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Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA powstało w 1993 r. Jesteśmy niezależną, apolityczną 
organizacją społeczną, działającą na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego, realizującą swe cele poprzez działania pokojowe. 

* Jesteśmy sygnatariuszami Karty Etycznej Pozarządowych Organizacji Ekologicznych, której głównym 
celem jest promowanie przejrzystości i jawności działania organizacji ekologicznych.
* Jesteśmy częścią polskich i międzynarodowych sieci organizacji pozarządowych: Związku 
Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Coalicion Clean Baltic, ANPED The Northern Alliance for 
Sustainability. 

Nasza Misja

Codziennie na Ziemi bezpowrotnie giną gatunki. To wielkie wyzwanie współczesności. Chcemy mu 
sprostać. Koncentrujemy wysiłki, aby zapobiegać i przywracać to, co wydaje się być utracone: rzadkie 
gatunki, tradycyjne krajobrazy, szacunek dla Ziemi i człowieka. Nasze działania wyrastają z wartości: 
EKOLOGIA, POKÓJ, DEMOKRACJA.

Jaka jest nasza rola?

FZ GAJA, jako jedyna organizacja pozarządowa w regionie, prowadzi obliczone na szeroką skalę 
specjalistyczne działania z zakresu czynnej ochrony przyrody. Nasza aktywność wychodzi naprzeciw 
konkretnym potrzebom: występowaniu poważnych problemów związanych ze środowiskiem naturalnym 
i brakiem środków na ich rozwiązanie. Opracowujemy projekty i zdobywamy środki na czynną ochronę 
przyrody, wspieranie społeczności lokalnych, pracę z młodzieżą oraz inne działania zgodne z naszym 
statutem. 
Współpracujemy z samorządem terytorialnym i administracją publiczną. Uczestniczymy w pracach: 
- Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Wojewodzie Zachodniopomorskim, 
- Polsko - Niemieckiej Radzie Ochrony Środowiska przy Ministerstwie Środowiska, 
- Społeczno-Naukowej Radzie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Goleniowska i Puszcza 
Bukowa, 
- Komisji Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry. 

Czym się zajmujemy?

Nasze strategiczne projekty dotyczą czynnej ochrony przyrody, w szczególności ochrony i restytucji 
gatunków zagrożonych wyginięciem. Są to projekty o złożonym charakterze, których realizacja wymaga 
współpracy z instytucjami naukowymi oraz władzami państwowymi różnych szczebli. Działaniami 
naszymi wypełniamy zadania publiczne określone w Konwencji o Różnorodności Biologicznej 
uchwalonej na Szczycie Ziemi w Rio oraz Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny 



europejskiej oraz ich siedlisk (Konwencja Berneńska). Najważniejszy projekt z tego zakresu to "Czynna 
restytucja łososia w rzekach Pomorza Zachodniego". Aktualnie realizowane projekty koncentrują się na 
czterech zasadniczych płaszczyznach:
1. Projekty przyrodnicze o charakterze konserwatorskim; restytucja gatunków. 
2. Projekty społeczne, zrównoważony rozwój. 
3. Kampanie informacyjne. 
4. Działania zmierzające do wzmocnienia instytucjonalnego FZ GAJA
Nagrody

Za aktywną i wszechstronną działalność w dziedzinie ochrony środowiska Federacja została 
uhonorowana szeregiem prestiżowych nagród: The Sassakawa Environmental Award Sea (2000) za 
projekt "Azyl dla dzikich ptaków", Hewlett - Pacard "W harmonii z przyrodą" (2001), za projekt 
"Krawężnikowa zbiórka makulatury", Ford Motor Company (2002) za projekt "Restytucja łososia w 
rzekach Pomorza Zachodniego" oraz nagrodę Banku Ochrony Środowiska "Klon 2002" za wzorowe 
zarządzanie finansami z przeznaczeniem na ochronę środowiska.

FZ GAJA to przede wszystkim ludzie

• Jesteśmy grupą pasjonatów, dla których nie ma rzeczy „niemożliwych”, potrafimy wspólnie robić 
rzeczy ważne, ale i bawić się,

•  Jesteśmy różnorodni tak, jak różnorodna jest przyroda – każdy znajdzie u nas coś dla siebie, 
• Każdy kto chce z nam współpracować, sam może zadeklarować w jaki sposób chciałby włączyć 

się w działania Federacji. 
• Chcemy skupiać tych, którzy wiedzą, że każdy głos się liczy, że każde lokalne działanie ma 

swoje odbicie w skali globalnej. 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.gajanet.pl.


