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I. Informacje rejestrowe i teleadresowe:
Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
Adres siedziby: ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock
Telefony: 024 268 37 74, 606 330 733
Faks: 024 268 37 74

Data rejestracji:
19.12.1996 r. Sąd Wojewódzki w Płocku, Wydział I Cywilny, Dział A – rejestracja
stowarzyszenia
19.12.2002 r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XXI Wydział
Gospodarczy KRS – rejestr stowarzyszeń

Nr KRS 0000143281
Nr Regon 610321999
NIP 774-19-77-134
Zarząd Stowarzyszenia:
Ludwik Jan Ryncarz – Prezes Zarządu
Janina Kawałczewska – Wiceprezes Zarządu
Lilianna Karol – Członek Zarządu
Beata Lenc - Macierewicz – Członek Zarządu
Alicja Wróblewska – Członek Zarządu
Raniszewska Dorota – Członek Zarządu

II. Misja i cele statutowe:
1. Misją stowarzyszenia jest dążenie do stanu, w którym wszyscy będą świadomi zjawisk
i problemów ekologicznych, posiadać będą wiedzę, umiejętności, motywację i chęci
niezbędne do indywidualnej działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i wsi.
2. Cele statutowe stowarzyszenia:
1) inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji ekologicznej oraz podejmowanie
różnorodnych działań zmierzających do podniesienia stanu świadomości ekologicznej
społeczeństwa.
2) ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń
i promowanie odnawialnych źródeł energii a także czynną ochronę przyrody,
3) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie: filantropii, kultury fizycznej i sportu, ochrony
zabytków, rozwoju gospodarczego, działalności kulturalnej i oświatowej,
4) promowanie zrównoważonego rozwoju,
5) ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast,
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
6) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów między
społeczeństwami,
7) promocja i rozwój wolontariatu,
8) rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie
w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej,
a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych,
9) ochrona i promocja zdrowia, opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem,
10) badania naukowe,
11) wspieranie organizacyjne, techniczne, szkoleniowe, finansowe i rzeczowe osób fizycznych
i prawnych, w tym organizacji pozarządowych w zakresach objętych celami stowarzyszenia.
Sposoby realizacji celów:
1) prowadzenie działalności dydaktyczno-oświatowej, propagandowej, wychowawczej na
wszystkich poziomach kształcenia oraz w zakresie obejmującym szkolenia nauczycieli,
przedstawicieli administracji publicznej itp.,
2) aktywne przeciwdziałanie negatywnym wpływom na środowisko z wykorzystaniem
aktywizowania społeczności lokalnych i współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za
ochronę środowiska,
3) informowanie społeczeństwa o zagrożeniach i stanie środowiska,
4) organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów terenowych, szkoleń, kursów,
konkursów, happeningów itp. służących podnoszeniu poziomu wiedzy o środowisku,
5) rozszerzanie grona aktywnych edukatorów propagujących idee zrównoważonego rozwoju,
6) gromadzenie materiałów propagandowych, programów, podręczników dotyczących ochrony
środowiska i rozwoju zrównoważonego oraz prowadzenie biblioteki,
7) gromadzenie i rozdzielanie funduszy na realizację celów statutowych,
8) prowadzenie działalności wydawniczej,

III. Krótka charakterystyka instytucji
RCEE w Płocku – pozarządowa organizacja ekologiczna od 1993 r. prowadzi działalność w
zakresie edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych, aktywizując także społeczności
lokalne do podejmowania przedsięwzięć na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Członkami Centrum są osoby fizyczne związane z działalnością na rzecz ekorozwoju oraz
przedsiębiorstwa. Nasza działalność ma zasięg lokalny, wojewódzki a nawet zagraniczny i
obejmuje:
- szkolenia, warsztaty, konkursy i plenery,
- wspieranie budowy urządzeń ochrony środowiska,
- czynną ochronę przyrody,
- działalność filantropijną w ramach Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”
- wydawanie materiałów edukacyjnych,
- prowadzenie biblioteki.
Realizując projekty edukacyjne, w tym szczególnie program „Krąg”, współpracujemy z
administracją publiczną, dyrekcjami parków krajobrazowych, uczelniami wyższymi,
przedsiębiorcami, polskimi funduszami ekologicznymi, organizacjami pozarządowymi w Polsce,
Rosji, Czechach, USA, na Ukrainie.
Bardzo duży nacisk w działalności położony jest na perspektywiczne i kompleksowe rozwiązanie
problemów ekologicznych, integrujące społeczeństwo, przedsiębiorców, organizacje społeczne
wokół spraw zrównoważonego rozwoju.
RCEE w Płocku – pozarządowa organizacja „non profit” stawia sobie za cel przygotowanie
społeczeństwa – dzieci, młodzież i dorosłych – do aktywnych działań na rzecz rozwoju
zrównoważonego.
Współpracując z innymi organizacjami społecznymi, funduszami ekologicznymi, naukowcami w
2007r. rozszerzyliśmy znacznie zakres naszych przedsięwzięć, przedstawiając je w następujących
grupach:
- pomoc gminom i powiatom Mazowsza w ewaluacji gminnych i powiatowych programów ochrony
środowiska i planów gospodarki odpadami, przygotowanie gmin i powiatów do aktualizacji tych
dokumentów,
- inicjowanie działań kompleksowo rozwiązujących problemy ekologiczne o charakterze
regionalnym, obejmujące swym zasięgiem zlewnię Wisły, jezior płockich, obszary Natura 2000,
- budowanie partnerstwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
- kształtowanie ekologiczne społeczeństwa Mazowsza,
- aktywizacja społeczeństwa do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,
- ekologizacja RCEE w Płocku.
Nasze doświadczenie przekazujemy innym organizacjom społecznym, w tym także zagranicznym
np. Centrum Ochrony Życia i Środowiska w Samarze, Rosja.
Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy społeczeństwa. Pomagamy przedsiębiorcami,
samorządom, szkołom. Pozyskujemy do współpracy nowe podmioty podejmujące aktywne
działania proekologiczne.
Nagrody i wyróżnienia:
– Przyjazny dla Środowiska – 2007 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie,
– „Promotor Ekologii” w Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku”
– przedłużenie znaku „Promotor Ekologii” w 2007r.,
– „Zielone Jabłko” („Green Apple”) w Międzynarodowym Konkursie organizowanym przez
The Oranisation, Anglia - 2007r.
–
Współpracujemy:
– z administracją rządową i samorządową,
– dyrekcjami parków krajobrazowych,

–
–
–

innymi organizacjami pozarządowymi polskimi i zagranicznymi (w Rosji, na Ukrainie,
w Anglii),
przedsiębiorcami,
WFOŚiGW w Warszawie, NFOŚiGW,

IV. Działalność statutowa:
Podstawowym celem naszej działalności jest edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych –
administracji publicznej, przedsiębiorców, obywateli, aktywizacja w/w grup do działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju.
Oto niektóre z naszych programów realizowanych w ostatnich latach:
"Sięgnij po słońce" - wykorzystanie energii odnawialnej w społecznościach wiejskich
metodą "zrób to sam" .
Cel: Założeniem Projektu było pokazanie jak własnymi siłami, od podstaw, przy
zminimalizowanych nakładach finansowych można zbudować kolektor słoneczny typu wodnego.
Kolektor taki zainstalowany w gospodarstwie rolnym lub na obiektach gminnych jak: szkoła,
przedszkole, dom kultury, ośrodek pomocy społecznej czy urząd gminy spełniałby rolę
wspierającego źródła energii do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Wielkość grupy docelowej
150 osób.
Rezultaty:
- Przeszkolenie 150 osobowej grupy liderów lokalnych na temat energetyki solarnej
i możliwościami budowy kolektorów słonecznych.
- Wykonanie 15 modelowych instalacji solarnych.
- Wskazanie członkom społeczności lokalnych dodatkowego źródła zarobkowania poprzez
budowę instalacji solarnej oraz budowę inwestycji proekologicznych na terenie swojego
sołectwa.
- Ograniczenie efektu cieplarnianego poprzez budowę nowoczesnej instalacji solarnej
zastępującej tradycyjne systemy ogrzewania.
1.

2. „Działaj Lokalnie” .
Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce we współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
Celem Programu jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których
mieszkańcy wspólnie definiują problemy, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki.
Cel ten jest realizowany poprzez lokalny konkurs grantowy w powiecie płockim, gostynińskim,
sierpeckim i sochaczewskim. Program oferuje wsparcie finansowe w ramach konkursu na dotacje.
Rezultaty: W trzech edycjach dofinansowaliśmy 38 inicjatyw lokalnych na łączną kwotę 126 900
pln.
3. Polsko - amerykański program „KRĄG”
Edukacja ekologiczna oparta na społecznościach lokalnych realizowana od 1994 roku na terenie
województw: mazowieckiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego,
śląskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, pomorskiego, warmińskiego.
Cele: - rozpowszechnianie idei edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju
w zglobalizowanym świecie,
- ukazanie uwieńczonej sukcesem drogi skierowanej ku rozwojowi zrównoważonemu.
- dostarczanie młodym ludziom, pełnym nadziei na ekologiczną przyszłość, argumentów
do zmiany myślenia na temat środowiska.
- tworzenie aktywnych grup, zawiązywanie koalicji działających na rzecz swojego
środowiska.
Rezultaty: przeszkolono ponad 15 tyś. Osób, wydrukowano 9 zbiorów interdyscyplinarnych

scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych. Powstało 6 zielonych szkół, 2 stowarzyszenia
ekologiczne. Zorganizowano 1 konferencję Międzynarodową, 3 szkolenia zagraniczne (Węgry,
USA, Ukraina), 5 konferencji w Polsce.
4. „Szkoła Liderów - Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz młodzieży” - 2007
Celem strategicznym projektu było wsparcie budowania świadomości ekologicznej oraz osobistej
odpowiedzialności za środowisko dzieci, młodzieży i dorosłych w warunkach szkolnych
i pozaszkolnych.
Rezultaty:
Przeszkolenie około 1 000 uczestników programu w zakresie szeroko pojętej ochrony
środowiska podczas warsztatów, szkoleń z zakresu aktywizowania lokalnych społeczności.
Podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej u dzieci, młodzieży i osób dorosłych
poprzez konkursy, warsztaty, szkolenia, plener oraz festyny – około 4000 osób
Wykształcenie grupy 40 liderów środowiskowych, którzy stworzą program promowania
walorów środowiska naturalnego i ochrony środowiska, turystyki miejskiej i pozamiejskiej.
Przeprowadzenie przeglądu ekologicznego 50 szkół, 1 urzędu gminy, 1 zakładu karnego.
Zaprojektowanie konkretnych działań na rzecz własnego środowiska, poprzez samodzielną
realizację projektów pn. Działaj lokalnie – działajmy dla zmiany, przez mieszkańców dla
lokalnego społeczeństwa.
Materiały edukacyjno – promocyjnych w postaci foldera, kalendarzy (-nakład 1000
egzemplarzy Biuletynu, 50szt. koszulek, 500 toreb, 3000 kalendarzyków, 1000 znaczków).
Album Brudzeński Park Krajobrazowy – wykorzystano prace laureatów konkursu
fotograficznego i literackiego – nakład 500 egzemplarzy.
Zapoznanie odbiorców – uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów - ze
środowiskowymi skutkami ich codziennych wyborów konsumenckich;
Finansujący : Fundusz Współpracy – JFK
5. Dolina Wisły ostoją ginących gatunków zwierząt – 2007
Celem projektu było przekazanie społeczności gmin „nadwiślańskich” wiedzy o chronionych
gatunkach fauny żyjących w Dolinie Wisły i sposobach ich ochrony.
Rezultaty: wykonano 22 kolorowe tablice informacyjne o gatunkach chronionych Doliny Wisły
oraz sposobach ich ochrony o wymiarach 1,5 x 1,0 m. Wydano w nakładzie 5000 egz. folder
informacyjny o gatunkach chronionych fauny żyjących w Dolinie Wisły. Nakład trafił do urzędów
gmin oraz szkół biorących udział w przedsięwzięciu.
Przygotowano prezentację multimedialną nt. gatunków chronionych fauny żyjących w Dolinie
Wisły, sposobów ich ochrony. Prezentacja była pokazana w urzędach gmin podczas sesji rady
gminy lub podczas zebrań sołtysów oraz w szkołach. Na zakończenie prezentacji każdemu
urzędowi gminy i szkole przekazano tablicę informacyjną oraz foldery informacyjne.
Dla aktywnej młodzieży z ww. gmin zainteresowanej ochroną przyrody zorganizowano warsztaty
szkoleniowe nt. gatunków chronionych fauny żyjących w Dolinie Wisły, sposobów ich ochrony,
aktywnych działań na rzecz ochrony przyrody.
6. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa - 2007
W ramach programu prowadzone są grupy wolontariuszy, zajęcia dla dzieci, młodzieży i
studentów na miejscu i w terenie, udostępnianie wydawnictw ekologicznych w ramach działania
biblioteki ekologicznej. Ponadto organizowane są plenery malarskie i fotograficzne dla dorosłych i
młodzieży promujące szlaki kultury i natury środowisk lokalnych.
Celem zadania jest:
- Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw dzieci i młodzieży
wobec środowiska przyrodniczego poprzez udział w zajęciach stacjonarnych i terenowych.
- Wzbogacenie bazy merytorycznej programów, zakup książek o tematyce ekologicznej, gier
i pomocy dydaktycznych, filmów, prenumerata czasopism, prowadzenie konsultacji dla
studentów, nauczycieli.

- Przybliżenie walorów przyrodniczo - krajobrazowych i kulturowych Mazowsza poprzez
udział młodzieży w plenerze artystycznym.
- Zaprojektowanie konkretnego działania aktywizującego społeczność lokalną na
rzecz gospodarowania odpadami w sposób przyjazny środowisku, poprzez konkurs oraz
wdrożenie tego działania w ramach obchodów Dni Ziemi.
Aktywna edukacja ekologiczna pozwala na wytwarzanie i utrwalanie postaw
proekologicznych u dzieci i młodzieży oraz dostarcza młodym ludziom, argumentów do zmiany
myślenia na temat środowiska. Pozwala nam to również na oddziaływanie poprzez dzieci na
dorosłych członków ich rodzin.
Rocznie z biblioteki posiadającej ok. 5 tys woluminów korzysta około jednego tysiąca
czytelników (dzieci, młodzież}7, studentów, nauczycieli i innych), tygodniowo prowadzonych
jest od trzech do pięciu zajęć aktywnych o zanieczyszczeniach wody, powietrza, gleby oraz o
odpadach.
Od początku roku przeprowadzono 156 zajęć dydaktycznych, w których uczestniczyło 3281 dzieci
oraz wychowawców. Uczestnicy rekrutują się z przedszkoli, szkół podstawowych z miasta Płocka i
powiatu płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego.
W zajęciach wykorzystujemy własne pomoce: książki, tablice, filmy i slajdy. W ten sposób
staramy się uwrażliwiać dzieci na problemy środowiska przyrodniczego i kształtować postawy
przyjazne temu środowisku
W ramach zadania organizowane n/w są warsztaty, konkursy, plenery oraz program biblioteka.
Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, dotyczą następujących tematów:
-

Formy ochrony przyrody i parki narodowe w Polsce.
Działalność Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
Recykling odpadów
Ekologia – wprowadzenie
Powietrze i jego zanieczyszczenia
Woda i obieg wody w przyrodzie
Las
Odpady – jak z nimi postępować?
Wody naturalne, ich zanieczyszczenia i ochrona

7. Organizacja imprez ekologicznych - 2007
Programy: Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata.
Cele:
■ ksztartowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz właściwych postaw wobec
środowiska,
■ skupienie uwagi jak największej liczby osób na sprawach związanych
ze stanem środowiska naturalnego,
■ rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
■ inspirowanie do działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska przyrodniczego,
■ inspirowanie społeczeństwa każdej grupy wiekowej do podejmowania inicjatyw
i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.
Uczestnicy: dzieci, młodzież, nauczyciele, studenci, rodzice, zakłady pracy, społeczność
lokalna itd.
- Dzień Ziemi
Organizacja międzyszkolnego konkursu na projekt aktywizowania społeczności lokalnych
Miasta Płocka w ramach Obchodów Dni Ziemi.
Konkurs na projekt organizacji Dnia Ziemi w lokalnych społecznościach ogłaszamy od roku
2002 dla szkół i przedszkoli z terenu Płocka.

Celem zadania jest sfinansowanie działań mających na celu aktywizację środowisk
lokalnych,
młodzież szkolna, rodzice, samorząd osiedla, mieszkańcy. Projekty działań biorą udział
w konkursie.
W roku 2007 wzorem lat ubiegłych ogłoszony został konkurs na scenariusz obchodów Dnia
Ziemi w Płocku pod hasłem – „Mamy wpływ na zmianę klimatu”.
Konkurs został rozpropagowany we wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich
z terenu miasta Płocka. W wyniku konkursu wyłoniono 17 inicjatyw.
Szkoły w tym konkursie przyjęły rolę inicjatorów takich działań, organizując na terenie szkoły
szereg uroczystości (np.: festyny, kiermasze, występy teatralne, konkursy szkolne, fotograficzne,
plastyczne) wg. autorskich pomysłów.
Podsumowaniem akcji był happening i kiermasz organizowany na Rynku Starego Miasta dla
mieszkańców Płocka.
W roku 2007 włączyliśmy w nasze działania media, które na bieżąco informowały
społeczność Płocką o przebiegu konkursu oraz zachęcały do udziału w obchodach.
- Sprzątanie Świata
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Prowadzi od lat Kampanię Sprzątanie
Świata. Prowadzimy szereg zajęć o tematyce odpadowej z dziećmi i młodzieżą. Podczas zajęć
poruszamy najważniejszy temat: jak zapobiec powstawaniu odpadów.
Łącznie w corocznych akcjach bierze udział ponad 20 tys. dzieci i młodzieży, nauczycieli z 91
szkół podstawowych, gimnazjalnych i z średnich terenu Płocka. Corocznie zbieramy ponad 20 ton
odpadów.
Przy organizacji wspiera nas młodzież - wolontariusze rekrutujący się z płockich szkół.
Akcja ta miała na celu:
■ Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw dzieci i młodzieży
wobec środowiska przyrodniczego poprzez udział w Akcji
■ Podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Corocznie do akcji „Sprzątania Świata" włączają się:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka,
- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach Sp. z o.o.,
- SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.,
- EKO-MAZ Sp. z o.o.,
- REMONDIS/O w Płocku Sp. z o.o.
Program Kampanii z 2007 r. przebiegał w następujący sposób:
- 6 i 7 września – warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych oraz dla pracowników urzędów gmin przygotowujące
do Kampanii „Sprzątanie Świata 2007”.
Program warsztatów:
1) Prawne aspekty i uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w Unii Europejskiej,
Polsce i na Mazowszu. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi.
2) Praktyka stosowania przepisów i procedur gospodarki odpadami komunalnymi – relacja:
administracja publiczna – mieszkańcy – firmy zbierające odpady, odzyskujące
je i unieszkodliwiające.
3) Jak wykorzystać relacje młodzież – nauczyciel – gmina do usprawnienia gospodarowania
odpadami komunalnymi, w tym odpadami niebezpiecznymi.
4) Gospodarowanie odpadami komunalnymi na osiedlu mieszkaniowym – prezentacja działań
firmy EKOMAZ w Płocku.
- praca w dwóch zespołach.
1) Metodyka przeprowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą nt. gospodarki odpadami.

2) Metodyka przeprowadzenia zwiadu ekologicznego nt. „Jak z odpadami komunalnymi
postępuje się w naszej gminie?”.
3) Wykorzystanie efektów zwiadu ekologicznego w organizacji gminnych sejmików
ekologicznych.
4) Przygotowanie do debaty ekologicznej „Dzieci i młodzież o odpadach komunalnych”.
5) Metodyka organizacji akcji „Sprzątanie Świata” w szkole, gminie.
14, 15, 16 września – zwiady ekologiczne w miastach i gminach, sprzątanie terenów.
Program:
1) Przygotowanie uczniów do zwiadu – nauczyciele (przygotowanie pytań, map, aparatów
fotograficznych) we współpracy z gminami (wyznaczenie terenu, zabezpieczenie worków,
rękawic).
2) Przeprowadzenie zwiadów – uczniowie pod kierunkiem nauczycieli (sprzątanie terenów,
przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia).
17 – 22 września
1) Opracowanie materiałów ze zwiadów – uczniowie pod kierunkiem nauczycieli,
pracowników urzędów gmin.
2) Przekazanie wyników zwiadów do urzędów miast i gmin (gminne sejmiki ekologiczne), do
Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Każda gmina wybiera jedną
najaktywniejszą grupę młodzieży i nazwę szkoły przekazuje do RCEE w Płocku
do 30 września 2007r.
17 październik 2007r.
Podsumowanie Kampanii „Sprzątanie Świata – Czyste Mazowsze” w Radzanowie.
1) wręczenie dyplomów, nagród dla najaktywniejszych szkół,
2) Forum dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – „Młodzież o odpadach komunalnych
w regionie płockim”.
8. Lepsza jakość – większa skuteczność Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w
Płocku
Celem programu było finansowe wsparcie organizacji pozarządowej, aby mogła lepiej i
skuteczniej realizować swoje cele statutowe.
Program był realizowany od 1 lipca 2007 do 30 maja 2008. Polegał na dofinansowaniu RCEE
miedzy innymi:
1. Promocji działań RCEE.
2. Doposażenie biblioteki. Zakupione zostały nowe wydawnictwa i zaprenumerowane
czasopisma ekologiczne.
3. Szkolenia dla kadry RCEE i trenerów. Sfinansowane zostały szkolenia dla kadry RCEE i
nauczycieli współpracujących z RCEE nt. „Racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi”,
„Edukacja ekologiczna dla młodych ludzi niepełnosprawnych i osób dorosłych
niepełnosprawnych”, „Aktualne problemy polskiego prawa ekologicznego i jego zmiany”,
„Wykroczenia oraz przestępstwa przeciwko środowisku i rola pozarządowych organizacji
ekologicznych w postępowaniach przygotowawczych’.

9. Organizowane imprezy o charakterze proekologicznym (seminaria, konkursy,
konferencje, szkolenia itp.
W 2007 r. zorganizowano następujące szkolenia:
31 styczeń 2007r. – Seminarium na temat „ Edukacja ekologiczna na rzecz ekorozwoju
Mazowsza Płockiego ” - udział około 50 osób – przedstawicieli Ministerstwa Środowiska,
Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
WFOŚ i GW, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Nauk

Technicznych i Społecznych w Płocku, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Delegatura w Płocku, organizacji ekologicznych, Związku Gmin Regiony Płockiego,
Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Starostwa Powiatowego
w Płocku, Urzędu Miasta w Płocku, PKN Orlen S. A. w Płocku, „ Peklimar” w Umieninie,
Tygodnika Płockiego.
Jako ustalenia seminarium przyjęto intensyfikację działań na rzecz kształcenia
ekologicznego dorosłych.
20 luty 2007r. – Seminarium dla przedstawicieli urzędów miast i gmin nt. „ Sposobu
wykonania sprawozdania z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami ”. Udział
wzięło 18 osób. Współpraca w organizacji seminarium z WIOŚ Delegatura w Płocku.
Uczestnicy otrzymali na szkoleniu materiały na temat sposobu przygotowania sprawozdań
z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami. Postanowiono we wrześniu
zorganizować kolejne seminarium nt. „ Sposobu aktualizacji gminnych planów gospodarki
odpadami ”. Przekazano wszystkim uczestnikom szkolenia oraz do publikacji w Biuletynie „
Problemy Ocen Środowiskowych ”
7 marca 2007 r. – Szkolenie „ Gospodarka odpadami: aspekty prawne, organizacyjne i
techniczne„ zorganizowane dla przedstawicieli przedsiębiorstw i gmin. Udział wzięło 39
osób. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe. Współpraca w przeprowadzeniu
seminarium z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w zakresie
wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz
sprawozdawczości.
4 kwiecień 2007 r. – Szkolenie dla przedstawicieli samorządów i biur projektowych nt. „
Praktyczne aspekty procedur ocen oddziaływania na środowisko ze szczególnym
uwzględnieniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia „.
Współpraca w organizacji szkolenia z Uniwersytetem Warszawskim oraz WIOŚ delegatura
w Płocku. Udział wzięło 21 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe.
17 i 18 maja 2007 r. – Szkolenie dla przedstawicieli Starostwa z terenu Województwa
Mazowieckiego nt. „ Ochrona powietrza i ochrona środowiska przed hałasem „.
Współpraca z Ministerstwem Środowiska i Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim. Udział
w szkoleniu wzięło 23 osoby. Wszyscy otrzymali materiały szkoleniowe.
27 maja – 2 czerwca 2007 r. – Szkolenie dla specjalistów ochrony środowiska z Centrum
Edukacji Ekologicznej i Ochrony Życia w Samarze, Rosja.
Tematyka szkolenia:
Prawo ochrony środowiska w Rosji i w Polsce,
Zrównoważony rozwój Mazowsza Płockiego,
Zrównoważony rozwój Płocka
Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami, ochrona wód i gospodarki wodnej,
Ochrona zasobów przyrodniczych Ziemi Płockiej,
Egzekucja prawa ekologicznego w Polsce,
Działanie na rzecz edukacji ekologicznej,
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie.
W szkoleniu udział wzięło 11 osób. Współpraca w realizacji szkolenia: WIOŚ Delegatura
w Płocku, starostwo Powiatowe w Płocku, Urząd Miasta Płocka, Polski Koncern Naftowy Orlen S.
A. w Płocku, Wójt Gminy Budzeń Duży.
29 czerwca 2007 r. – Szkolenie dla samorządów gmin i powiatów nt. „ Zmiany w procedurze
ocen oddziaływania na środowisko wprowadzone ustawą z dnia 26.04.2007r. – o zmianie
ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw „.
Współpraca z Ministerstwem Środowiska.
7.

8. 10 października 2007 roku – Seminarium dla samorządów gmin i powiatów dot.
aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami, która jest niezbędna, między innymi,
ze względu na zmianę rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006r.
w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.
Tematyka seminarium:
1. Podstawy prawne aktualizacji gminnych planów gospodarki odpadami.
2. Aktualna sytuacja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na Mazowszu w ocenie
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
3. Relacja gminnego planu gospodarki odpadami z planami wyższego szczebla:
– wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
– powiatowego planu gospodarki odpadami.
4. Krok po kroku – czyli jak opracować aktualizację gminnego planu gospodarki odpadami,
opiniowanie projektu planu, uchwalanie i wdrażanie.
5. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla aktualizowanych gminnych planów
gospodarki odpadami.

10.Działalność informacyjno-wydawnicza:
- „Program edukacji ekologicznej opartej na społecznościach – Wyzwania i Sukcesy”
Zestaw scenariuszy lekcji, propozycji gier dydaktycznych, programów dotyczących edukacji
środowiskowej. Są przygotowaniem nauczycieli do prowadzenia edukacji ekologicznej wśród
dzieci.
- Materiały szkoleniowe nt:
„Sposobu wykonania sprawozdania z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami ”.
- „Gospodarka odpadami: aspekty prawne, organizacyjne i techniczne„
- „Praktyczne aspekty procedur ocen oddziaływania na środowisko ze szczególnym
uwzględnieniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
„.
- „ Ochrona powietrza i ochrona środowiska przed hałasem „.
- „ Zmiany w procedurze ocen oddziaływania na środowisko wprowadzone ustawą z dnia
26.04.2007r. – o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw”.
- Poradnik pn. „Budowanie Partnerstwa Lokalnego” – 2006, dla organizacji pozarządowych
nt. zasad planowania i pozyskiwania funduszy.
- Aktywna edukacja na rzecz społeczności lokalnych. Biuletyn informacyjno – dydaktyczny
dotyczący działalności edukacyjnej RCEE – 2006, 2007.
Głównym założeniem wydawnictwa jest promocja projektu, wymiana doświadczeń, prezentacja
inicjatyw lokalnych. Ponadto prezentacja innowacyjnych programów, osiągnięć w społecznościach
lokalnych, przykłady aktywizowania środowisk lokalnych.
- Strona internetowa programu „Krag" www.krag.pl i www.rceeplock.eko.org.pl
- Wydawnictwo albumowe „Brudzeński Park Krajobrazowy” – w trakcie realizacji.
Prezentacja efektów pracy młodzieży biorącej udział w konkursach: fotograficznym oraz
poetyckim.
Wykorzystanie najlepszych prac (zdjęć oraz wierszy) wykonanych przez młodzież,
do stworzenia albumu promującego walory przyrodnicze BPK.
- Publikacja w lokalnej prasie: Życiu Płocka, Tygodniku Płockim, Gazecie Wyborczej.

Odbiorcą publikacji są osoby zaangażowane w program, propagujący idę edukacji na rzecz
rozwoju zrównoważonego: lokalne władze, szkoły, nauczyciele, osoby starsze, przedstawiciele
organizacji społecznych, animatorzy społeczni, przedstawiciele biznesu zaangażowani w działania
społeczne, przedstawiciele samorządów gminnych i inni członkowie społeczności. Centrum
obejmuje swym działaniem kraj.

11/ Partnerstwo lokalne

Młodzi Razem" - Partnerstwo lokalne pn. Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi
Razem"
Od kwietnia 2002 r. działa na terenie powiatu płockiego organizacja pod nazwą Fundusz
Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem", zrzeszająca organizacje pozarządowe, samorząd
powiatowy oraz lokalny biznes (WWW.mlodzirazem.pl)
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku jest współzałożycielem Funduszu.
Celem działań FLZP jest wzmocnienie młodych ludzi ze wsi i małych miast Ziemi Płockiej
w stawaniu się bardziej niezależnymi, kreatywnymi, odpowiedzialnymi obywatelami, poprzez
edukację i angażowanie ich bezpośrednio w rozwój i realizację różnych projektów promujących
zrównoważony rozwój lokalnej społeczności, poprzez różne społeczne, środowiskowe
i ekonomiczne inicjatywy oraz integracyjne warsztaty i obozy artystyczno-ekologiczne. W ciągu
trzech lat przyznaliśmy 62 dotacje na 62 różne inicjatywy młodzieżowe na kwotę 97 000,00 zł.
Doświadczenie pokazuje, że jest to skuteczna metoda aktywizacji młodzieży. Dofinansowane
projekty dotyczyły działań w zakresie:
1. Ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
2. Edukacji, kultury, tradycji, sportu i turystyki.
3. Ochrony środowiska.
4. Programów naukowo - badawczych, oświaty, edukacji i wychowania.
5. Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu.
6. Prac społecznych.
7. Ochrony praw człowieka.
Zdajemy sobie sprawę, że zwłaszcza w małych miejscowościach brak jest informacji na temat
oferty pozalekcyjnej, metod spędzania wolnego czasu, czy pożytecznych form aktywności i
dlatego co roku ogłaszamy programy grantowe, warsztaty i plenery dla młodzieży, które są
doskonałą okazją do spotkań młodych ludzi, wymiany doświadczeń, sztuki negocjacji,
uwrażliwiania na problemy społeczne.
Pragniemy uświadomić społeczności lokalnej, że ludzie młodzi potrafią dobrze
zagospodarować swój czas.
W marcu przeprowadziliśmy dwudniowe warsztaty dla młodzieży i osób pracujących
z młodzieżą, w ramach programu Pracownia Umiejętności. Celem spotkania była pomoc dorosłym
i grupom młodzieżowym, które realizują wspólne inicjatywy projekty) w skuteczniejszym
prowadzeniu działań oraz zachęcenie ich do dalszej aktywności, w tym m.in.:
- Wypracowania skutecznych zasad współpracy pomiędzy młodzieżą i dorosłymi.
- Wyzwolenie w dorosłych nowatorskiego podejścia do problematyki pracy z młodzieżą
wykraczającego poza tradycyjnie prowadzone w szkołach i domach kultury kółka
zainteresowań, szkolne koła sportowe itp.;
- Wyzwolenie w młodzieży pomysłowości, chęci podejmowania wyzwań i nauka planowania
i realizacji tych pomysłów.
Warsztaty pokazały, że można to wszystko osiągnąć dzięki animowaniu i organizowaniu
dyskursu międzypokoleniowego młodzieży z dorosłymi. Młodzież i dorośli wymieniali się
poglądami, dyskutowali. Przeplatały się sytuacje, w których młodzi grali role dorosłych i
odwrotnie.
Przykładowe programy realizowane w partnerstwie z RCEE:
1. Projekt „Rozwój Funduszu Lokalnego – ku zrównoważonej przyszłości” realizowany
przez Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” przy współpracy z Regionalnym centrum
Edukacji Ekologicznej (RCEE) w Płocku pozytywnie wpłynął na strukturę organizacyjną oraz

zwiększył finansowe bezpieczeństwo oparte na wzmocnionych umiejętnościach zdobywania
funduszy i pozyskiwania ich z różnorodnych źródeł.
Celem jest pomoc w zakresie: dokonania samooceny organizacji i praca nad wzmocnieniem w
obszarach: zarządzanie organizacją, zasobami: ludzkimi, finansowymi oraz doskonalenie
obszarów merytorycznych realizowanych projektów edukacyjnych, wypracowywanie nowych
form działania. Ważnym celem programu jest wypracowanie tematów współpracy pomiędzy
organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz środowiska społeczno - przyrodniczego,
wsparcie ich partnerstwa. Program realizowany jest od stycznia 2002 roku i pomógł organizacjom:
Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne „Ziarno" w Grzybowie, Fundacja Ośrodka Edukacji
Ekologicznej w Warszawie, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej w Płocku.
2. Pracownia Umiejętności
Celem programu jest wzmocnienie młodych ludzi ze wsi i małych miast w stawaniu się bardziej
niezależnymi, odpowiedzialnymi obywatelami, poprzez edukację i angażowanie ich bezpośrednio
w realizację różnych projektów promujących zrównoważony rozwój lokalnej społeczności. W ciągu
pięciu lat przyznaliśmy 134 dotacje na 134 różne inicjatywy młodzieżowe na kwotę 187 000,00 zł.
Dofinansowane projekty dotyczyły działań w zakresie:
1. Ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
2. Edukacji, kultury, tradycji, sportu i turystyki
3. Ochrony środowiska
4. Programów naukowo – badawczych, oświaty, edukacji i wychowania.
5. Poprawy infrastruktury cywilizacji regionu.
6. Prac społecznych
7. Ochrony praw człowieka
Beneficjentami programu jest młodzież, której działania skierowane są do wszystkich grup
wiekowych.
3. Realizacja działania w ramach programu „Integracyjne Mazowsze”., finansowanego
przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe w Płocku.
Celem zadania jest zwiększenie aktywności małych społeczności lokalnych poprzez różnego
rodzaju warsztaty kulturalne, edukacyjne i aktywizujące do działań.

4. Program stypendialny dla studentów
Program Moje Stypendium jest odpowiedzią na poważny problem społeczny, jakim jest duża
dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Młodzież
ze wsi, a zwłaszcza z terenów popegeerowskich, stanowi znikomy procent młodzieży studiującej.
Wielu uzdolnionych młodych ludzi, przede wszystkim z powodu trudnych warunków materialnych
ich rodzin, nawet nie rozważa decyzji o podjęciu studiów. Próg szkoły wyższej jest dla nich nie do
przekroczenia. Dlatego pragniemy dać szansę młodym ludziom w zdobywaniu wykształcenia
pozwalającego im na aktywne życie zawodowe i społeczne.
Wiemy jak kosztowna jest nauka w dzisiejszych czasach. Jest dużo ludzi zdolnych a brak
środków finansowych często przekreśla szansę kontynuacji nauki i zdobycia wykształcenia.
Celem Programu jest wsparcie młodzieży w pokonaniu wyjątkowo trudnej dla niej bariery
związanej z rozpoczęciem nauki i jej kontynuowaniem w szkole wyższej poprzez ufundowanie
stypendiów. Zakładamy jednocześnie, iż perspektywa uzyskania takiego stypendium będzie działać
motywująco na młodych ludzi, spełniających kryteria Programu.

V. Podsumowanie
Szczególny nasz priorytet to aktywizowanie społeczeństwa na rzecz ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju. W tej grupie działalności na szczególną uwagę zasługują:
- współpraca z SGTPG w organizacji Międzynarodowego Integracyjnego Pleneru
Artystycznego, który odbył się w dniach 09-22 lipca 2007 roku.
- we wrześniu 2007 rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny i literacki nt. „Brudzeńskiego
Parku Krajobrazowego. Na konkurs wpłynęło 174 prace fotograficzne, 11 prac poetyckich.
Najlepsze prace będą nagrodzone i wykorzystane w albumie „Brudzeński Park Krajobrazowy” (w
trakcie opracowywania).
-28 kwietnia 2007r. – zorganizowaliśmy Festyn Ekologiczny w Płocku, a od 30 kwietnia 2007r.
w Słubicach poświęcony Międzynarodowemu Dniu Ziemi, na którym były organizowane konkursy
ekologiczne, prezentowane działania społeczności lokalnych.
Inicjowaliśmy działania mające na celu kompleksowe rozwiązania problemów ekologicznych o
charakterze regionalnym, obejmujące swym zasięgiem przestrzeń wielu gmin, powiatów, a nawet
województw, wymagające współdziałania wielu samorządów, administracji rządowej,
pozarządowych organizacji ekologicznych, instytucje finansowych.
- chcąc przyjść z pomocą WZMiUW w Warszawie, Starostwu Powiatowemu w Płocku,
Gostyninie, Sierpcu,, gminami: Łąck, Gostynin, Szczutowo, miastu Płock w ochronie jezior przed
ich eutrofizacją i w renaturyzacji Jezior w powiecie płockim przeprowadzaliśmy kampanię pt.:
„Fosforanom stop” – wspólnie z Polskim Klubem Ekologicznym, mającą na celu zapobieganie
stosowania detergentu. Szkolenie dla nauczycieli prowadziła Pani Grażyna Jaromi-Wolniakowska
W szkoleniu brali udział nauczyciele z 13 szkół.
- aby pomóc samorządom nadwiślańskim w prowadzeniu programu zrównoważonego
zagospodarowania Dolnej Wisły na IV Konferencję Wyszogrodzką pn. Przyroda nadwiślańska, a
inwestycje” zaproponowaliśmy działania,
- rozwój infrastruktury komunalnej (systemów oczyszczania ścieków, gospodarowania
odpadami, alternatywnych źródeł energii),
- rozwój infrastruktury komunikacyjnej (ścieżek rowerowych, parkingów), bazy
noclegowej i gastronomicznej, budowli wodnych na rzece,
- powołanie Biura Koordynacyjnego Projektu Zrównoważonego Zagospodarowania
Doliny Wisły.
- zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na realizacje w-w.
- aby rozwiązać kompleksowo problem gospodarki odpadami komunalnymi w gminach,
prowadziliśmy kampanię „Sprzątanie Świata – 2007”, którą planujemy zakończyć Forum
ekologicznym „Młodzież o odpadach komunalnych” z udziałem samorządów gmin, powiatów
i województwa mazowieckiego.

RCEE nie wypłacało członkom Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

