
Inauguracja II edycji programu „Niebieskie Granty” 
W poniedziałek, 22 kwietnia w siedzibie spółki VW Poznań w Poznaniu przy ul. 
Warszawskiej 349 zainaugurowano II Edycję programu „Niebieskie Granty”. We 
współpracy z Fundacją Nasza Ziemia, Volkswagen Poznań zainicjował akcję, która ma 
zwiększyć świadomość ekologiczną wśród lokalnych społeczności z terenu województwa 
wielkopolskiego.. 
 
Przypadający w poniedziałek Dzień Ziemi to doskonała okazja, aby przyjrzeć się bliżej nie tylko 
ochronie środowiska i otaczającej nas przyrodzie, ale także nam samym. Nasze codzienne nawyki 
mają ogromny wpływ na środowisko.  
 
Celem programu jest przygotowanie oraz realizacja działań w formie projektu lub programu na rzecz 
poszerzania wiedzy o ochronie przyrody, kształtowania postaw i świadomości ekologicznej 
społeczeństwa, propagowania aktywnej edukacji ekologicznej w terenie oraz wspieranie lokalnych 
inicjatyw służących ochronie środowiska na terenie województwa wielkopolskiego. Program składa 
się z dwóch niezależnych konkursów – jeden przeznaczony jest dla szkół i organizacji 
pozarządowych, natomiast drugi dla pracowników Volkswagen Poznań, aktywnie działających w 
organizacjach pozarządowych. Do programu mogą zgłosić się organizacje, stowarzyszenia, fundacje 
czy szkoły lub przedszkola, które mają pomysł na projekt, który pozytywnie wpłynie na świadomość 
ekologiczną lokalnych społeczności. Na zwycięzców czeka pula środków w wysokości 24 000 
złotych. Dodatkowo osobną nagrodą jest użyczenie Volkswagen Caddy z pakietem BlueMotion 
Technology na roczne bezpłatne użytkowanie. 
 
Program „Niebieskie Granty” to zdaniem Katarzyny Dytrych, członka Zarządu Fundacji Nasza Ziemia 
„(…)przykład owocnej współpracy biznesu z organizacją pozarządową, gdzie wspólna chęć pracy na 
rzecz ochrony środowiska przekłada się na konkretne działania i efekty.” 
 
O tym, że warto bliżej zainteresować się ideą programu przekonuje Teresa Jędrzejczak,  koordynator 
projektu „Ptasi azyl w zgiełku miasta”, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 ze Swarzędza, 
która została laureatem I edycji „Niebieskich Grantów”- „Od lat obserwowałyśmy niekorzystne zmiany 
w otoczeniu szkoły, m.in. dewastacje terenów zielonych, przycinanie krzewów w niekorzystnym dla 
ptaków terminie, złe nawyki dokarmiania ptaków pokarmem przynoszącym im więcej szkody niż 
korzyści. I stąd pomysł na taki projekt. Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu szkoła zyskała 
zagospodarowany teren zielony wokół placówki, uczniowie, nauczyciele i rodzice - wiedzę o roślinach, 
ptakach i ich znaczeniu dla wszystkich mieszkańców, miasta - bardziej zintegrowane  społeczeństwo. 
Jednak najbardziej na projekcie skorzystało środowisko naturalne, które zostało „zasilone” dobrze 
wyedukowanymi ludźmi.” 
 
Pozytywnie o idei Programu wypowiada się także Alina Folusza, nauczycielka przyrody ze Szkoły 
Podstawowej nr 85, która odpowiadała za realizację projektu pod nazwą „Eko- szkoła 85”- „Nasza 
szkoła realizuje wiele działań na rzecz ochrony środowiska, przyrody i ekologii. Odnosimy sukcesy w 
tej dziedzinie w konkursach międzyszkolnych. Mamy też wiele własnych pomysłów, na które niestety 
brakuje środków. „Niebieskie Granty” to unikatowy program, nie znam innego takiego programu, 
który poprzez wsparcie finansowe umożliwia realizację projektów ekologicznych. My m.in. 
odnowiliśmy dzięki temu szkolne alpinarium, natomiast uczniowie szczególnie zaangażowani w 
realizację projektu otrzymali nagrody. 
W podobnym tonie wypowiada się także Jerzy Kamprowski, który odpowiada za Muzeum 
Pszczelarstwa w Swarzędzu, laureat trzeciej nagrody I Edycji programu. „Zdecydowaliśmy się na 
udział w programie, ponieważ była to realna możliwość pozyskania dodatkowych środków 
finansowych na naszą działalność merytoryczną”. 
 



Dlaczego „Niebieskie Granty”? W firmie Volkswagen ekologię symbolizuje kolor niebieski i jest ona 
promowana w ramach  idei Think Blue. W pierwszej edycji konkursu „Niebieskie Granty” nadesłano 
12 wniosków. Trzech ww. laureatów otrzymało dofinansowanie w wysokości 6000 zł każdy. 
 
Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.niebieskiegranty.pl 
 

 
 


