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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,
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W roku 2008, 16-tym roku funkcjonowania – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
prowadziło swoją działalność statutową na rzecz podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej
społeczeństwa poprzez:
- organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, konkurs ów, plenerów
artystyczno-przyrodniczych,
- zajęcia stacjonarne i terenowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- inicjowanie budowy urządzeń ochrony środowiska, w tym zwłaszcza odnawialnych źródeł
energii, gospodarki odpadami,
- działalność filantropijną w ramach Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”,
- prowadzenie biblioteki,
- wydawanie materiałów edukacyjnych.
Regionalne Centrum realizowało programy edukacyjne służące głównie wdrażaniu
zrównoważonego rozwoju. Zadania wynikały z następujących dokumentów: Agendy XXI,
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej, Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia 2007-2013, Polityki ekologicznej państwa, Programu ochrony środowiska woj.
mazowieckiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014r. oraz programów
ochrony środowiska powiatów i gmin.
Naszymi beneficjentami byli:
- dzieci i młodzież,
- nauczyciele, dyrektorzy szkół, gminnych ośrodków kultury,
- przedstawiciele administracji publicznej (urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędu
wojewódzkiego, urzędu marszałkowskiego, parków krajobrazowych, inspekcji ochrony
środowiska),
- radni gmin, powiatów, sołtysi,
- przedstawiciele organizacji pozarządowych (kół gospodyń wiejskich, straży pożarnych, LOP),
- przedsiębiorcy.

III. W roku 2008 zrealizowaliśmy następujące działania i projekty:
1. „Płocka akademia ekologii uczy segregować odpady i chronić środowisko
przyrodnicze”
W okresie styczeń – październik 2008 r. przekazywaliśmy gminom,
powiatom, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom wskazania
dotyczące racjonalnej gospodarki odpadami i zrozumienia zrównoważonego
rozwoju w ramach realizowanego projektu „Płocka akademia ekologii uczy
segregować odpady i chronić środowisko przyrodnicze” w ramach środków
finansowych Unii Europejskiej z budżetu Programu Środki Przejściowe
2005 „Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz
działań monitorujących organizacji pozarządowych” z następującym
programem działań:
- konferencja otwierająca projekt pt. ”Odpady a środowisko przyrodnicze i zdrowie człowieka”
(styczeń),
- I moduł „Uwarunkowania prawne i organizacyjne w gospodarce odpadami” (luty).
- II moduł „Gospodarka odpadami w Polsce, na Mazowszu, w moim środowisku” (marzec).

4

- III moduł „Rola edukacji w kształtowaniu świadomości społeczeństwa dotycząca gospodarki
odpadami i aktywizacja społeczeństwa do działań w tym zakresie” (kwiecień).
- IV moduł „ Racjonalna gospodarka odpadami w moim środowisku” (sierpień).

Pomiędzy poszczególnymi modułami szkolenia uczestnicy pracowali w lokalnych środowiskach,
przygotowani do pracy przez kadrę RCEE. Sprawozdania z prac lokalnych przekazywano na
kolejnych modułach szkoleniowych. Koordynowane przez nas zajęcia w lokalnych środowiskach
dotyczyły:
- postępowania z odpadami w gminach, sołectwach, szkołach, przedsiębiorstwach,
- organizacji imprez w środowisku lokalnym z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi dot.
-

racjonalnej gospodarki odpadami,
przygotowania i przeprowadzenia kampanii „Sprzątanie Świata” w lokalnych społecznościach.

Podsumowania projektu dokonaliśmy w październiku.
Uczestnicy wrasztatów:

-

poznali podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju (ZR), racjonalnej gospodarki
odpadami,
nauczeni zostali aktywizacji lokalnych społeczności do działań na rzecz ZR, racjonalnej
gospodarki odpadami,
otrzymali certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

2.
„Ku zrównoważonemu rozwojowi województwa mazowieckiego”
finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W okresie styczeń – październik 2008 r. zrealizowaliśmy projekt „Ku
zrównoważonemu rozwojowi województwa mazowieckiego”. Były to szkolenia
i warsztaty dla urzędów gmin i starostw powiatowych, które przebiegały w
następujący sposób:
Kwiecień – maj 2008 r.
Praca uczestników w ich środowiskach w zakresie aktualnej sytuacji dot. wytwarzania odpadów
zgodnie z wymogami ochrony środowiska, gospodarki nimi.
Organizacja imprez z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi z uwzględnieniem tematyki
odpadowej. Przedstawiciele RCEE uczestniczyli w imprezach z okazji Dnia Ziemi
organizowanych w gminach.
Bardzo aktywnie uczestniczono w organizacji imprez, zwracając szczególną uwagę na wpływ
gospodarki odpadami na zmianę klimatu.
Prelekcje: „Gospodarowanie odpadami w Regionie Płockim a efekt cieplarniany”
I moduł – 26, 27 maj 2008r.
- Aktualna sytuacja w zakresie gospodarowania odpadami w społecznościach lokalnych - panel
dyskusyjny.
- Gospodarka odpadami komunalnymi i innymi niż komunalne na Mazowszu Płockim – stan
aktualny i projektowany wynikający z przepisów UE, polskiego prawa ekologicznego oraz
Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.
- Opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym opłaty dotyczące składowania odpadów, opłaty
produktowe. Sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska.
- System gospodarowania odpadami w regionie płockim według Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza – warsztaty w ZUOK Kobierniki, magazynie „Remondis”
i osiedlowym punkcie segregacji odpadów w Płocku.
- Zadrzewienia i zalesienia jako przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Jak prowadzić
zadrzewienia i zalesienia.
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- Jak racjonalnie gospodarujemy odpadami w naszych lokalnych środowiskach, aby zrealizować
gminne programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami.
II moduł – 29, 30 maj 2008r.
- Zasady ekorozwoju w gospodarowaniu przestrzenią w gminach, decyzje
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć z zakresu gospodarki
odpadami.
- Gospodarka wodno – ściekowa w gminach. Gospodarowanie osadami ściekowymi.
- Finansowanie przedsięwzięć ekologicznych.
- Kary w ochronie środowiska, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów.
- Jak przygotować i zrealizować projekt, pt.: „Nie musimy degradować środowiska, wytwarzając
odpady, w tym odpady niebezpieczne”.
Zrównoważony rozwój gmin Mazowsza a problemy gospodarki odpadami – wykład
i warsztaty dla radnych i sołtysów na terenie Gminy Radzanowo i Gostynin
III moduł – sierpień 2008r.
- Nie musimy degradować środowiska, wytwarzając odpady, w tym odpady niebezpieczne –
analiza gminnych planów gospodarki odpadami.
- Kredyty z Banku Ochrony Środowiska na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami,
w tym usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz zmniejszenie energochłonności budynków,
odnawialne źródła energii.
- Ochrona przyrody w gminach, obszary cenne przyrodniczo, rozwój rolnictwa ekologicznego.
– Monitoring środowiska, wpływ na stan środowiska odpadów w Polsce i na Mazowszu.
- Skutki globalnego ocieplenia dla Polski i przeciwdziałanie im. Konferencja Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Poznań 2008. Budowa odnawialnych źródeł energii na
Mazowszu. Co możemy zrobić w domu, w środowisku lokalnym, aby przeciwdziałać zmianom
klimatycznym?
- Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami, usuwanie wyrobów i odpadów
azbestowych oraz budowy odnawialnych źródeł energii ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
- Jak przygotować i przeprowadzić Kampanię „Sprzątanie Świata 2008 – Wygrać z azbestem”
warsztaty.
Seminarium w Zakładzie Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie „Za –
czy przeciw termicznemu unieszkodliwianiu odpadów komunalnych w regionie płockim”.
Podsumowania projektu dokonaliśmy w październiku 2008 r.
Uczestnicy warsztatów i szkoleń poznali:
- zasady programowania pracy gmin zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
- zasadę stosowania najlepszych dostępnych technik w gospodarce komunalnej gmin,
- problematyki zmian klimatu i przeciwdziałania temu,
- system zintegrowanej gospodarki odpadami w regionie płockim,
- mechanizmy ekonomiczne w ochronie środowiska w tym możliwość pozyskiwania środków
finansowych polskich i zagranicznych w celu realizacji przedsięwzięć proekologicznych,
- możliwość rozwijania edukacji dla ZR w swoich społecznościach.
Najlepsze projekty, które zwyciężyły w konkursie „Wygraj z azbestem” – zostały nagrodzone.

3.
Szkolenia, konferencje i warsztaty dla administracji publicznej
i przedsiębiorców w zakresie większej efektywności i skuteczności działań
proekologicznych.
Tematyka szkoleń:
-

Pola elektromagnetyczne a ochrona środowiska – styczeń.
Aktualne problemy polskiego prawa ekologicznego i jego zmiany – luty.
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-

-

-

Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku oraz rola pozarządowych
organizacji ekologicznych w postępowaniach przygotowawczych – luty.
Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku oraz rola pozarządowych
organizacji ekologicznych w postępowaniach przygotowawczych – szkolenie dla
prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Płocku - marzec.
15 lat działalności RCEE w Płocku na rzecz zrównoważonego rozwoju – czerwiec
Stosowanie przepisów KPA w sprawach z zakresu ochrony środowiska w świetle ocen
sądów administracyjnych – czerwiec.
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest – sierpień.
Zmiany w procesie inwestycyjnym wg projektu ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko – wrzesień.
Przygotowanie nauczycieli i gmin do przeprowadzenia Kampanii „Sprzątanie Świata
2008” – wrzesień.
Konferencja i warsztaty dla nauczycieli pt. „Przez edukację dla zrównoważonego
rozwoju Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej” - listopad.

Szkolenia skierowane były do pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych województwa
mazowieckiego, łódzkiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szkolenia były
jednodniowe.
Celem szkoleń było zapoznanie pracowników administracji publicznej z aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa, ich stosowaniem w praktyce, egzekucja decyzji administracyjnych. Cel ten
został osiągnięty - pracownicy administracji chcący skorzystać ze szkoleń zapoznali się ze
stosowaniem znowelizowanego prawa ekologicznego. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 196
osób.

4.
Działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej społeczności
lokalnych, władz gmin dot. zrozumienia celów ochrony przyrody
i różnorodności biologicznej.
W ramach w/w działań zrealizowaliśmy następujące projekty:
- Program „Krąg” uwzględniający aktywizację społeczności lokalnych do działań na rzecz
ekorozwoju. Odbyło się 8 sesji warsztatowych dla powiatów: ciechanowskiego, płońskiego,
sokołowskiego, płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego. W warsztatach brali udział
nauczyciele przedszkoli, szkół, studenci, przedstawiciele ośrodków edukacji ekologicznej,
organizacji pozarządowych. Łącznie 75 osób.
- Program „Działaj Lokalnie” skierowany do społeczności lokalnych w celu
zidentyfikowania ich problemów środowiskowych, zaprogramowania działań na rzecz ich
rozwiązania i realizacji projektów. Zrealizowano 17 projektów, w których wzięło udział 1115
osób.
- Program „Szkoła liderów – aktywna edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz młodzieży”
skierowany do młodzieży woj. mazowieckiego w celu podniesienia stanu świadomości
ekologicznej, zrozumienia idei rozwoju zrównoważonego i podejmujący działania na rzecz
własnych środowisk (szerzej o projekcie w pkt 5).
Rezultaty:
- 75 osób uczestniczące w 8 sesjach warsztatowych „Kręgu”,
17 projektów konkursowych w programie „Działaj Lokalnie”, w których wzięło udział 1115
wolontariuszy.
7

5.
„Szkoła Liderów – aktywna edukacja na rzecz dzieci i młodzieży” –
projekt realizowaliśmy dzięki pomocy WFOŚiGW w Warszawie oraz Urzędu
Miasta Płocka.
Prowadziliśmy zajęcia stacjonarne i terenowe dla dzieci i młodzieży, zorganizowaliśmy
warsztaty edukacyjne dla liderów ochrony środowiska - uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, plenery oraz szkolenia, rejsy po Wiśle, imprezy ekologiczne
m.in. związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Ziemi, Sprzątania Świata,
przeprowadziliśmy konkursy: fotograficzny i poetycki.
Rezultaty projektu:
- podwyższenie stanu świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez udział
w konkursach, festynach, rejsach, plenerach i imprezach ekologicznych – ponad 20 tys. osób.
- właściwe postawy dzieci i młodzieży wobec środowiska przyrodniczego – 2000 osób,
- wykształcenie grupy 120 liderów środowiskowych, którzy stworzyli program promowania
walorów środowiska naturalnego i ochrony środowiska, rozwoju turystyki miejskiej
i pozamiejskiej,
- zaprojektowane konkretne działania na rzecz własnego środowiska, aktywizujące społeczności
lokalne na rzecz gospodarowania zasobami przyrody w sposób przyjazny środowisku, poprzez
samodzielną realizację projektów pn. Działaj Lokalnie – działajmy dla zmiany (konkurs w ramach
Międzynarodowego Dnia Ziemi),
- poznanie przez dzieci i młodzież dziedzictwa przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego
Doliny Wisły oraz wykształcenie nawyku aktywnego wypoczynku na Wiśle, troski o ochronę
zasobów Wisły i terenów przyjeziornych (414 osób),
- większa wiedza o Dolinie Wisły dzieci, młodzieży i dorosłej części społeczeństwa.
Wydawnictwo albumowe pn. „Z Wisłą Płocką nasza przyszłość” prezentujące prace konkursowe:
fotograficzne i poetyckie,
- realizacja własnych projektów społeczności lokalnej w zakresie segregacji i recyklingu odpadów,
ochrony roślin i zwierząt, obszarów cennych przyrodniczo,
- promowanie współpracy, obywatelskiego zaangażowania i orędownictwa na rzecz rozwoju
zrównoważonego środowisk lokalnych – małych ojczyzn.

6.
Działania informacyjno – promocyjne w formie audycji i publikacji
w środkach masowego przekazu, konkursów, imprez masowych itp.
W ramach działań realizowano zadania:
- plener fotograficzny i malarski,
- prowadzono bibliotekę RCEE, wzbogacają ją o nowe wydawnictwa,
- zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi w Płocku i Słubicach, powiat płocki pod
hasłem „Klimat w potrzebie”,
- przeprowadzono kampanię „Sprzątanie Świata 2008 – Ziemia w Twoich rękach, wygraj więc
z azbestem”
- przeprowadzono warsztaty terenowe,
- podsumowano konkurs fotograficzny i poetycki pt. „Dolina Wisły- bogactwo, które trzeba
chronić”, wykorzystując zdjęcia i wiersze do albumu,
- systematycznie udzielano wywiadów dla Życia Płocka, Radia ESKA i Katolickiego Radia Płock
dotyczące największych problemów ekologicznych Regionu i działań podejmowanych na rzecz
ekorozwoju,
- prowadzono liczne zajęcia dla młodzieży w bibliotece RCEE w Płocku,
Rezultaty:
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- Wystawa wyróżnionych i nagrodzonych w konkursach zdjęć i wierszy i wykorzystanie ich do
albumu „Z Wisłą Płocką nasza przyszłość”.
- W bibliotece zwiększono księgozbiór o 198 pozycji, zaprenumerowano atrakcyjne czasopisma
ekologiczne. Z biblioteki skorzystało 956 osób.
- W festynach z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi wzięło udział ok. 2 tyś. osób, a organizacją
imprezy zajęli się uczniowie z 6 szkół i 1 zakładu pracy.
- W kampanii „Sprzątanie Świata 2008 – Ziemia w Twoich rękach – wygraj więc z azbestem” wzięło
udział 36 szkół z powiatów: płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego i gostynińskiego oraz 63
szkoły i firmy z Płocka – ok. 23 tyś. osób. Łącznie zebrano 31,48 Mg odpadów.
- Artykuły prasowe, audycje radiowe.

7. Prowadzenie zajęć warsztatowych – stacjonarnych i terenowych z dziećmi
i młodzieżą.
Warsztaty stacjonarne dla ogółu młodzieży szkolnej
Warsztaty stacjonarne dla młodzieży szkolnej prowadzono w okresie maj-czerwiec 2008r.
Zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi, a dotyczyły następujących tematów:
- Formy ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)
- 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,
- Odpady jak z nimi postępować?
- Wody naturalne, ich zanieczyszczenia i ochrona.
Przeprowadzono 76 zajęć z dziećmi i młodzieżą (liczba uczestników –1 274 ) z terenu Płocka
i powiatów: płockiego, gostynińskiego.
Organizacja cyklu 4 warsztatów dla młodzieżowych liderów ochrony środowiska.
Uczestnikami warsztatów była młodzież reprezentująca szkoły gimnazjalne oraz średnie.
Celem było promowanie walorów środowiska naturalnego i jego ochrony.
Program realizowany był jako cykl spotkań stacjonarnych i terenowych.
Ze względu na duże zainteresowanie zrealizowano cykl 9 spotkań w których wzięły udział 202
osoby.
Rejsy po Wiśle – aktywna edukacja terenowa „Z Wisłą nasza przyszłość”.
Miejsce realizacji: statek wycieczkowy - trasa: Płock – Nowy Duninów i Nowy Duninów – Płock
oraz teren Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego
Celem rejsów była promocja cennych walorów przyrodniczych Wisły na odcinku od Płocka do
Nowego Duninowa, połączona z obserwacją zjawisk w Dolinie Wisły, oglądaniem przez lornetkę
bogatych zjawisk przyrodniczo – krajobrazowych w Dolinie Wisły, źródeł zagrożeń dla Wisły.
Powrót z Nowego Duninowa do Płocka autobusem przez tereny Gostynińsko – Włocławskiego
Parku Krajobrazowego, zajęcia na ścieżce przyrodniczo – leśnej. Nauczenie dzieci i młodzieży
korzystania powszechnego z zasobów Wisły, poznanie Natury 2000.
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W 11 rejsach wzięło udział 421 osób

8.
W okresie 1.07. 2007r – 31.05.2008 r realizowaliśmy projekt „Lepsza
jakość, większa skuteczność RCEE w Płocku”, dofinansowanego ze środków
NFOŚiGW w ramach którego mogliśmy:
-

wykonać materiały promocyjne o RCEE w Płocku,
doposażyć bibliotekę, zakupując wydawnictwa i czasopisma ekologiczne,
przeprowadzić szkolenia dla kadry.

9.
Od 1.10.2008 r do 31.08.2009 r. realizujemy projekt „Płocka akademia
ekologii dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej”,
którego celem jest kompleksowa edukacja dla ZR dzieci, młodzieży
i dorosłych.
Cel ogólny:
zwiększenie roli edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w działaniach na rzecz rozwoju
zrównoważonego Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.
Cele szczegółowe, krótkookresowe, bezpośrednie
zwiększenie świadomości ekologicznej oraz osobistej odpowiedzialności dzieci, młodzieży
i dorosłych za zrównoważony rozwój,
poznanie podstawowych pojęć w zakresie zrównoważonego rozwoju,
poznanie walorów przyrodniczych, społecznych, gospodarczych Mazowsza,
Cele bezpośrednie długookresowe:
umiejętność tworzenia programów i planów w zakresie gospodarowania odpadami,
oszczędzania energii, wody, lokalnych strategii ekorozwojowych w szkole, domu, sołectwie,
realizacja planów w zakresie gospodarowania odpadami, programów ochrony środowiska,
lokalnych strategii ekorozwojowych,
Odbiorcy – uczestnicy programu;
dzieci z przedszkoli, młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych,
nauczyciele,
przedstawiciele organizacji społecznych działających na rzecz lokalnych środowisk,
centra edukacji ekologicznych,
ośrodki doskonalenia nauczycieli,
przedstawiciele gmin i powiatów,
dyrekcje parków krajobrazowych,
firmy działające na rzecz gospodarki odpadami w województwach: mazowieckim, łódzkim
i kujawsko – pomorskim.
W 2008 roku zrealizowaliśmy następujące zadania:
 Konferencje
– Konferencja otwierająca projekt nt. „Rozwój zrównoważony - główny cel naszych
działań w pierwszej dekadzie XXI wieku” 22/10/2008 r.
– Konferencja dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, samorządów powiatów,
ośrodków edukacji ekologicznej nt. „Przez edukację dla zrównoważonego rozwoju
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Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej” – 20, 21/11/2008 r. – współfinansowana ze
środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 Warsztaty
– „Doświadczenia szkół, ośrodków edukacji ekologicznej, organizacji pozarządowych
w zakresie edukacji na rzecz rozwoju zrównoważonego uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i lokalnych środowisk” – 21/11/2008 r.
Zorganizowaliśmy wystawę „Leciutkie ocieplenie klimatu”, którą można oglądać do końca
stycznie 2009 roku w RCEE w Płcoku.
Wydaliśmy biuletyn „Płocka akademia ekologii dla rozwoju zrównoważonego” promujący
projekt oraz rozprowadzamy długopisy i torby ekologiczne z hasłem „Co mogę zrobić dla
zrównoważonego rozwoju?”.

10.

Konkursy
W 2008r. ogłosiliśmy i przeprowadziliśmy konkursy aktywizujące do działań na rzecz
lokalnych środowisk, poznanie piękna środowiska przyrodniczego. Oto one:
aktywizujące społeczności lokalne na rzecz gospodarowania zasobami przyrody
i wdrażania tych projektów w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi –
organizowanych w szkołach miasta Płocka. Zrealizowano 18 inicjatyw,
dofinansowanych kwotą 15 000 zł.
„Działaj Lokalnie” - Konkurs ogłoszony dla społeczności lokalnych Płocka, powiatów:
płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, płońskiego. Zrealizowano 19 inicjatyw, na
kwotę dofinansowania 49000,00 pln.
konkurs fotograficzny i poetycki „Dolina Wisły - bogactwo, które trzeba chronić”
W konkursie fotograficznym wzięły udział 33 prace, a w poetyckim 9. Prace zostały
wyeksponowane na wystawie RCEE, Biuletynie i albumie „Z Wisłą Płocką – nasza
przyszłość”
„Wygraj z azbestem” – dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Udział wzięło
11 szkół.

11.Wydawnictwa
Większości naszych programów towarzyszyły wydawnictwa. W 2008r. były to:
Kalendarz edukacyjny: „Segregujesz – odzyskujesz czyli proste rady na odpady”
(sierpień)
Widokówki: „Ptaki Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”, „Segregujesz – środowisko
ratujesz” (czerwiec)
„Poradnik młodego ekologa” (czerwiec)
„Z Wisłą Płocką nasza przyszłość” (październik)
„Brudzeński Park Krajobrazowy” II edycja (czerwiec)
Biuletyn „Płocka akademia dla rozwoju zrównoważonego” (październik)
Materiału z konferencji, szkoleń, warsztatów wymienionych wyżej (cały rok 2008)

11

12.Inne projekty: Opracowanie zintegrowanego Programu Edukacji
Ekologicznej dla Powiatu Wołomińskiego
Realizując projekty, staraliśmy się stworzyć wśród dzieci, młodzieży, nauczycieli,
administracji rządowej i samorządowej, rodziców, organizacji społecznych, lokalnych
społeczności, studentów platformę współpracy i wymiany informacji oraz inicjować i podejmować
działania służące budowaniu świadomości na temat zrównoważonego rozwoju w środowiskach
lokalnych (sołectwie, mieście, gminie, powiecie). Staraliśmy się pokazywać, jak znaleźć harmonię
między aspektami: społecznymi, przyrodniczymi, kulturowymi i gospodarczymi w każdym
ludzkim działaniu – dziś i w przyszłości. Staramy się dostarczać uczestnikom naszych projektów
odpowiednie metody, narzędzia i umiejętności, które pozwolą na zgłębienie nowych procesów
zachodzących w świecie oraz nauczą dokonywać krytycznych wyborów. Chcieliśmy nauczyć
dzieci i młodzież głównej prawdy, że chodzi nam o ich rozwój, o ich przyszłość w harmonijnie
rozwijającym się środowisku. Uczestników naszych projektów staraliśmy się nauczyć
wartościowania złożonych kwestii społecznych, ekologicznych i gospodarczych, analizowania
różnych stanowisk w danej sprawie, zrozumienia różnorodnych przyczyn, którymi kierują się w
swoich wyborach różne osoby, rozwiązując określone problemy. Uczyliśmy lokalne społeczności
oceniać ich potrzeby, określać problemy i sposoby ich rozwiązywania, a następnie zaplanować
działania i wdrażać je w życie przy pomocy naszych projektów. Uczyliśmy poszanowania innych,
odpowiedzialności i partnerstwa.
Efektem naszych działań są:
- liczne grupy liderów środowiskowych w lokalnych społecznościach,
- zrealizowane przedsięwzięcia służące lokalnym społecznościom,
- aktualizacje przez gminy i powiaty programów ochrony środowiska i planów gospodarki
odpadami,
- często odwiedzane ścieżki edukacyjno – przyrodnicze (piesze i rowerowe),
- ograniczona emisja zanieczyszczeń do środowiska dzięki eksploatacji zainstalowanych
kolektorów słonecznych, oczyszczalni ścieków, kompostowników,
- zebrane selektywnie odpady, zlikwidowane „dzikie wysypiska” odpadów,
- „mądrzejsi” ludzie, wrażliwsi na problemy środowiskowe, umiejący korzystać z dostępu
do informacji o środowisku.
Nagrody i wyróżnienia:
- Tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni
Środowisku”
- Nagroda główna w ogólnopolskim konkursie dla organizacji pozarządowych w kategorii
„Fundraising” organizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, PolskoAmerykańska Fundację Wolności przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2008).
RCEE w Płocku jako założyciel Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”
współuczestniczyło w realizacji zadań Fundacji.
Współpracowaliśmy:
- z administracją rządową i samorządową województwa mazowieckiego, z samorządami gmin
i powiatów. Z powiatem płockim podpisaliśmy porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju
zrównoważonego Ziemi Płockiej,
- dyrekcjami parków krajobrazowych,
- innymi organizacjami pozarządowymi,
- Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską, z Centrum Badań nad Środowiskiem
Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego podpisaliśmy porozumienie o współpracy w zakresie
edukacji na rzecz rozwoju zrównoważonego,
- przedsiębiorcami.
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Wspierają nas finansowo: WFOŚiGW w Warszawie, NFOŚiGW, Fundusz Unii Europejskiej
w ramach programu Środki Przejściowe, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich), samorządy: woj. mazowieckiego i M. Płocka, przedsiębiorstwa –
Energa Operator S.A w Płocku, Holding Pietrzak, Basell Orlen Polyolefins Sp. zo.o i inni.
W 2008r. obchodziliśmy jubileusz 15-lecia działalności Regionalnego Centrum łącznie z XXleciem powołania Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Podsumowania ważnych działań w 15leciu dokonaliśmy w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym Uniwersytetu Warszawskiego w
Murzynowie, u wrót Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego i w atmosferze refleksji nad tym, jak
powinny wyglądać szlaki edukacji ekologicznej służące zrównoważonemu rozwojowi w Dekadzie
Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2005 – 2014 ogłoszonej przez ONZ. Jesteśmy
wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszej organizacji, powiększania zasobów
Centrum, szerzenia tak bardzo potrzebnej społeczeństwu wiedzy ekologicznej.
Łączne efekty ekologiczne:
 objecie działalnością edukacyjną w bezpośrednich formach edukacyjnych ponad 30 00 osób
i pośrednich formach blisko 30 tyś osób.,
 3 moduły, 6 spotkań szkoleniowych i warsztatowych przedstawicieli urzędów gmin,
w których wzięło udział po 30 osób w ramach projektu „Ku zrównoważonemu rozwojowi
gmin Mazowsza”,
 2 warsztaty terenowe dla radnych gmin i sołtysów (udział 90 osób),
 udział w 2 warsztatach przygotowujących do Kampanii Sprzątanie Świata 2008 – Ziemia
w Twoich Rękach – wygraj więc z azbestem” – 90 osób.
 udział w plenerze przyrodniczo – artystycznym 30 osób, przygotowanie prac malarskich,
plastycznych, które wzbogaciły zasoby RCEE.
 udział w programie „Szkoła Liderów – aktywna edukacja terenowa i stacjonarna” blisko
1400 dzieci i młodzieży.
 w programie „Działaj Lokalnie” realizacja 19 projektów na rzecz własnych środowisk.
 udział w warsztatach terenowych „Z Wisłą nasza przyszłość” 421 uczniów i dorosłych.
 udział w 6 w seminariach i warsztatach dot. gospodarki odpadami w ramach projektu
„Płocka akademia ekologii uczy segregować odpady i chronić środowisko przyrodnicze”
30 osób z gmin, organizacji społecznych, nauczycieli.
 udział 196 osób w 11 szkoleniach i warsztatach (nauczyciele, przedsiębiorcy, urzędnicy
administracji publicznej) z zakresu zmian prawa ekologicznego i stosowania tego prawa,
stosowania najnowszych dostępnych technologii.
 Udział 1200 uczniów w warsztatach nt. ochrony środowiska (zajęcia stacjonarne
i terenowe)
 przekazanie materiałów informacyjnych o wyrobach azbestowych dla szkół, gmin,
przedsiębiorców (po 100szt. ulotek, plakatów, regulaminów konkursu „Wygraj z azbestem”),
oraz 1000 szt. kalendarzy edukacyjnych „Segregujesz – odzyskujesz – czyli proste rady na
odpady” oraz materiałów szkoleniowych.
 udział 150 osób w sprzątaniu terenów cennych przyrodniczo – rezerwat Sikórz – obszar Natura
2000, 2 rezerwatów: Brwilno i Brudzeńskie Jary, Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego i rzeki
Skrwy Prawej.
 rozszerzenie współpracy RCEE w Płocku z zespołem Parków Krajobrazowych: Mazowieckiego,
Chojnowskiego i Brudzeńskiego, Basell Orlen Polyolefis Sp. zoo w Płocku, COPI-FLEX,
Regionalnym Ośrodkiem EFS w Płocku, Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem
Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie partnerstwa na rzecz ekorozowju
Mazowsza.
 możliwość pracy jako wolontariusze 10 osobom, dwie osoby odbyły staż zawodowy,
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 udział w konkursie fotograficznym 11 osób, wpłynęły 33 prace, a w konkursie poetyckim
- 9 osób, wpłynęło 9 prac.
 Wzrosły zasoby biblioteki RCEE o 198 woluminów
 956 osób skorzystało z zasobów biblioteki RCEE
 zwiększenie bazy edukacyjnej RCEE o lornetki, TV, mikrofony, zestaw komputerowy.
 Nowe wydawnictwa RCEE:
 II edycja albumu „Brudzeński Park Krajobrazowy” 1000 egz. (czerwiec)
 Poradnik młodego ekologa 1000 egz. (lipiec)
 kalendarz „Segregujesz – odzyskujesz czyli proste rady na odpady” 10 000 egz. (sierpień)
 folder „Dolina Wisły ostoją ginących gatunków zwierząt” 5000 egz. (listopad)
 Widokówki „Ptaki Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego” 300 egz. (styczeń)
 Pocztówka tematyczna „Czyste Mazowsze Płockie – segreguj odpady” – 3 000szt.
(czerwiec)
 Materiały szkoleniowe z tematyką wyżej podaną.
 album „Z Wisłą Płocką naszą przyszłość” – 710 egz. (październik)
Materiały promocyjne
 koszulki z napisami ekologicznymi,
 Teczki – „Naszą misją jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”
 Długopisy z logo RCEE w Płocku
 Torby wielokrotnego użytku z napisem „Używając toreb wielokrotnego użytku,
wspólnie pracujemy na rzecz zrównoważonego rozwoju świata”
Zrozumienie konieczności działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Mazowsza, Kujaw –
podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w porozumieniu gminami, powiatami,
przedsiębiorstwami,
Uświadomienie nauczycielom, przedsiębiorcom, radnym, mieszkańcom zagrożeń dla
środowiska i zdrowia wyrobów azbestowych i konieczności podjęcia działań w celu ich
usunięcia oraz możliwości uzyskania środków finansowych na ten cel,
Kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników imprez plenerowych i kampanii
z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, Sprzątania Świata 2008,
Uświadomienie liderom ochrony środowiska możliwości łączenia działań na rzecz ochrony
przyrody ze zdolnościami i umiejętnościami artystycznymi (fotografowanie, malowanie)
i możliwości promocji przez to lokalnych środowisk,
Zrozumienie przez władze gmin, radnych, społeczeństwo szczególnie roli Doliny Wisły
w rozwoju zrównoważonym gmin,
Wzrost wiedzy nt. racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi, niebezpiecznymi
Wzrost wiedzy i umiejętności urzędników samorządowych, przedsiębiorców, organizacji
społecznych,
Wzrost świadomości uczniów nt. ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Efekty ekologiczne przyczyniają się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego, lepszej jakości
życia mieszkańców a w szczególności:
– respektowanie przepisów ekologicznych przez użytkowników środowiska,
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– zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów,
– ochrony gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem,
– uporządkowania gospodarki ściekowej,
– ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
W efekcie zasoby przyrodnicze zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń.
Efekty ekonomiczne, to:
– mniejsze koszty korzystanie ze środowiska ponoszone przez przedsiębiorców i mieszkańców,
– poprawa stanu zdrowia mieszkańców, a więc mniejsze koszty związane z leczeniem,
– możliwość polepszenia standardów jakości życia rodzin.
Władze gmin, społeczności lokalne, przedsiębiorcy zauważą korzyści dla siebie, mogą powstać
lokalne stowarzyszenia, które wyzwolą lokalne inicjatywy pozwalające opracować nowe projekty
i występować o środki na ich realizację z polskich funduszy ekologicznych i UE.
Aspekty społeczne:
– nauczanie społeczeństwa korzystania z danych o środowisku i jego ochronie i wykorzystania ich
do poprawy jakości życia,
– mobilizacja społeczeństwa do większej aktywności w sprawach rozwiązań swoich małych
ojczyzn – tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego, reagowanie na zjawiska
zagrażające zrównoważonemu rozwojowi.
– nowe miejsca pracy w gospodarce agroturystycznej przy gospodarowaniu odpadami, obsłudze
oczyszczalni ścieków.
Lepszy stan środowiska, to dobre zdrowie mieszkańców, wydajniejsza praca.

IV. Praca Zarządu
Zarząd RCEE w Płocku na swych posiedzeniach w 2008 r. analizował następujące główne
problemy.
Styczeń 2008r.
1. Realizacja projektu „Płocka akademia ekologii uczy segregować odpady i chronić
środowisko przyrodnicze”.
Harmonogram realizacji projektu.
Rekrutacje uczestników.
Osoby prowadzące zajęcia.
Finansowanie projektu.
2. Informacja o realizacji projektów w 2007r.
3. Wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
„Krąg”.
Konferencja i warsztaty dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.
Marzec 2008r.
1. Informacja o realizacji budżetu RCEE w 2007r.
2. Przygotowanie wniosków szczegółowych przedsięwzięć dofinansowanych ze środków
WFOŚiGW.
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3. Przygotowania do Dnia Ziemi.
4. Przygotowanie wniosku do środków PO KL.
5. Projekt warsztatów z okazji 15 lecia RCEE – publikacje.
Czerwiec 2008r.
1. Przygotowanie do warsztatów z okazji 15 – lecia RCEE.
2. Informacja o harmonogramie realizacji projektów RCEE.
3. Przygotowania do pleneru w Sendeniu.
4. Informacja o projekcie złożony do NFOŚiGW.
Sierpień 2008r.
1. Informacja o przygotowaniach do „Sprzątania Świata”.
2. Informacja o realizacji projektów realizowanych przez RCEE.
3. Przebieg konkursów.
4. Koncepcja konferencji sumującej realizowanych projektów.
5. Stopień realizacji budżetu RCEE.
Styczeń 2009r.
1. Informacja o zrealizowanych projektach w 2008r. i stanie realizacji projektu „Płocka
akademia ekologii dla Zrównoważonego Rozwoju Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej”.
2. Propozycje szkoleń dla administracji publicznej i przedsiębiorców w 2009r.

V. Budżet RCEE w Płocku
Przychody RCEE – planowane 480 000,00 pln.
Koszty RCEE – planowane 461 109,34 pln.
Ostateczny kształt finansów znany będzie w marcu 2009r.

VI. Zatrudnienie w RCEE.
Iwona Marczak - koordynator projektu „Płocka akademia ekologii uczy segregować
odpady i chronić środowisko przyrodnicze” (styczeń - październik 2008r.), „Szkoła
liderów – aktywna edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz dzieci i młodzieży” (styczeń grudzień 2008r.),
Ludwik Ryncarz - koordynator projektu „Lepsza jakość większa skuteczność RCEE”
(styczeń - maj 2008r.)
Emilia Cybulska - pracownik administracyjny projektu „Płocka akademia ekologii uczy
segregować odpady i chronić środowisko przyrodnicze” (Styczeń - Październik 2008r.),
koordynator projektu „Przez edukację dla Zrównoważonego Rozwoju Mazowsza” –
konferencja i warsztaty (maj – grudzień 2008r.)
Dariusz Winiarski - współkoordynator projektu „Płocka akademia ekologii uczy
segregować odpady i chronić środowisko przyrodnicze” (styczeń - październik 2008r.),
„Ku zrównoważonemu rozwojowi województwa mazowieckiego – szkolenia
i warsztaty dla urzędów gmin
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Anna Jakubowska
- koordynator projektu „ W kręgu edukacji opartej na
zrównoważonym rozwoju”
obsługa strony www „Płocka akademia ekologii uczy
segregować odpady i chronić środowisko przyrodnicze” (Styczeń - Październik 2008r.)
Lilianna Karol - obsługa księgowa „Płocka akademia ekologii uczy segregować odpady
i chronić środowisko przyrodnicze” (Styczeń - Październik 2008r.)
RCEE nie wypłacało członkom Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

RCEE w Płocku w 2008r. na realizację następujących projektów pozyskało środki:
1. „Płocka akademia ekologii uczy segregować odpady i chronić środowisko przyrodnicze” – ze
środków UE z budżetu Programu Środki Przejściowe 2005 „Podnoszenie świadomości
społecznej i wzmacnianie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji
pozarządowych” – przyznano 44 200 EUR, wykorzystano 44 200 EUR.
2. „Ku zrównoważonemu rozwojowi gmin województwa mazowieckiego – szkolenia
i warsztaty” – ze środków WFOŚiGW – przyznano 16 204,00 zł, wykorzystano 16 004,00 zł
3. „Lepsza jakość większa skuteczność – RCEE w Płocku” – ze środków NFOŚiGW – przyznano
19 240,00, wykorzystano w 2008r. 19 075,47 pln.
4. „Płocka akademia ekologii dla Zrównoważone Rozwoju Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej”
– ze środków NFOŚiGW – przyznano na lata 2008/09 152 280,00 pln (na rok 2008 46 320),
wykorzystano w 2008 r. 46 203,08 pln.
5. „Szkoła Liderów – aktywna edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz młodzieży” –
- WFOŚiGW, przyznano 30 897,00 pln, wykorzystano 30 897,00 pln,
- Miasto Płock, przyznano 33 100,00 pln, wykorzystano 33 100,00 pln.
6. „Program polsko – amerykański „Krąg”
- WFOŚiGW w Warszawie - przyznano 10 100,00, wykorzystano 10 100,00 pln.
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - przyznano 8500,00 pln, wykorzystano
8500,00 pln.
7. „Przez edukację dla Zrównoważonego Rozwoju Mazowsza” – konferencja i warsztaty – Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - przyznano 16850,00 pln, wykorzystano 16
850,00 pln.
8. Darczyńcy na wydawnictwa, albumy: „Brudzeński Park Krajobrazowy”, „Z Wisłą Płocką nasza
przyszłość”, organizację seminarium z okazji XV - lecia RCEE w Płocku – 15 000,00 pln.
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