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Opracowanie:
Iwona Marczak – Dyrektor Biura RCEE
Emilia Winiarska – trener RCEE w Płocku
Lilianna Karol – Głowna księgowa, członek Zarządu

I. Informacje rejestrowe i teleadresowe:
Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
Adres siedziby: ul. 1 Maja 7b, 09-402 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
Tadeusz Harabasz – Wiceprezes Zarządu
Lilianna Karol – Członek Zarządu
Raniszewska Dorota – Członek Zarządu
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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 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, 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 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, 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, organizacji społecznych 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, seminariów, warsztatów, szkoleń, kursów, konkursów,
happeningów itp. służących podnoszeniu poziomu wiedzy o środowisku,
5) rozszerzanie grona aktywnych edukatorów propagujących idee zrównoważonego rozwoju,
6) gromadzenie materiałów informacyjnych, programów, podręczników dotyczących ochrony
środowiska i rozwoju zrównoważonego oraz prowadzenie biblioteki,
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7) gromadzenie i rozdzielanie funduszy na realizację celów statutowych,
8) prowadzenie działalności wydawniczej,

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
W roku 2017, 25 - tym roku funkcjonowania – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
w Płocku prowadziło swoją działalność statutową na rzecz podnoszenia poziomu świadomości
ekologicznej społeczeństwa poprzez:
 organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, konkursów,
 zajęcia stacjonarne i terenowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 ograniczenie antropopresji z różnych działalności, w tym też obiektów użyteczności
publicznej,
 inicjowanie budowy urządzeń ochrony środowiska, w tym zwłaszcza odnawialnych źródeł
energii, gospodarki odpadami, rekultywacji małych zbiorników wodnych,
 inicjowanie działań służących ochronie przyrody, zwłaszcza zieleni w miastach i na wsi,
ochronie gatunków zagrożonych wyginięciem, w tym owadów zapylających,
 pomoc dla samorządów w procedurze komunikacji ze społeczeństwem, udziału społeczeństwa
w sprawach ochrony środowiska dot. obszarów Natura 2000, realizacji przedsięwzięć
mogących oddziaływać na środowisko, opracowanie programów ochrony środowiska,
 inicjowanie działań służących rozwojowi ekoturystyki na obszarach cennych przyrodniczo,
 działalność filantropijną w ramach Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi
Razem”,
 prowadzenie biblioteki,
 wydawanie materiałów edukacyjnych.
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku realizowało programy edukacyjne służące
głównie wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu zmianom klimatu, ochrony
bioróżnorodności, właściwej gospodarki odpadami, w tym odpadami komunalnymi. Zadania
wynikały z następujących dokumentów: Agendy XXI, Strategii Zrównoważonego Rozwoju Unii
Europejskiej, Strategii Europa 2020, Strategii Rozwoju Kraju Polska 2020, polityki ochrony
środowiska kraju, Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej: Przez edukację dla
zrównoważonego rozwoju, Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej, Strategii Edukacji dla
Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, projektu Programu ochrony
środowiska woj. mazowieckiego. Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza
oraz programów ochrony środowiska powiatów i gmin oraz Strategii działań RCEE w Płocku.
Głównie skupiliśmy się na działaniach związanych z ochroną zieleni, wdrażaniem modelu
gospodarowania odpadami komunalnymi, przeciwdziałania niewłaściwej lokalizacji
przedsięwzięć uciążliwych dla środowiska, wzmocnienia instytucjonalnego naszego
stowarzyszenia - zrównoważonego gospodarowania na obszarach Natura 2000 oraz inicjowania
działań na rzecz ochrony środowiska przez społeczności lokalne.
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Od 1 września 2014r. funkcjonujemy w wynajętych pomieszczeniach od Wojewódzkiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Płocku na ul. 1 Maja 7b. mamy
do dyspozycji 4 pokoje o pow. 60m2 i możemy korzystać z sali konferencyjnej.

Naszymi beneficjentami byli:













dzieci i młodzież, seniorzy,
nauczyciele,
dyrektorzy szkół,
przedstawiciele administracji publicznej (urzędów miast i gmin, starostw powiatowych,
urzędów marszałkowskich, parków krajobrazowych, inspekcji ochrony środowiska,
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych
Oddział w Płocku, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych o/Płock),
radni gmin, powiatów,
sołtysi,
właściciele gospodarstw agroturystycznych, biur turystycznych, organizacji turystycznych,
przedstawiciele organizacji pozarządowych (kół gospodyń wiejskich, LOP, PTTK,
SGTPG, Aktywni razem, KJ Victoria, Flis),
inne centra edukacji ekologicznej w Polsce,
Zielona Szkoła w Sendeniu,
przedsiębiorcy, w tym firmy gospodarujące odpadami.

Projekty zrealizowane w 2017 roku:
 Organizacja warsztatów z zakresu ochrony bioróżnorodności w regionie płockim;
 Organizacja warsztatów z zakresu ochrony powietrza w regionie płockim;
 Rozwój i wzmocnienie organizacji pozarządowych regionu płockiego dla
zrównoważonego rozwoju;
 Aktywny, ekologiczny mieszkaniec regionu płockiego;
 Jestem bezpieczny, bo wiem;
 Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych aktywizująca ich do działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju;
 Jak możemy chronić powietrze przed zanieczyszczeniami? Bądź ekologiczny - postaw na
transport przyjazny środowisku;
 Razem dla czystego powietrza;
 Pogadanki ekologiczne na temat odpadów i ich prawidłowej segregacji wśród dzieci
przedszkolnych z terenu miasta Płocka;
 Organizacja obchodów: Dnia Ziemi, Światowego Dnia Ochrony Środowiska oraz Roku
Wisły 2017
 Konkurs ekologiczny (fotograficzny) dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego –
etap I.

Wsparcie finansowe:
 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich;
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
Samorząd Województwa Mazowieckiego;
Gmina Miasto Płock;
Powiat Płocki – w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt.
„Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania ruchu
turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów
przyrodniczych na terenie powiatu płockiego”. Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna
środowisku Działanie 5.4. Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 Dofinansowanie projektu z UE:
2558859,20zł.;
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.,
Gimnazjum nr 6 w Płocku/Szkoła Podstawowa Nr 14 w Płocku;
Orlen Eko Sp. z o.o.;
Gmina Radzanowo;
The Ammado Dublin.

Projekty zrealizowane w 2017 roku
I.

Organizacja warsztatów z zakresu ochrony bioróżnorodności w regionie
płockim.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
Cel:
 podniesienie świadomości na temat zagrożeń dla bioróżnorodności oraz przyczyn
i konsekwencji jej zanikania, m.in. wobec zmian klimatu,
 dostarczenie dzieciom i młodzieży, członkom lokalnej społeczności informacji na temat
wpływu różnorodności biologicznej na jakość życia człowieka,
 nabycie oraz utrwalenie wiedzy, umiejętności oraz kształtowanie postaw właściwych dla
czynnej ochrony bioróżnorodności w najbliższym otoczeniu.
Grupa docelowa:
-dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież szkolna oraz lokalna społeczność z regionu
płockiego (miasta Płock i powiatów: płockiego, sierpeckiego, płońskiego).
Zrealizowane działania:
1. "Zostań przyjacielem Wisły" - aktywna edukacja ekologiczna na rzecz dzieci
i młodzieży - warsztaty ekologiczne
W okresie od 1 marca do 30 czerwca 2017r przeprowadzono 20 warsztatów w szkołach
i przedszkolach z terenu miasta Płocka oraz powiatów: płockiego, płońskiego,
sierpeckiego. Cel:
 poznanie walorów przyrodniczo - krajobrazowych rzeki Wisły jej
bioróżnorodności, wykształcenie właściwych postaw i zachowań dzieci, młodzieży,
 doskonalenie i podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ochrony wód ze
szczególnym uwzględnieniem roli Wisły.
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Zakres tematyczny:
1. Wisła - poznaj, pomyśl, pokochaj.
2. Walory przyrodniczo-krajobrazowe rzeki Wisły oraz jej znaczenie (obszary Natura
2000, rezerwaty wiślane, zwierzęta i rośliny - bioróżnorodność).
3. Bogactwo Wisły - ochrona bioróżnorodności.
4. Bioróżnorodność Wisły i jej doliny oraz znaczenie wody w przyrodzie w kontekście
zmian klimatycznych.
5. Stworzenie dekalogu "Turysty przyjaznego rzece".
2. Warsztaty terenowe dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz lokalnej społeczności
w ramach obchodów Dnia Ziemi "W kierunku natury".
W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017r przeprowadzono 6 warsztatów – były to
warsztaty terenowa z udziałem całych społeczności lokalnych w ramach otwartych imprez
ekologicznych tj. obchody Dnia Ziemi i Światowego Dnia Ochrony Środowiska.
Zakres tematyczny:
1. Czym jest różnorodność biologiczna?
2. Dlaczego różnorodność biologiczna jest tak ważna?
3. Różnorodność biologiczna na Mazowszu.
4. Formy ochrony różnorodności biologicznej.
5. Poznanie form ochrony różnorodności biologicznej w najbliższej okolicy (wieś, gmina,
powiat, miasto).
3. Zakup materiałów warsztatowych na potrzeby realizacji warsztatów.

II. Organizacja warsztatów z zakresu ochrony powietrza w regionie płockim.
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
Cel: zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie jakości powietrza, źródeł
zanieczyszczeń, sposobów zapobiegania emisji zanieczyszczeń oraz ich wpływie na środowisko.
Grupa docelowa:
- dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzież szkolna oraz mieszkańcy gmin i miast
z terenu powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego oraz miasta Płocka.
Zrealizowane działania:
1. "Czyste powietrze dla każdego" - warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży szkolnej.
W okresie od 1 marca do 30 października 2017r przeprowadzono 20 warsztatów w szkołach
i przedszkolach z terenu miasta Płocka oraz powiatów: płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego.
Cel:
 wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze oraz sposobów w jaki można to
robić,
 kształtowanie umiejętności dostrzegania zjawisk związanych z jakością powietrza, w tym
wpływu podejmowanych działań na stan powietrza, skutków narażenia na
zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu oraz odpowiedniego reagowania w takich
sytuacjach.
Zakres tematyczny:
1. Stan zanieczyszczenia powietrza.
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2. Czym oddychają mieszkańcy regionu, miasta, gminy?
3. Jakie to zanieczyszczenia i skąd się biorą?
4. Co wpływa na powietrze, jakie codzienne czynności?
5. Problem palenie odpadów komunalnych w piecach i kotłach domowych - jakie zagrożenia
niesie ze sobą i jakie są kary?
2. "Jak dbać o powietrze?" - warsztaty dla lokalnej społeczności na stoiskach prezentacyjno
- edukacyjnych podczas lokalnych imprez
W terminie od 1 marca do 30 czerwca 2017roku zostało zorganizowanych i przeprowadzonych 6
warsztatów na stoiskach prezentacyjno – informacyjnych podczas lokalnych imprez.
Zakres tematyczny:
1. Wpływ zanieczyszczeń w powietrzu na zdrowie ludzi, na środowisko, sposoby
przeciwdziałania i ochrona powietrza.
2. Czym jest dobry węgiel? Nie każde drewno nadaje się do palenia i nie każdy papier jest do
spalenia.
3. Odnawialne źródła energii - czym są i jak je stosować.
4. Ecodriving, carpooling - dlaczego są ważne w ekologicznym transporcie i jak je stosować.
5. Zalety komunikacji publicznej - dlaczego jest potrzebna i ekologiczna?
6. Oszczędzanie energii elektrycznej i cieplnej - jakie korzyści przynosi i jak to robić?
Została przygotowana wystawa prezentująca ww zagadnienia. Wystawa była prezentowana
podczas wszystkich stoisk edukacyjnych. Z jej przekazem mogli zapoznać się uczestnicy
otwartych imprez lokalnych.
3.Zakup materiałów warsztatowych na potrzeby realizacji warsztatów.

III. Rozwój i wzmocnienie organizacji pozarządowych Regionu Płockiego dla
zrównoważonego rozwoju
Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Zadanie 1: „Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych Regionu Płockiego” –
warsztaty
W ramach pierwszego działania odbyły się dwa warsztaty:
1. warsztat 1:
Termin: 28 kwietnia 2017r.
Miejsce: sala konferencyjna WZMiUW o/Płock
Uczestnicy: 20 osób – przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych
Regionu Płockiego.
Program warsztatu:
1. Omówienie projektu - cele, harmonogram działań, zakładane efekty.
2. Przedstawienie RCEE w Płocku (organizacji pozarządowej), jego misji, celów, sposobów
realizacji celów, źródeł finansowania, projektów realizowanych przez RCEE w Płocku
3. Przedstawienie się uczestników spotkania.
4. Dlaczego potrzebna jest samoocena organizacji pozarządowych pracujących na rzecz
zrównoważonego rozwoju.
5. Omówienie karty samooceny - narzędzia samooceny organizacji.
6. Praca w grupach warsztatowych z kartami samooceny organizacji.
7. Ustalenie zadań do pracy organizacji w ich własnych środowiskach
2. warsztat 2:
Termin: 19 czerwiec 2017r.
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Miejsce: sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Płocku
Uczestnicy: 22 osoby – przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych
Regionu Płockiego.
Program warsztatu:
1. Analiza kart samooceny organizacji – każda organizacja przedstawia będzie swój profil
oraz obszary priorytetowe do zmiany, nad którymi chciałby się skupić w najbliższym
czasie.
2. Ustalenie wspólnych dla organizacji tematów warsztatów terenowych, wynikających z
analizy.
3. Omówienie regulaminu konkursu, którego celem było budowanie przez organizacje
aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują własne
potrzeby ekorozwojowe, sposobów ich rozwiązania.
II faza - wzmocnienie instytucjonalne
Zadanie 2: „Najciekawsze inicjatywy” - konkurs
Celem konkursu było:
 budowanie przez organizacje aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy
wspólnie definiują własne potrzeby ekorozwojowe, sposobów ich rozwiązania,
 umożliwienie zaangażowania się w działania wolontariackie na rzecz lokalnych
społeczności,
 popularyzacja i wspieranie wolontariatu jako formy wartościowego spędzania czasu,
 wyłonienie wzorcowych praktyk wolontariatu,
 angażowanie lokalnych partnerów działających wokół budowania dobra wspólnego.
Przedmiotem konkursu było opracowanie inicjatywy lokalnej rozwiązującej potrzeby
ekorozwojowe małych miejscowości - inicjatywy lokalnej, która pozwoliła im zaangażować się w
działania wspierające zrównoważony rozwój, dbałość o ochronę środowiska. Liczyliśmy na
pomysłowość i społeczną aktywność ludzi - nie tworzyliśmy zamkniętej listy rodzajów inicjatyw,
które można zgłaszać do konkursu. Każda propozycja powinna służyć dobru wspólnemu, czyli
korzyści z jej realizacji powinna odczuwać szersza społeczność. Inicjatywy musiały mieć
charakter programów ekorozwojowych. Wystarczyło dostrzec w swoim najbliższym otoczeniu
kwestie, które wymagają naprawy, określić źródła finansowania inicjatywy i sposób jej realizacji,
wykorzystując informacje, które zdobyto podczas warsztatów i wziąć udział w konkursie. Jedna
grupa mogła zgłosić do konkursu tylko jeden projekt.
Trzy najciekawsze prace zostały nagrodzone.
Konkurs ogłoszono w maju 2017r. – opracowany regulamin konkursu zamieszczono na stronie
internetowej www.rceeplock.pl/rozwojorganizacji, przesłono pocztą tradycyjną bądź elektroniczną
do grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych z terenu realizacji projektu, omawiano
podczas warsztatów. Termin składania prac konkursowych upłyną 15 listopada 2017r. Do tego
dnia wpłynęło 16 prac konkursowych. Powołana komisja konkursowa obradowała w dniu 27
listopada 2017r. i wyłoniła trzech laureatów konkursu:
1. Grupa nieformalna „Zatorzanie” działająca przy Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw
Lokalnych „Nasze Zatorze” "Ekologicznie na Osiedlu Nasze Zatorze"
2. Grupa nieformalna „Wisła” przy Centrum Kultury Wisła w Wyszogrodzie "Renaturalizacja Góry Zamkowej i Wyszogrodzkiego Nabrzeża Wiślanego"
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Radzanowie - "Dla ochrony różnorodności biologicznej w
Gminie Radzanowo"
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 8 grudnia 2017r. w trakcie spotkania sumującego projekt
pn. „Co zyska w przyszłości nasze środowisko lokalne”.
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Zadanie 3: Raport pn. „Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych Regionu
Płockiego na rzecz zrównoważonego rozwoju swoich środowisk lokalnych”
Format: A5, 57 stron + okładka. Wersja elektroniczna - pdf.
Dzięki opracowaniu raportu udało pozyskać informacji o aktywnie działających na obszarze
Regionu Płockiego organizacjach pozarządowych/grupach nieformalnych, ich praktycznym
funkcjonowaniu oraz formalnych i nieformalnych barierach rozwoju.
Zakres analizy dotyczył następujących obszarów:
 obszary działalności organizacji pozarządowych,
 podstawowe informacje nt. organizacji pozarządowych,
 potencjał ludzki,
 potencjał finansowy (budżety) organizacji pozarządowych,
 źródła finansowania,
 bariery rozwoju, samoocena oraz potrzeby organizacji.
Raport opracowano na podstawie złożonych kart samooceny. Został zamieszczony na stronie
www oraz przekazany pocztą elektroniczną do samorządów z obszaru realizacji projektu.
Zadanie 4: „Rola organizacji pozarządowych w Regionie Płockim” - warsztaty
Warsztat 1:
Termin: 17 czerwiec 2017r.
Miejsce: OSP w Radzanowie
Liczba uczestników: 21 osób.
Warsztat 2:
Termin: 9 wrzesień 2017r.
Miejsce: świetlica w Barcikowie
Liczba uczestników: 15 osób
Warsztat 3:
Termin: 13 wrzesień 2017r.
Miejsce: sala konferencyjna w Płocku
Liczba uczestników: 16 osób
Warsztat 4:
Termin: 2 październik 2017r.
Miejsce: sala konferencyjna w Płocku
Liczba uczestników: 15
Warsztat 5:
Termin: 14 październik 2017r.
Miejsce: świetlica w Sierpcu
Liczba uczestników: 21 osób
Zrealizowany program:
1. Organizacje pozarządowe regionu płockiego dla zrównoważonego rozwoju - nasze
osiągnięcia i problemy do rozwiązania.
2. Prezentacja zasobów przyrodniczych, społecznych i gospodarczych rejonu.
3. Rola organizacji pozarządowych w aktywizacji społeczności lokalnych do działań dla
zrównoważonego rozwoju, realizacja inicjatyw ekologicznych, dostęp społeczeństwa do
informacji publicznej.
4. Jak pozyskać środki finansowe na realizację ważnych inicjatyw ekologicznych, jak je
rozliczyć.
5. Przedstawienie przez organizacje strategii rozwoju.
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6. Jak zorganizować w gminie istotne dla społeczeństwa imprezy ekorozwojowe.
7. Ewaluacja warsztatów.
Zadanie 5: „Szlakiem inicjatyw lokalnych”
Termin: 10 listopada 2017r.
Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, osoby indywidulane,
które podejmują bądź chciałyby podjąć inicjatywy lokalne dotyczące ochrony środowiska z terenu
powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, płońskiego - 30 osób.
Miejsce realizacji:
- Ekologiczny Uniwersytet Ludowy,
- Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne w Grzybowie,
- Zwiększenie liczebności trzmieli oraz innych gatunków pszczołowatych na terenie gminy
Słubice”,
- Zwiększenie populacji pszczoły w mieście Serock i Sierpc”.
Program:
1. Powitanie uczestników. Prezentacja programu warsztatów.
2. Jak możemy działać! Jak szukać wsparcia dla swoich pomysłów i jak współdecydować o
swojej miejscowości.
3. Strategiczne partnerstwo, czyli „Jak i po co budować lokalną sieć współpracy?”
4. Publiczne orędownictwo, czyli „Poznaj innych - zaangażowanie społeczne, mobilizowanie
osób z najbliższego otoczenia”.
5. Jak promować lokalne działania?
6. Zwiedzanie baz turystycznych, żeglarskich, rowerowych, przedsięwzięć zrealizowanych z
inicjatywy społeczności lokalnych (np. zrekultywowanych stawów, budowy pasiek
pszczelich, ścieżek przyrodniczych).
7. Jak wykorzystać produkt lokalny w ofercie turystycznej.
Zadanie 6: „Co zyska w przyszłości nasze środowisko lokalne” - seminarium sumujące
projekt
Termin: 8 grudzień 2017r.
Miejsce: sala konferencyjna WZMiUW o/Płock.
Uczestnicy: przedstawiciele: org. pozarządowych, lokalnych grup inicjatywnych; lokalne media,
osoby indywidualne – 22 osoby.
Program:
1. Co zyskało i zyska w przyszłości nasze środowisko lokalne dzięki udziałowi w projekcie
(przedstawienie strategii działań organizacji na przyszłość) - wypowiedzi uczestników
projektu.
2. Podsumowanie projektu, czyli fazy diagnostycznej organizacji, ich wzmacniania,
budowania partnerstwa, koniecznych działań na najbliższą przyszłość w zakresie
usprawnienia wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju Regionu Płockiego - prezentacja
raportu.
3. Podsumowanie konkursu.
4. Wręczenie zaświadczeń potwierdzających udział w projekcie.
Zadanie 7: Działania w Internecie
Termin: 15.04.2017r – 15.12.2017r.
Na stronie internetowej prowadzonej przez rceeplock.pl została utworzona specjalna podstrona
www.rceeplock.pl/rozwojorganizacji/, na której były zamieszczane na bieżąco wszystkie
informacje o projekcie, jego celach, działaniach, realizatorze i finansującym. Strona na bieżąco
była aktualizowana - prezentowane były galerie zdjęć przedstawiające przebieg zrealizowanych
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działań, zostały także zamieszczone efekty konkursu. W ten sposób została stworzona baza
dobrych praktyk. Ponadto na utworzonej podstronie internetowej zostały opracowane i
zamieszczone zagadnienia związane z działalnością organizacji pozarządowych tj.: zakładanie,
rejestracja, sprawozdawczość, budowanie bazy wolontariackiej, sieciowanie.
Strona była promowana podczas wszystkich działań projektowych. Ponadto zostały zamieszczone
materiały warsztatowe, ankieta, regulamin konkursu.
Zadanie 8: Promocja projektu
Termin: 15.04.2017r. - 15.12.2017r.

IV. „Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Regionu Płockiego
Dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Ministerstwa
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Zadanie 1: "Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Regionu Płockiego" - warsztaty
inaugurujące projekt
W warsztatach inaugurujących projekt „Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Regionu Płockiego”
wzięło udział 40 osób. Warsztaty odbyły się 30 marca 2017r. w sali konferencyjnej WZMiUW
o/Płock i trwały 8 godzin.
Zrealizowany program warsztatów:
1. Powitanie uczestników warsztatów.
2. Przekazanie informacji o projekcie, jego celach finansującym, realizatorze.
3. Zapoznanie z planowanymi działaniami i ich celami.
4. Ogłoszenie konkursu grantowego "Żyj ekologicznie, to naprawdę się opłaca".
5. Zasady wypełniania wniosku.
6. Cykl życia wniosku: od pomysłu do wypełnia wniosku.
7. Sporządzanie kosztorysu.
8. Zasady realizacji projektów.
9. Sporządzanie sprawozdań.
10. Podsumowanie warsztatów.
Zadanie 2: "Żyj ekologicznie - to naprawdę się opłaca" - konkurs grantowy
Przedmiotem konkursu było przyznanie 20 dotacji dla grup inicjatywnych w wysokości
1000,00zł/grupę. Grupa realizujące projekt musiały składać się min. z 4 osób (w przypadku
młodzieżowej grupy inicjatywnej choć jedna z osób była pełnoletnia, pełniła rolę koordynatora,
opiekuna grupy). Regulamin konkursu udostępniony były w biurze projektu w siedzibie RCEE w
Płocku oraz na stronach internetowych RCEE w Płocku www.rceeplock.pl, na portalu
społecznościowym Facebook, rozesłano go także za pomocą poczty elektronicznej bądź
tradycyjnej. Łącznie w konkursie złożono 27 wniosków. Powołano komisja konkursowa przyznała
dofinansowanie na realizację 20 projektów.
W ramach dofinansowanych projektów: odbywały się warsztaty stacjonarne i terenowe, konkursy
wiedzy, konkursy plastyczne, piosenki ekologiczne, happeningi, pikniki ekologiczne, wystawy,
powstały inscenizacje, teatrzyki. Podjęte działania wspierały edukacje ekologiczną, dbałość o
ochronę środowiska. Każdy projekt służył dobru wspólnemu, korzyści z jego realizacji odczuwała
szersza społeczność. Udział w nich brały nie tylko dzieci i młodzież, ale także dorośli w tym
seniorzy, całe społeczności lokalne. W ramach projektu dostrzeżono w swoim najbliższym
otoczeniu kwestie, które wymagały pomocy – wypracowano praktyki, które służą do
propagowania idei zrównoważonej konsumpcji. Realizatorzy konkursu wykonali swoje prace
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wolontarystycznie bez wynagrodzenia. Łącznie projekty realizowane były przez 110
wolontariuszy. Grupy inicjatywne, aby ubiegać się o dotację musiały nawiązać współpracę z
instytucją posiadającą osobowość prawną (np. jednostką oświatową), która objęła patronat nad
projektem i w imieniu grupy podpisała umowę. Łącznie podpisano 20 umów. Złożono 20
sprawozdań merytorycznych i finansowych. Całość zadania monitorowane było przez
koordynatora projektu, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem realizacji zadania:
monitorował projekty, dokonał sprawdzenia poprawności realizacji projektów, uzyskanych
efektów, uczestniczył w części działań projektowych. Efekty realizacji projektów, grupy
zaprezentowały podczas happeningu „Dzień czystego powietrza”. Na podstawie zebranych
informacji powstała baza dobrych inicjatyw lokalnych, która została zamieszczona na specjalnie
utworzonej
podstronie
na
stronie
internetowej
RCEE
w
Płocku:
www.rceeplock.pl/ekologicznymieszkaniec. Zadawalający jest fakt, iż grupy inicjatywne
kontynuują swoje działania, powstałe wystawy, inscenizacje, teatrzyki, filmy są prezentowana dla
innych grup odbiorców. A grupy inicjatywne, które nabyły umiejętność dostrzegania problemów
środowiskowych w swoim najbliższym otoczeniu próbują je rozwiązać.
Zadanie 3: "Dzień czystego powietrza"- happening
Termin: 14 czerwca 2017r.
Liczba uczestników: 700 osób.
Czas trwania: 6 godzin.
Miejsce: Bulwary nad Wisłą w Płocku
700 uczestników happeningu na podstawie potwierdzeń z jednostek oświatowych, jednakże
rzeczywista liczba uczestników była większa, dlatego, że happening był działaniem otwartym i
wzięło w nim udział także społeczność lokalna. Happening pn. „Dzień czystego powietrza” odbył
się 14 czerwca 2017r. na Bulwarach nad Wisłą w Płocku.
Happening rozpoczęto od przedstawienia informacji o projekcie, jego celach, działaniach i
finansującym. Następnie odbył się wykład „Niska emisja – wysokie ryzyko”, w którym prelegent
wyjaśnił co to jest niska emisja i omówił jak należy jej przeciwdziałać. Podjął próbę przekonania,
że to nie przemysł najbardziej zatruwa powietrze, ale to my, paląc w przestrzałach piecach,
używając opału złej jakości i nie rzadko odpadów do ogrzewania domu oraz nadmiernie
korzystając z samochodów, każdego dnia emitujemy do powietrza zanieczyszczenia. Następnie
odbyły się występy artystyczne dzieci ze przedszkoli i szkół oraz prezentacje efektów działań grup
inicjatywnych realizujących projekty w ramach konkursu grantowego „Żyje ekologicznie – to
naprawdę się opłaca”. Obok sceny głównej prowadzone było poradnictwo dla mieszkańców nt.
sposób ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń, udziału społeczeństwa w postepowaniu z
sprawach ochrony środowiska dot. emisji zanieczyszczeń do powietrza (uciążliwości odorowej,
spalania odpadów, niewłaściwej gospodarki odpadami). A dla dzieci i młodzieży obok sceny
głównej odbywały się warsztaty pn. „Czyste powietrze” gdzie również uczestnicy happeningu
mogli ozdobić/zaprojektować własną ekotorbę oraz konkursy wiedzy i plastyczne nt wpływu
zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi, ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Każdy z uczestników happeningu mógł, także zapoznać się z przekazem wystawy, która
prezentowana była obok sceny głównej.
Zadanie 4: Co młody konsument powinien wiedzieć o zrównoważonym rozwoju i
zrównoważonej konsumpcji? - warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej
Uczestnikami warsztatów „Co młody konsument powinien wiedzieć o zrównoważonym rozwoju i
zrównoważonej konsumpcji? byli: dzieci z przedszkoli oraz dzieci i młodzież ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z regionu płockiego (m. Płocka oraz
powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego).

13

Łącznie odbyło się 60 dwugodzinnych warsztatów dla 1290 uczestników (na podstawie list
uczestników warsztatów). W jednej placówce oświatowej odbywały się maksymalnie cztery
warsztaty dla czterech rożnych grup warsztatowych.
Zrealizowany program warsztatów:
1. Co to jest zrównoważony rozwój? Jak wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju?
2. Co to jest zrównoważona konsumpcja. Realizacja zrównoważonej konsumpcji w szkole.
3. Odpowiedzialne zakupy – co to znaczy?
4. Ekoznaki czyli jak wybierać produkty przyjazne środowisku.
5. 3 U czyli: unikaj, używaj ponownie, utylizuj.
6. Żywność – czyli co jeść, jak jeść, aby unikać marnotrawienia żywności.
7. Zmiany klimatu, a zrównoważona konsumpcja.
8. Co Ty możesz zrobić, aby zahamować zmiany klimatu?
9. Woda – nasze wspólne dobro a zrównoważona konsumpcja.
10. Torby wielokrotnego użytku – przykładem działań na rzecz zrównoważonej konsumpcji.
Zdobienie własnej eko-torby.
Zadanie 5: Szkoła/przedszkole kształcąca ekokonsumentów - działania edukacyjne
kształtujące ekokonsumentów - konkurs
Przedmiotem konkursu było przygotowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych dla całej
społeczności szkolnej oraz lokalnej. Działania swoim zasięgiem obejmowały uczniów,
rodziców/opiekunów, nauczycieli, społeczność lokalną.
Szkoła/przedszkole zgłaszająca swój udział w konkursie składała deklarację udziału w konkursie
wraz z planem działań. Deklaracja zawiera takie dane jak: nazwa szkoły, adres, imię i nazwisko
odpowiedzialnej za przeprowadzenie działań. Jedna szkoła mogła przedstawić 1 plan działań. Z
chwilą złożenia deklaracji szkoły były zobowiązane do przygotowania i przeprowadzenia akcji
edukacyjnych kształcących ekokonsumentów.
Akcje edukacyjne prowadzone były zgodnie z założeniami zawartymi w planie.
Działania prowadzone były przez okres co najmniej 3 miesięcy (nie dłużej niż 5 miesięcy), a
zakończyć musiały się do 31.10.2017r. Sprawozdania/kroniki/prezentacje multimedialne/filmy
przedstawiające podjęte działania należało złożyć w biurze projektu do dnia 15 listopada 2017r.
Łącznie podjęto 30 akcji edukacyjne przez 30 jednostek oświatowych.
Następnie powołana komisja konkursowa wyłoniła 9 laureatów i 9 wyróżnionych w trzech
kategoriach konkursowych.
Komisja konkursowa wybrała po 3 najlepsze akcje w trzech kategoriach oraz po 3 wyróżnienia
także w trzech kategoriach.
Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbyło się 8 grudnia 2017r. w
trakcie warsztatów podsumowujących projekt.
Zadanie 6: Szlakiem inicjatyw lokalnych - warsztaty terenowe
Warsztat 1: Marka lokalna elementem rozwoju zrównoważonego
Termin: 17.X.2017r.
Czas trwania: 1 dzień – 8 godz.
Liczba trenerów: 2 (praca w dwóch grupach równolegle)
Łączny czas pracy trenerów: 16godzin.
Liczba uczestników: 30 osób.
Zrealizowany program:
1. Biznes a zrównoważony rozwój i zrównoważona konsumpcja
2. Rola produktów tradycyjnych w zrównoważonej konsumpcji.
3. Rozwój działalności gospodarczej a wymagania ochrony środowiska
4. Konie przyjazne ekoturystyce
5. Rowerem przez Gostynińsko – Włocławskim Parku Krajobrazowym
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6. Jak prowadzić gospodarstwo agroturystyczne przyjazne klimatowi i przyrodzie
7. Wnioski z warsztatów
Warsztat 2: Gospodarstwo ekologiczne i ekoturystyka a zrównoważona konsumpcja i
przeciwdziałanie zmianom klimatu
Termin: 10.XI.2017r.
Czas trwania: 1 dzień – 8 godz.
Liczba trenerów 2: praca w dwóch grupach
Łączny czas pracy trenerów: 16godzin.
Liczba uczestników: 30 osób.
Zrealizowany program:
1. Zmiany klimatu – a zrównoważona konsumpcja
2. Wymogi dla gospodarstwa ekologicznego i gospodarstwa agroturystycznego
3. Zrównoważona konsumpcja i ochrona klimatu w gospodarstwie ekologicznym i
agroturystycznym
4. Efektywność ekonomiczna w gospodarstwie agroturystycznym i ekologicznym
5. Zwiedzanie gospodarstwa ekologicznego i agroturystycznego
7. Plan ekologizacji gospodarstwa ekologicznego i gospodarstwa agroturystycznego
8. Jak wykorzystać produkt ekologiczny w ofercie turystycznej
9. Zwiedzanie wytwórni serów, piekarni
10. Wnioski z warsztatów
Zadanie 7: Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Regionu Płockiego - stoiska edukacyjne
Liczba: 4 stoiska prezentacyjna podczas imprez lokalnych.
21.05.2017r. – Słubice – Powiatowy Dzień Ziemi – liczba odbiorców: 114 osób
03.06.2017r. – Radzanowo – Gminny Dzień Dziecka – liczba odbiorców: 102 osoby.
09.06.2017r. – Borkowo Kościelne – Piknik Ekologiczny – liczba odbiorców: 100 osób.
10.06.2017r. – Święcieniec – Piknik Rodzinny dla społeczności lokalnej – liczba odbiorców: 112
osoby.
Liczba odbiorców: 428 osób.
Czas trwania jednego stoiska: 3 godz.
Trenerzy: 2 osoby
„Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Regionu Płockiego – stoiska edukacyjne” zostały
przygotowane dla wzmocnienia efektu promocyjno – informacyjnego. Stosika eksponowane były
w trakcie otwartych imprez lokalnych, skierowanych do całych społeczności. Odwiedzający
stoiska mogli zapoznać się ze specjalnie przygotowana wystawą dotyczącą zrównoważonej
konsumpcji, poznać ekoznaki. Na stoiskach prowadzone były aktywnymi metodami nauczania
warsztaty oraz odbywały się konkursy wiedzy i konkursy plastyczne, a także przekazane były
informacje dla ogółu społeczeństwa nt. zrównoważonej konsumpcji. Każdy „odwiedzający”
stoisko mógł zaprojektować i ozdobić swoją własną ekotorbę.
Zadanie 8: EKOKONSUMENT - konkurs plastyczny
Opracowany w sierpniu regulamin konkursu ogłoszono we wrześniu 2017r. Konkurs skierowany
był do dzieci z przedszkoli oraz dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
z miasta Płocka oraz powiatów: płockiego, sierpeckiego oraz gostynińskiego. Celem konkurs była
promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji w zakresie zmiany jakościowej w środowisku
przyrodniczym, eliminowania nadmiernej konsumpcji, transformacji niskoemisyjności w
gospodarstwach domowych i działalnościach. Wypromowanie zrównoważonej konsumpcji
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odpowiadającej na wyzwania zrównoważonego rozwoju w realizacji codziennych czynności.
Zadaniem uczestników konkursu było samodzielne wykonanie pracy plastycznej zgodnej z celem
konkursu. Praca powinna być wykonana na papierze w formacie A-4 lub A-3, w technice kolażu,
z wykorzystaniem wyłącznie papieru (można używać gazet, czasopism, opakowań, tektury, bibuły
z nastawieniem na powtórne wykorzystanie materiałów). Prace konkursowe należało składać w
biurze projektu do dnia 31 października 2017r. Łącznie do konkursu wpłynęło 125 prac. Powołana
komisja konkursowa w dniu 9 listopada 2017r. wyłoniła laureatów i wyróżnionych w konkursie.
Przyznając łącznie 9 nagród i 9 wyróżnień.
Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbyło się 8 grudnia 2017r. w
trakcie warsztatów podsumowujących projekt.
Zadanie 9: Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Regionu Płockiego - warsztaty sumujące
projekt
Termin: 8 grudnia 2017r.
Miejsce: sala konferencyjna WZMiUW o/Płock
Czas trwania: 8 godz.
Uczestnicy: 44 osoby.
Zrealizowany program:
1. Podsumowanie projektu, prezentacja uzyskanych efektów
2. Przykłady działań wsi, gmin na rzecz zrównoważonego rozwoju
3. Przykłady gospodarstw wdrażających zrównoważoną konsumpcję
4. Dyskusja panelowa – lokalni liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz wspólnych działań
poprawiających jakość życia mieszkańców czyli każdy z nas może zrobić na rzecz
zrównoważonego rozwoju
5. Wręczenie certyfikatów dla uczestników projektu
Zadanie 10: 10.Promocja projektu.
- przez cały okres realizacji projektu
Zadanie 11: Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Regionu Płockiego - działania w Internecie.
Liczba unikalnych użytkowników: 6 356 (na podstawie statystki odwiedzin)
Na podstronie internetowej rceeplock.pl/ekologicznymieszkaniec stworzony został dział w całości
poświęcony problematyce zrównoważonej konsumpcji. Promocja strony poświęconej
ekokonsumpcji odbywała się przez cały okres realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. Adres
internetowy zamieszczany został na wszystkich materiałach drukowanych związanych z
realizacją projektu (zaproszeniach, kartach zgłoszeniowych itp.). Zwróciliśmy się z apelem do
wszystkich jednostek administracyjnych, edukacyjnych i oświatowych o przyłączenie się do akcji
i rozpropagowanie załączonych materiałów w swoich placówkach i na terenie działania – co
zaowocowała zamieszczeniem linku do strony. Na stronie internetowej zostały zamieszczone
prace plastyczne Laureatów i wyróżnionych w konkursie plastycznym, opis przeprowadzonych
akcji edukacyjnych (filmy, prezentacje). Została także przygotowana „Baza dobrych inicjatyw
lokalnych dot. zrównoważonej konsumpcji”, która zawiera opis i przebieg realizacji inicjatyw
podjętych w ramach konkursu grantowego. Wszystkie powstałe materiały zostały także
zamieszczone na portalu społecznościowym prowadzonym przez RCEE w Płocku – Facebooku.
Na stronie został zamieszczony opracowany „Poradnik ekokonsumenta” – zapis .pdf; wersja
elektroniczna; 22 strony. Zakres tematyczny:
1.Ekokonsument.
2.Przykładowe dobre nawyki ekokonsumenta – czyli jakie działania może podjąć każdy z nas.
3.Zasady 3R – jako podstawowe zasady ekokonsumenta.
Utworzona podstrona internetowa jest narzędziem za pomocą którego społeczeństwo Regionu
Płockiego ma stałą możliwość zapoznania się z zasadami zrównoważonej konsumpcji, oraz ma
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możliwość poznania przykładów inicjatyw. Utworzona podstrona internetowa funkcjonuje także
po zakończeniu realizacji projektu. Dalsza współpraca z odbiorcami projektu umożliwi dalszą
kondycję działań.
Zadanie 12: Zarządzanie projektem przez cały okres realizacji projektu.

V.

„Jestem bezpieczny, bo wiem ..”

Dofinansowano ze środków Orlen Eko Sp. z o.o.
Warsztaty pn. "Jestem bezpieczny, bo wiem" odbyły się w czterech szkołach podstawowych: w
Szkole Podstawowej Nr 20 i 21 w Płocku, Szkole Podstawowej w Rogozinie oraz Szkole
Podstawowej w Słubicach. Wzięło w nich udział łącznie ponad 200 uczestników. Zostały
zrealizowane w ramach współpracy Orlen Eko Sp. z o.o. i Regionalnego Centrum Edukacji
Ekologicznej w Płocku.
Celem warsztatów było pokazanie dzieciom i młodzieży możliwości przewidywania skutków
własnego postępowania, unikania nadmiernego ryzyka i poczuwania się do odpowiedzialności za
podejmowane działania.
W trakcie warsztatów przedstawiono różnorodne zagrożenia, skutki i sposoby radzenia sobie w
trudnych sytuacjach. Wśród przedstawionych tematów i problemów znalazły się zagadnienia
dotyczące bezpieczeństwa w domu, na drodze, niebezpieczni nieznajomi, zagrożenia internetowe
poprzez m.in. nieświadome udostępnianie informacji. Następnie odbył się pokaz pierwszej
pomocy przedmedycznej. Na zakończenie warsztatów odbyły się konkursy. Wszyscy uczestnicy
otrzymali kamizelki odblaskowe, a laureaci konkursów nagrody rzeczowe..

VI. „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych aktywizująca ich do
działań na rzecz zrównoważonego rozwoju”
Dofinansowano ze środków Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z
o.o.
Zadanie 1: warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej
Uczestnicy: dzieci i młodzież – uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych – 920 osób.
Termin realizacji: 4 maja 2017r. - 31 października 2017r. .
Liczba warsztatów: 40.
W jednej placówce oświatowej odbyły się maks. 4 warsztaty dla czterech różnych grup
warsztatowych.
Program warsztatów:
1. Co to jest zrównoważona konsumpcja. Realizacja zrównoważonej konsumpcji w szkole.
2. Odpowiedzialne zakupy – co to znaczy?
3. Ekologiczne zakupy, ekoznaki - czyli jak wybierać produkty przyjazne środowisku.
4. 3 X U czyli: unikaj, używaj ponownie, utylizuj.
5. Żywność – czyli co jeść, jak jeść, aby unikać marnotrawienia żywności.
6. Torby wielokrotnego użytku – przykładem działań na rzecz zrównoważonej konsumpcji.
Zdobienie własnej eko-torby.
Zadanie 2: Konkurs na działania edukacyjne kształtujące ekokonsumentów – Kampania
Sprzątanie Świata 2017
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Przedmiotem konkursu było przygotowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych dla całej
społeczności przedszkolnej/szkolnej oraz mieszkańców osiedla, miasta. Działania swoim
zasięgiem obejmowały uczniów, rodziców/opiekunów, nauczycieli, społeczność lokalną.
Wszystkie działania prowadzone w ramach akcji biorących udział w konkursie oceniane będą
według tych samych kryteriów. Oceny prac dokonało jury powołane przez organizatora. Jury
wybrało po 3 najlepsze akcje w trzech kategoriach oraz po 3 wyróżnienia także w trzech
kategoriach. Przyznając I, II, III miejsce oraz po 3 wyróżnienia w trzech kategoriach: przedszkola
– I kategoria, szkoły podstawowe – II kategoria, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne – III
kategoria. Łącznie 18 nagród. Nagrody i wyróżnienia były przyznawane dla szkół/przedszkoli.
Nagrodami dla szkół i przedszkoli były pomocy dydaktyczne, które posłużą do dalszej edukacji
ekokonsumenckiej. Szkoły/przedszkola, które zostały nagrodzone bądź otrzymały wyróżnienia otrzymały także dyplomy, a nauczyciele podziękowania.
Zadanie 3: Sprzątanie Świata 2017 – warsztaty dla szkolnych koordynatorów kampanii.
Termin: 13 września 2017r.
Uczestnicy: 40 osób – nauczyciele, dyrektorzy szkół, edukatorzy, trenerzy, szkolni koordynatorzy
kampanii, przedstawiciele firm gospodarujących odpadami, media, lokalna społeczność.
Program:
1. Racjonalne gospodarowanie odpadami w domu, szkole, pracy.
2. Diagnoza problemów i propozycje rozwiązań w zakresie właściwego gospodarowania
odpadami w danej gminie. Dyskusja na forum. Spisanie wniosków.
3. Jak przygotować i przeprowadzić Kampanię Sprzątanie Świata 2017.
4. Omówienie celu i zasad przeprowadzenia kampanii odpadowych prowadzonych przez
przedszkola i szkoły.
5. Przekazanie uczestnikom zwiadów ekologicznych z terenu miasta Płocka worków i
rękawic do sprzątania. Wyznaczenie terenów do posprzątania.

VII. „Jak możemy chronić powietrze przed zanieczyszczeniami? Bądź
ekologiczny – postaw na transport przyjazny środowisku”
Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Płock.
Głównym celem projektu edukacyjnego pn. „Jak możemy chronić powietrze przed
zanieczyszczeniami? Bądź ekologiczny – postaw na transport przyjazny środowisku” było:
1. podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej na temat ochrony środowiska z naciskiem na
ochronę powietrza;
2. pobudzenie do aktywnego działania w zakresie dbania o otaczające środowisko;
3. zmiana złych nawyków oraz wzbudzenie motywacji do ich poprawy poprzez wywołanie
określonych emocji u wszystkich odbiorców;
4. wskazywanie pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na
ochronę powietrza;
5. budowanie świadomości o szkodliwym działaniu zanieczyszczeń na nasze zdrowie i
otoczenie, zawartych w powietrzu jakim oddychamy;
6. uświadomienie, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest
każdy człowiek oraz wskazywanie na odpowiedzialność za reagowanie na działania innych
osób;
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wzmocnienie umiejętności poznawania swojego otoczenia, wpływu na nie i na zachowanie
obywateli oraz kształtowanie umiejętności podejmowania świadomych decyzji, zdawania
sobie sprawy z ich konsekwencji.
8. kształtowanie wzorców zachowań proekologicznych,
9. upowszechnienie informacji o negatywnych skutkach używania samochodu,
10. przekonanie ludzi do alternatywnych środków transportu,
7.

Zadanie 1: Rekrutacja uczestników, promocja projektu
Zadanie 2: „Jak możemy chronić powietrze przed zanieczyszczeniami? Bądź ekologiczny –
postaw na transport przyjazny środowisku” – plansza edukacyjna.
Nakład: 50 szt, pełen kolor, listwa + zawieszka, format: B2
Zadanie 3: „Jak możemy chronić powietrze przed zanieczyszczeniami? Bądź ekologiczny –
postaw na transport przyjazny środowisku” – warsztaty edukacyjne.
Termin: wrzesień – listopad 2017r.
Uczestnicy: 377 osób z terenu miasta Płocka – dzieci i młodzież z terenu miasta Płocka:
przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Liczba warsztatów: 17 warsztatów x 2 godz. Łącznie 34 godzin warsztatowych.
Zakres tematyczny:
1. Stan zanieczyszczenia powietrza, czym oddychają mieszkańcy regionu, miasta, jakie to
zanieczyszczenia i skąd się biorą oraz co wpływa na powietrze, jakie codzienne czynności?
2. Wpływ zanieczyszczeń w powietrzu na zdrowie ludzi, na środowisko, sposoby
przeciwdziałania i ochrony powietrza.
3. Ekotransport w mieście.
4. 22 września – Dzień bez Samochodu.
5. Zalety komunikacji publicznej – dlaczego jest potrzebna i ekologiczna?
6. Pokochaj rower!
7. Ecodriving, carpooling – dlaczego są ważne w ekologicznym transporcie?
Warsztaty odbyły się w szkołach i przedszkolach z terenu miasta Płocka, które zaangażowały się
w obchody Dnia bez Samochodu tzn., które w dniu 22 września zorganizowały marsz ulicami
płockich osiedli z transparentami zachęcającymi do rezygnacji z użytkowania samochodów.
Podczas przemarszów uczestnicy hasłami, transparentami zachęcali do rezygnacji z użytkowania
samochodów. Marsze odbyły się w różnych godzinach w różnych osiedlach.
Uczestnicy przemarszów podjęli działania, aby przekonać ludzi do alternatywnych środków
transportu oraz pokazania że życie w mieście bez samochodu jest nie tylko możliwe, ale także
o wiele przyjemniejsze.
„Kierowco! Zostaw swoje auto w garażu!”, „Dzień bez samochodu – oddechem dla miasta”,
czerwona kartka dla kierowców z napisem „22 września – dzień bez samochodu, DAJ przykład za
rok” oraz podziękowania dla ludzi czekających na przystanku lub rowerzystów za to, że nie
korzystali z samochodów – to tylko przykładowe hasła i działania.

VIII. „Razem dla czystego powietrza”
Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Płock
19

Poprzez realizacje projektu pn. „Razem dla czystego powietrza” uświadomiono uczestnikom
warsztatów jak ważne dla życia człowieka oraz otaczającej nas przyrody jest czyste powietrze i
jego ochrona, wskazano sposoby codziennych zachowań, dzięki którym osobiście można się
przyczynić do poprawy jakości powietrza oraz pokazano jak aktywnie można działać w swoim
najbliższym otoczeniu na rzecz ochrony czystości powietrza.
Poprzez realizację projektu zachęciliśmy dzieci i młodzież do kreatywnego podejścia do tematu
czystości powietrza. Uczestnicy warsztatów nauczyli się jak efektywnie mogą dbać o czyste
powietrze na co dzień.
Pierwszy etap projektu polegał na uczestnictwie dzieci i młodzieży w trzydniowych warsztatach
ekologicznych. Następnie uczestnicy warsztatów przekazali nabyte umiejętności i wiedzę wśród
lokalnych społeczności.
Uczestnicy: 20 osób z terenu miasta Płocka – dzieci i młodzież w wieku szkolnym (uczniowie
szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych).
Miejsce: Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjaznej Środowisko. Szkolne Schronisko
Młodzieżowe – Zielona Szkoła w Sendeniu. Sendeń Mały 2/2.
Zrealizowane działania:
1. Rekrutacja uczestników, promocja projektu
2. „Razem dla czystego powietrza” – trzydniowe warsztaty ekologiczne
3 dni warsztatowe, (48 godz. warsztatowych – praca w dwóch grupach równoległych), 24
godzinna opieka nad młodzieżą;
Miejsce: Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjaznej Środowisku – Zielona Szkoła w
Sendeniu; Sendeń Mały 2/2.
Uczestnicy: 20 osób + 2 opiekunów.
Uczestnicy warsztatów pracowali w dwóch grupach warsztatowych równocześnie (2 grupy po 10
osób). Równoległa praca dwóch trenerów.
Zrealizowany program:
I dzień:
Zajęcia organizacyjne, zapoznanie z regulaminem, programem i celem warsztatów. Poznajmy się
– ćwiczenia aktywizujące.
1. Zielone zakątki Sendenia – poznaję, obserwuję, opisuję – rajd rowerowy.
2. Wycieczka po Gminie przyjaznej dla ludzi i dla przyrody – warsztaty terenowe, spotkanie z
przedstawicielem Gminy Łąck.
II dzień:
3. Odnawialne źródła energii wokół nas – wykład, warsztaty z prezentacją OZE znajdujących się
na terenie Zielonej Szkoły w Sendeniu.
4. Zielenią można pokonać smog – wykład, prezentacja multimedialna, burza mózgów –
wykonanie plakatów, dyskusja.
III dzień:
5. Droga do szkoły - ekologiczne środki transportu – wykład, karty pracy, ćwiczenia.
6. Wspólnie działajmy w domu, w szkole, mieście dla poprawy jakości powietrza – praca metoda
projektu.
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IX. „Pogadanki ekologiczne na temat odpadów i ich prawidłowej segregacji
wśród dzieci przedszkolnych z terenu miasta Płocka”
Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Płock.
Głównym celem projektu edukacyjnego pn. „Pogadanki ekologiczne na temat odpadów i ich
prawidłowej segregacji wśród dzieci przedszkolnych z terenu miasta Płocka” było kształcenie
nawyku segregacji opadów. Uczestnicy warsztatów tj.1340 dzieci z 59 grup w 25 przedszkolach z
terenu miasta Płocka zapoznali się z pojęciami: odpady, segregacja, recykling, odpady
niebezpieczne.
W trakcie warsztatów dzieci dowiedziały się: co to są odpady i jak należy prawidłowo z nimi
postępować, poznały kolory pojemników służące do segregacji odpadów oraz jakie rodzaje
odpadów należy w nich umieszczać, a także dowiedzieli się jak postępować z odpadami
niebezpiecznymi (ZSEE, baterie i akumulatory, leki). Dzieci także uczestniczyły w konkursach,
których celem było utrwalenie ww zagadnień.
Każda z grup (59) otrzymała edukacyjną grę planszową kolorowy świat odpadów. Laureaci
konkursów (3 konkursy x 59 grup – łącznie 177 osób) otrzymało nagrody w postaci książki pt.
„Akademia ekologii. segreguj odpady”.
Zrealizowane działania:
Zadanie 1: Akcja informacyjno – promocyjna
Termin: maj – czerwiec 2017r.
Informacje o projekcie zostały zamieszczone na stronie internetowej Regionalnego Centrum
Edukacji Ekologicznej w Płocku oraz na profilu społecznościowym Facebook. Została także
przygotowana tablica informacyjna z nazwą projektu i informacją o realizatorze i finansującym.
Tablica była umieszczona w biurze projektu, jak również była prezentowana przy wszystkich
działaniach realizowanych w ramach projektu. Informacja o projekcie, podjętych działaniach,
rezultatach została także przekazana lokalnym mediom.
Załącznik nr 1 – potwierdzenie wykonania zadania 1 – przykładowe wydruki.
Zadanie 2: Zakup nagród dla uczestników konkursów przeprowadzonych w trakcie
pogadanek ekologicznych
Termin: 24 maj 2017r.
1. Edukacyjna gra planszowa „Kolorowy świat odpadów”- 59 szt.
Gry zostały przekazane każdej grupie warsztatowej – 59 gier – 59 grup warsztatowych.
2. Książka o tematyce ekologicznej pn. „Akademia ekologii – segreguję odpady".
Książki zostały przekazane Laureatom konkurów przeprowadzonych podczas warsztatów (3
laureatów w każdej grupie warsztatowej). Łącznie 59 warsztatów x 3 laureatów = 177szt.
Zadanie 3: Pogadanki ekologiczne na temat odpadów i ich prawidłowej segregacji wśród
dzieci przedszkolnych z terenu miasta Płocka
Uczestnicy: 1340 dzieci z 59 grup przedszkolnych z terenu miasta Płocka.
Liczba warsztatów: 59
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X.
Organizacja obchodów: Dnia Ziemi, Światowego Dnia Ochrony
Środowiska oraz Roku Wisły 2017……
Dofinansowano ze środków: Gminą -Miasto Płock - Gimnazjum nr 6 im. prof. Władysława
Szafera w Płocku, ul. Jachowicza 20

Działania:
1. Opracowanie oraz organizacja kampanii edukacyjnej pn. „Dzień czystego powietrza dla
Wisły” dla placówek oświatowych z terenu miasta Płocka.
2. Zorganizowanie konkursu w formie grantów pod hasłem „Żyj ekologicznie - to
naprawdę się opłaca” skierowanego do przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Płocka – dofinansowano 20
proejktów.
3. Organizacja happeningu w dniu 14 czerwca 2017r. na bulwarach nad Wisłą w Płocku
w „Centrum nad Wisłą” oraz na statku „Marianna” polegającego na:
 przygotowaniu małej sceny w Płocku na ul. Rybaki dla występujących grup,
 zorganizowaniu i obsłudze nagłośnienia sceny,
 montażu oraz demontażu systemu nagłośnieniowego,
 zapewnienie min. 400 uczestnikom dostępu na statek dla grup szkolnych i
przedszkolnych, połączony z obserwacją przez lornetkę bogatych zjawisk
przyrodniczo-krajobrazowych na Wiśle, źródeł zagrożeń dla Wisły oraz obiektów
kultury na Wzgórzu Tumskim.
Udział – ponad 500 osób.
4. Przeprowadzenie warsztatów i konkursów dla przedszkoli oraz szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych podczas happeningu w dniu 14 czerwca 2017r
na temat: wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi, środowisko oraz Rzeki
Wisły, ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, roli i historii Wisły, turystyki
rzecznej, zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą oraz źródeł i zagrożeń
Wisły i jej historii podczas Rejsów statkiem po Wiśle.

XI. KONKURS ekologiczny (fotograficzny) dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu
Dofinansowano ze środków: Powiatu Płockiego
Działania:
I. Zorganizowano i przeprowadzono konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży powiatu
płockiego w pierwszej edycji w roku 2017 – etap pierwszy, w tym między innymi:
1. Opracowano regulamin konkursu dla dwóch kategorii wiekowych: szkoły podstawowe i
średnie powiatu płockiego oraz w trzech kategoriach tematycznych flora, fauna i krajobraz –
konkurs indywidualny oraz regulamin konkursu dla dwóch kategorii wiekowych: szkoły
podstawowe i średnie powiatu płockiego oraz w trzech kategoriach tematycznych flora, fauna i
krajobraz – konkurs zespołowy.
2. Wyłoniono 18 laureatów i 30 wyróżnionych.
3. Zorganizowano konferencję podsumowującą konkurs ekologiczny w dniu 9

czerwcu 2017 r. na terenie Nadleśnictwa Płock, w Leśniczówce Brwilno, Brwilno,
ul. Spacerowa 21.
4. Przygotowano wystawę pokonkursową (etap I) podczas konferencji podsumowującej konkurs
ekologiczny.
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XII. Praca Zarządu
Zarząd RCEE w Płocku na swych posiedzeniach w 2017r. analizował następujące główne
problemy.
Styczeń 2017r.
1. Informacja o najważniejszych zadaniach prowadzonych w 2016 roku.
2. Informacje o planowanych projektach w 2017 roku.
3. Prezentacja sytuacji finansowej RCEE.
4. Sprawy różne - jak zdobyć darczyńców RCEE?
Kwiecień 2017r.
1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności RCEE w 2016r.
2. Sprawozdanie finansowe z działalności RCEE w 2016r.
3. Informacja o projektach na 2017r.
Czerwiec 2017r.
1. Informacja o sytuacji finansowej RCEE.
2. Informacja o projektach realizowanych w 2017 roku tj.:
 Organizacja warsztatów z zakresu ochrony bioróżnorodności w regionie płockim.
 Organizacja warsztatów z zakresu ochrony powietrza w regionie płockim.
 Rozwój i wzmocnienie organizacji pozarządowych Regionu Płockiego dla
zrównoważonego rozwoju.
 „Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Regionu Płockiego.
 „Jestem bezpieczny, bo wiem ..”
 „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych aktywizująca ich do działań na
rzecz zrównoważonego rozwoju”
 .„Jak możemy chronić powietrze przed zanieczyszczeniami? Bądź ekologiczny –
postaw na transport przyjazny środowisku”
 „Razem dla czystego powietrza”
 „Pogadanki ekologiczne na temat odpadów i ich prawidłowej segregacji wśród dzieci
przedszkolnych z terenu miasta Płocka”
 Organizacja obchodów: Dnia Ziemi, Światowego Dnia Ochrony Środowiska oraz
Roku Wisły 2017
 KONKURS ekologiczny (fotograficzny) dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu
Wrzesień 2017r.
1. Informacja o przebiegu realizacji projektów.
2. Informacje o przygotowaniach do kampanii „Sprzątanie Świata 2017”.
3. Informacja o sytuacji finansowej RCEE w Płocku.
4. Sprawy różne – powołanie komisji konkursowych do oceny konkursów związanych ze
sprzątaniem świata.
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Listopad 2017r.
1. Informacja o przebiegu realizacji projektów i ich efektach:.

Organizacja warsztatów z zakresu ochrony bioróżnorodności w regionie płockim.

Organizacja warsztatów z zakresu ochrony powietrza w regionie płockim.

Rozwój i wzmocnienie organizacji pozarządowych Regionu Płockiego dla
zrównoważonego rozwoju.

„Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Regionu Płockiego.

„Jestem bezpieczny, bo wiem ..”

„Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych aktywizująca ich do działań
na rzecz zrównoważonego rozwoju”

.„Jak możemy chronić powietrze przed zanieczyszczeniami? Bądź ekologiczny –
postaw na transport przyjazny środowisku”

„Razem dla czystego powietrza”

„Pogadanki ekologiczne na temat odpadów i ich prawidłowej segregacji wśród
dzieci przedszkolnych z terenu miasta Płocka”

Organizacja obchodów: Dnia Ziemi, Światowego Dnia Ochrony Środowiska oraz
Roku Wisły 2017

KONKURS ekologiczny (fotograficzny) dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu
2. Sprawy finansowe – informacja o darczyńcach RCEE w Płocku.
3. Sprawy organizacyjne.
POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Informacja o uzyskanych przychodach
W 2017 roku Stowarzyszenie uzyskało ogółem 232.508,78 zł przychodów.
3.Informacja o poniesionych kosztach
Wszystkie ponoszone koszty przez Stowarzyszenie związane są z realizacją celów statutowych.
Ogółem koszty wyniosły w 2017 roku 232.508,78 zł.
4.Dane o zatrudnieniu
Zarząd sprawuje swoje funkcje nie pobierając wynagrodzeń.
W 2017 roku Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej, nie przyznało i nie
wypłaciło nagród ani premii, nie zaciągało zobowiązań.
Stowarzyszenie nie udzielało w 2017 roku pożyczek.
5.Informacja o rozliczeniach Federacji (podatki i ZUS)
Wszystkie zobowiązania z tytułu podatków i składek ZUS regulowane były terminowo.
W roku 2017 w Stowarzyszeniu nie była przeprowadzona kontrola Skarbowa.
6. dodatkowe informacje.
Ze wszystkich podpisanych umów i zobowiązań Stowarzyszenie wywiązuje się na bieżąco.
Sprawozdania z realizacji zadań zostały złożone w terminie i tym samym Stowarzyszenie
rozliczyło się z ich realizacji.
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7.Sytuacja finansowa Stowarzyszenia Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
jest dobra.
8. Nagrody i wyróżnienia
Konkurs o Puchar Recyklingu - W kategorii Edukacja Recyklingowa na Mazowszu.
Podczas XXI Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment 16.10.2017r. odbyła się gala finałowa konkurs o Puchar Recyklingu.
W kategorii Edukacja Recyklingowa na Mazowszu zwyciężyło Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej w Płocku.
W swojej kategorii byliśmy bezkonkurencyjni. Wyróżnialiśmy się na tle pozostałych kandydatur
liczbą podejmowanych działań oraz zaangażowaniem w edukację ekologiczną. Spośród licznych
inicjatyw warto wymienić te związane z postawami konsumenckimi, właściwym sposobem
postępowania z odpadami oraz sprzątaniem terenów z odpadów pozostawionych w miejscach do
tego nieprzeznaczonych.
Płock, dnia 14/02/2018r
Sprawozdanie zatwierdził zarząd:
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