej. Poza tworzeniem nowych przedmiotów 
uczestnicy mieli możliwość nauczenia się przerabiania i poprawiania swoich starych ubrań. Wolontariusze 
oraz uczestnicy zajęć przynosili własne ubrania z zamiarem wykorzystania ich do szycia oraz wymiany między 
uczestnikami, dzięki czemu stare ubrania otrzymywały nowych właścicieli. Poza ścisłymi celami z wniosku - 
Rozszerzenie działalności Centrum o stworzenie warsztatów z szycia. Zajęcia odbywają się co czwartek,  
w godzinach 16-21.  



W ramach projektu zakupiliśmy finalnie 3 maszyny do szycia 
oraz 1 overlock, a także zapas nici, igieł i innych rzeczy 
potrzebnych do działania. Zakupiliśmy również dodatkowe 
szydełka do części warsztatów - podczas naszych spotkań 
osoby mogą uczyć się również szydełkowania. Aby 
swobodnie przeprowadzać wymiany ubrań, podczas których 
zbieramy materiały do dalszej pracy, zakupiliśmy trzy wieszaki 
stojące oraz wieszaki na ubrania. 

Trwałość projektu zostaje zapewniona dzięki kontynuacji zajęć 
a także rozszerzania ich o bardziej specjalistyczne (na tę 
chwilę w planach mamy chociażby zajęcia z szycia 
cosplay'ów) Oprócz tego planujemy przynajmniej raz w 
miesiącu organizować wymianę ubrań, dzięki czemu będzie 
istniał zapewniony stały dostęp do recyklingowych 
materiałów. W razie nadmiaru materiałów planujemy przekazywać je do innych lokalnych fundacji, które 
zajmują się dalszą działalnością recyklingową (Fundacja All In, Fundacja inicjatyw lokalnych i Ekonomii 
Społecznej).” 

 
Dbamy o środowisko - zastosowanie działań zmniejszających zużycie zasobów wody i energii, oraz 
redukcja produkowanych odpadów poprzez zastosowanie rozwiązań ekologicznych, edukacje, 
pokazanie dobrego przykładu, Gościniec 4 Żywiołów, Zakrzów 

“Zadanie realizowane w wyniku potrzeby zwiększenia świadomości ekologicznej lokalnych mieszkańców. 
Zakupiono przedmioty związane z oszczędzaniem energii, wody oraz recyklingiem, które wpływają na 
ochronę środowiska. Zakupiony filtr do wody spowodował że obecnie nie kupujemy wody w butelkach 
przez co tworzymy mniej odpadów w postaci butelek plastikowych. Zbiornik na deszczówkę, montaż 
perlatorów wpływa na oszczędność wody, kompostownik redukuje produkcje odpadów spożywczych, 
których sporo powstaje przy wynajmowanych pomieszczeniach kuchennych, lampy solarowe powodują że 
mniej zużywamy energii. Przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjno-ekologiczne podczas których 
omówiono rozwiązania ekologiczne, zachęcano do zastosowania podobnych metod w swoich domach, 
każdy otrzymał ekologiczną torbę do wykorzystywania w zamian za plastikowe reklamówki. 

Planujemy organizować spotkania oraz warsztaty ekologiczne dla dzieci i dorosłych podczas których 
będzie przekazywana wiedza na temat ochrony środowiska, a zastosowane działania ekologiczne będą 
wykorzystywane jako przykład do naśladowania. Pokazanie przedmiotów, które mają wpływ na środowisko 
i są tak proste w zastosowaniu w domu, zdecydowanie lepiej uświadomią i zachęcą uczestników aniżeli 
tylko sama teoria. W ramach kontynuacji projektu będą podejmowane podobne inicjatywy mające na celu 
zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat ochrony środowiska. 

 







DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE 

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych


