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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
Dorota Raniszewska – Wiceprezes Zarządu
Iwona Marczak – Członek Zarządu
II. Misja i cele statutowe:
1. Misją stowarzyszenia jest dążenie do stanu, w którym wszyscy będą świadomi zjawisk
i problemów ekologicznych, posiadać będą wiedzę, umiejętności, motywację i chęci
niezbędne do 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,
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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,
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 2019 Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku prowadziło swoją działalność
statutową na rzecz podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez:
− organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów, 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
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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.
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 2019 roku:
1.
2.
3.
4.

TAK dla czystego powietrza.
Przygoda to przyroda - wakacyjne spotkanie z ekologią.
W trosce o czyste powietrze.
Pogadanki ekologiczne na temat odpadów i ich prawidłowej segregacji wśród dzieci
przedszkolnych terenu miasta Płocka oraz przeciwdziałanie niskiej emisji.
5. Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2019 20-22 września 2019r. "Nie śmiecimy - sprzątamy zmieniamy!"
6. Pszczeli świat.
7. Dzień dla społeczności - akcja wolontarystyczna - przy zaangażowaniu wolontariuszy z
Fabryki Levi Strauss Poland sp. z o.o. w Płocku

Wsparcie finansowe:
−
−
−
−
−
−
−

Samorząd Województwa Mazowieckiego;
Miasto Płock;
Szkoła Podstawowa Nr 14 w Płocku;
Orlen Eko Sp. z o.o.;
Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka;
Fundacja Tesco.
Fundacja Levis,a
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Projekty zrealizowane w 2019 roku
I.

TAK dla czystego powietrza.

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Głównym celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta
Płocka oraz powiatów: płockiego i sierpeckiego poprzez uświadomienie potrzeby dbania o czyste
powietrze, walki z niską emisją, a także podniesienie ogólnej świadomości ekologicznej i troski o
środowisko naturalne.
Zrealizowane działania:
1. „Tak dla czystego powietrza” – plansze edukacyjne
Nakład: 80 szt, tj. 16 zestawów plansz - na jeden zestaw składało się 5 plansz. Plansze zostały
wykonane w formacie 550 x 750 z tworzywa sztucznego. 15 zestawów zostało przekazane
placówkom oświatowym (tym, w których odbyły się warsztaty). Natomiast 1 komplet
wykorzystywany był przez trenera podczas warsztatów i służyć będzie do dalszej edukacji
prowadzonej przez RCEE w Płocku. Zasięg: w trakcie realizacji projektu plansze były
wykorzystane do przeprowadzenia akcji edukacyjnych (z ich przekazem zapoznało się 3000
odbiorców). Obecnie są prezentowane w miejscach ogólnodostępnych na terenie jednostek
oświatowych, tak aby z ich przekazem mogły zapoznać się jak największa część społeczności
szkolnej i lokalnej.
Opis plansz edukacyjnych:
Plansza 1: „Niska emisja” - plansza wprowadzająca do tematu ochrony powietrza – do
ograniczenia niskiej emisji. Miała charakter ogólny – zapoznający z tematem. Przedstawia jak
ważna jest jakość powietrza którym oddychamy, uświadomiła mieszkańcom wpływ jakości
powietrza na zdrowie. Plansza
2: „Wymień piec!” - plansza zachęcająca do wymiany źródła ciepła w celu ograniczenia
zanieczyszczeń powietrza; uświadomiła jak duże znaczenie ma nowoczesne źródło ciepła dla
poprawy jakości powietrza; zwraca uwagę na najważniejszy powód, dla którego powinniśmy
zmienić źródło ciepła na ekologiczne - nasze zdrowie.
Plansza 3: „Nie spalaj odpadów” - plansza zachęcająca do zmiany nawyków i nie spalania
odpadów w domowych piecach czy na powierzchni ziemi oraz szkodliwości spalania odpadów.
Przedstawia niepoprawne nawyki mieszkańców i ich konsekwencje dla środowiska.
Plansza 4: „Ecodriving” - promuję zmianę nawyków w codziennych podróżach, zachęcając do
zmiany samochodów na inny środek komunikacji miejskiej bądź też do wspólnego podróżowania
np. korzystania z rowerów itp. Plansza
5: „Dbaj o zieleń” - ukazuje znaczenia zieleni dla naszego zdrowia - poczynając od mniejszej
ilości zanieczyszczeń we wdychanym powietrzu, przez obniżenie lokalnej temperatury, a kończąc
na skutecznej barierze przed hałasem.
2. „Tak dla czystego powietrza” – spot edukacyjny na telebimach reklamowych led.
Spot emitowany był na dwóch telebimach reklamowych led na terenie miasta Płocka tj.:
- ul. Nowy Rynek - emisja przez 3 miesiące (od 15 września 2019r do 16 grudnia 2019r)
- galeria Wisła - emisja przez 2 miesiące (od 15 września 2019r do 16 listopada 2019r). z
częstotliwością 12 x h. Czas trwania spotu 15 sekund.
Zakres merytoryczny spotu:
- Niska emisja. - Wymień piec.
- Nie spalaj odpadów.
- Ecodriving.
- Dbaj o zieleń.
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Spot został także umieszczony na stronie internetowej Regionalnego Centrum Edukacji
Ekologicznej w Płocku oraz na profilu społecznościowym - Facebooku. Został wykorzystywany
także przez jednostki oświatowe do przeprowadzenia akcji edukacyjnych, był także emitowany na
ekranach LCD w jednostkach oświatowych.
3. „Tak dla czystego powietrza” – ulotka
Ulotka została opracowana w formacie A4 (składana na trzy), została wydrukowana na
ekologicznym papierze w nakładzie 3000 szt. Ulotka została przekazana w trakcie warsztatów
grupom z jednostek oświatowych i była przez nich wykorzystana do przeprowadzenia akcji
edukacyjnych. Każda grupa prowadząca akcje edukacyjną otrzymała po 150 ulotek (łącznie 15
grup x 150 ulotek tj. 2250szt) - dystrybucja pozostałych ulotek odbyła się podczas stoisk
edukacyjnych (750szt). Stoiska edukacyjne zostały przygotowane przez wolontariusza i
prowadzone były podczas akcji edukacyjnych.
Zakres merytoryczny ulotki:
- Niska emisja.
- Wymień piec.
- Nie spalaj odpadów.
- Ecodriving.
- Dbaj o zieleń.
4. „Tak dla czystego powietrza” – warsztaty dla dzieci i młodzież szkolnej
Warsztaty pn. "TAK dla czystego powietrza" odbyły się w 15 jednostkach oświatowych z terenu
miasta Płocka oraz powiatów płockiego i sierpeckiego:
1.Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brudzeniu Dużym.
2.Szkoła Podstawowa w Bodzanowie.
3.Szkoła Podstawowa w Staroźrebach.
4.Szkoła Podstawowa PTO w Płocku.
5.Szkoła Podstawowa nr 22 w Płocku.
6.Szkoła Podstawowa Nr 24 w Płocku.
7.Szkoła Podstawowa Nr 11 w Płocku.
8.Szkoła Podstawowa Nr 21 w Płocku.
9.Szkoła Podstawowa w Bledzewie.
10.Szkoła Podstawowa Nr 6 w Płocku.
11.Szkoła Podstawowa w Gozdowie.
12.Szkoła Podstawowa w Goleszynie.
13.Szkoła Podstawowa w Starej Białej.
14.Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie.
15.Szkoła Podstawowa w Sudragach.
Łącznie w warsztatach wzięło udział 396 osób (dzieci i młodzież), którzy organizowali i
przeprowadzili akcje edukacyjne dot. ochrony powietrza pn. "Tak dla czystego powietrza" na
terenie szkoły bądź w trakcie innych wydarzeń organizowanych przez szkoły dla całych
społeczności szkolnych i lokalnych.
Zakres tematyczny zrealizowanych warsztatów dotyczył takich zagadnień jak:
‐ Niska emisja.
‐ Wymień piec.
‐ Nie spalaj odpadów.
‐ Ecodriving.
‐ Dbaj o zieleń.
Efektem przeprowadzonych warsztatów jest nabycie przez dzieci i młodzież wiedzy i umiejętności
do dalszej edukacji (uczestnicy przygotowali i przeprowadzili przy wsparciu wolontariusza i
nauczycieli akcje edukacyjne). Dzięki realizacji warsztatów przygotowano grupy do pracy w
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swoich środowiskach lokalnych, którzy zrozumieli, że każdy z nas ma obowiązek dbać o
środowisko i czystość powietrza, że nasza przyszłość i zdrowie zależy od nas, naszej świadomości
ekologicznej i naszego postępowania. Młodzieżowi liderzy – uczestnicy warsztatów zdobyli
niezbędną wiedzę oraz narzędzia do dalszej pracy w swoich środowiskach lokalnych. Nauczyli się
planowania i organizacji pracy, wykorzystania zdobytej wiedzy w działaniu oraz
odpowiedzialności za pracę.
5. „Tak dla czystego powietrza” – akcje promocyjno - informacyjno - edukacyjne
Liczba zrealizowanych akcji edukacyjnych - 15 - akcje zostały zorganizowane i przeprowadzone
przez uczestników warsztatów "Tak dla czystego powietrza". Odbiorcami tych działań były całe
społeczności szkolne i lokalne - łącznie 3000 osób (na podstawie ilości przekazanych ulotek).
Uczestnikom warsztatów „Tak dla czystego powietrza” zostały przekazane materiały edukacyjne
w postaci plansz edukacyjnych (każda grupa otrzymała 1 zestaw tj. 5 plansz) oraz ulotki. Grupy
warsztatowe przygotowały i przeprowadziły akcje promocyjno –informacyjno – edukujące
skierowane do społeczności szkolnej i lokalnej. Grupy przeprowadzały akcje jako dodatkowe
działania przy działaniach realizowanych przez szkoły bądź też jako samodzielne zadanie.
Założeniem tego obszaru działania było pozostawienie dobrowolności w tworzeniu akcji
edukacyjnych, co przyniosło dodatkowy efekt w postaci różnorodności form działań. Ale podczas
wszystkich akcji edukacyjnych odbyła się prezentacja plansz edukacyjnych i dystrybucja ulotek.
Pozostawiono dobrowolność w tworzeniu akcji edukacyjnych, ale sam schemat akcji
edukacyjnych był podobny tj.:
- Przekazanie informacji o projekcie, realizatorze i finansującym.
- Prezentacja zestawu plansz edukacyjnych - przedstawiciele grup roboczych - uczestnicy
warsztatów - omówili zakres tematyczny plansz oraz zapraszali do zapoznania się z wystawą;
- Działania edukacyjne (gry, konkursy, wspólne prace plastyczne, warsztaty).
- Dystrybucja ulotek.

II.

Przygoda to przyroda – wakacyjne spotkanie z ekologią

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Celem głównym projektu „Przygoda to przyroda – wakacyjne spotkanie z ekologią” było
podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, promowanie aktywnych postaw oraz
czynnego wypoczynku połączonego z ochroną przyrody.
Zrealizowane działania:
1. „Przygoda to przyroda – wakacyjne spotkanie z ekologią” - pięciodniowe warsztaty
ekologiczne połączone z wypoczynkiem
Miejsce i termin realizacji:
- 4 dni w Modelowym Wiejskim Centrum Ekoturystyki – Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Zielona Szkoła w Sendeniu; tj, 22 - 25 lipca 2019r.
- 1 dzień – Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „Ziarno” w Grzybowie tj. 26 lipiec 2019r.
Liczba uczestników: 20 osób (dzieci i młodzież z terenu miasta Płocka oraz powiatów płockiego i
sierpeckiego).
Całodobowa opieka na uczestnikami warsztatów: 2 osoby (1 kierownik wypoczynku i 1
wychowawca)
Rozkład dnia:
8.00 - 9.00 – czynności organizacyjne/poranna gimnastyka/animacje
9.00 – 13.00 – warsztaty
13.00-14.00 – przerwa obiadowa/animacje/odpoczynek
14.00-18.00 – warsztaty 18.00-19.00 kolacja
19.00 – 21.00- animacje
21.00 – czynności higieniczno – porządkowe
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22.00 - 6.00 – cisza nocna
PROGRAM:
Dzień 1:
1.Zajęcia integracyjne. Rozmowa na temat oczekiwań uczestników. Ustalenie reguł
(pięciodniowych warsztatów ekologicznych połączonych z wypoczynkiem), dotyczących
bezpieczeństwa, zachowania, uczestnictwa w zajęciach. Założeniem było aby zachowanie
uczestników było proekologiczne i prozdrowotne. Wspólnie ustalono regulamin. Następnie
odbyły się Warsztaty: „Poznajmy się” czyli gry i zabawy integracyjne.
2.Warsztaty pn. „Świadomy ekologiczny konsument” – wykład, burza mózgów, prezentacja
multimedialna, praca własna uczestników warsztatów.
Dzień 2:
1.Piesza wycieczka w otulinie Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego. W trakcie
spaceru odbyły się warsztaty terenowe i obserwacje przyrodnicze; karty pracy „Drzewa i krzewy”
– rozpoznawanie gatunków drzew, obliczanie wieku drzewa oraz gry i zabawy edukacyjne m.in.:
„Znajdź wśród drzew swego przyjaciela”.
2.„Piękno Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – wspólne stworzenie pracy
plastycznej czyli mapy terenu z uwzględnieniem walorów przyrodniczo – krajobrazowych. Były
to zajęcia manualne.
Dzień 3:
1. Zwierzęta naszych lasów – rozpoznawanie tropów zwierząt. Warsztaty w Nadleśnictwie Łąck
połączone ze zwiedzaniem Zabytkowej Wyłuszczarni Nasion.
2.Ekologiczny styl życia – warsztaty metodą Green Drama.
Dzień 4:
1.Poszukiwanie skarbów przyrodniczych – obsługa i zastosowanie GPSa – przekazanie
podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie użytkowania odbiorników GPS – wykład i
warsztaty praktyczne. W trakcie tych warsztatów opracowano fabułę gry terenowej.
2.„Poszukiwanie skarbów przyrodniczych” – realizacja gry terenowej.
Dzień 5:
1.Wyjazd do gospodarstwa ekologiczne w Grzybowie prowadzonego przez Stowarzyszenie
„Ziarno”. W programie: - Obserwacja krajobrazu rolniczego - różnice miedzy rolnictwem
ekologicznym a przemysłowym – ich wpływ na środowisko i zachowanie bioróżnorodności. - Co
to jest użytek ekologiczny? - Zwiedzanie gospodarstwa i rozmowa z właścicielami propagatorami rolnictwa ekologicznego i żywności BIO,ekologiczne przepisy.
Dodatkowo po zakończeniu warsztatów uczestnicy projektu zwiedzili Skansen Osadnictwa
Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim.
2. Akcja promocyjno – informacyjna połączona z rekrutacją uczestników
Na potrzeby realizacji projektu, w celach promocyjnych, zostały zaprojektowane i zakupione
koszulki dla wszystkich uczestników – 20 sztuk. Na koszulkach zamieszczono skróconą nazwę
projektu tj. Przygoda to przyroda oraz logotypy: logo Marki Mazowsze i RCEE w Płocku.

III.

Pogadanki ekologiczne na temat odpadów i ich prawidłowej
segregacji wśród dzieci przedszkolnych z terenu miasta Płocka oraz
przeciwdziałanie niskiej emisji

Zadanie sfinansowane ze środków Miasta Płocka.
Główny celem projektu edukacyjnego pn. „Pogadanki ekologiczne na temat odpadów i ich
prawidłowej segregacji wśród dzieci przedszkolnych z terenu miasta Płocka oraz przeciwdziałanie
niskiej emisji” było rozwijanie świadomości ekologicznej u 1437 dzieci z 25 przedszkoli z terenu
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miasta Płocka, poprzez kształtowanie umiejętności segregowania odpadów oraz podniesienie
świadomości ekologicznej mieszkańców miasta Płocka poprzez uświadomienie potrzeby dbania o
czyste powietrze, walki z niską emisją
Zrealizowane działania:
1. „Pogadanki ekologiczne na temat odpadów i ich prawidłowej segregacji wśród dzieci
przedszkolnych z terenu miasta Płocka”
Miejsce realizacji: 25 przedszkoli z terenu miasta Płocka – warsztaty odbywały się na terenie
przedszkoli.
Grupa odbiorców: dzieci z przedszkoli z terenu miasta Płocka (25 przedszkoli, 63 grupy).
Liczba uczestników: 1437 dzieci
Liczba warsztatów: 63
Czas trwania warsztatu: 1 godzina
Nazwa placówek przedszkolnych:
1. Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyny.
2. Miejskie Przedszkole Nr 2.
3. Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3.
4. Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi.
5. Miejskie Przedszkole Nr 5 .
6. Miejskie Przedszkole Nr 6.
7. Miejskie Przedszkole Nr 8.
8. Miejskie Przedszkole Nr 9.
9. Miejskie Przedszkole Nr 10.
10. Miejskie Przedszkole Nr 11.
11. Miejskie Przedszkole Nr 12.
12. Miejskie Przedszkole Nr 13.
13. Miejskie Przedszkole Nr 14.
14. Miejskie Przedszkole Nr 15.
15. Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16.
16. Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Małego Księcia.
17. Miejskie Przedszkole Nr 19.
18. Miejskie Przedszkole Nr 21.
19. Miejskie Przedszkole Nr 25.
20. Miejskie Przedszkole Nr 27.
21. Miejskie Przedszkole Nr 29.
22. Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31.
23. Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier.
24. Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i jego Przyjaciół.
25. Miejskie Przedszkole Nr 37.
Na potrzeby realizacji warsztatów zostały zakupione gry dla każdej grupy warsztatowej:
„Segregator” – 63 szt. i „Komplecik” – 63 szt.
Każda grupa warsztatowa otrzymała zestaw materiałów edukacyjnych tj. po jednej grze
„Segregator” i „Komplecik”.
2. Festyn „Strefa niskiej emisji” – stoiska edukacyjne i warsztaty z okazji
Międzynarodowego Dnia Ziemi i Światowego Dnia Ochrony Środowiska.
Termin: 4 czerwiec 2019r.
Odbiorcy – uczestnicy festynu z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi i Światowego Dnia
Ochrony Środowiska – 500 osób.
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Miejsce: Zielony Ogródek - MOSiR Płock (Płock, ul. Plac Dąbrowskiego 2a).
Podczas obchodów Dnia Ziemi oraz Światowego Dnia Ochrony Środowiska zorganizowano i
przeprowadzono "Strefę niskiej emisji" czyli stoiska edukacyjne połączone z warsztatami i
wystawą. Odbyły się równocześnie trzy warsztaty, których zakres tematyczny obejmował
następujące zagadnienia:
1. „Niska emisja”.
2. „Wymień piec!, Nie spalaj odpadów, ecodriving, dbaj o zieleń".
3. „Chronimy powietrze – chronimy gatunki zagrożone”.

IV.

W trosce o czyste powietrze

Zadanie sfinansowane ze środków Miasta Płocka.
Głównym celem projektu było przeprowadzenie akcji promocyjno - informacyjno - edukacyjnej
poprzez zestawy plakatów, ulotki i emisje spotu edukacyjnego na ekranach LCD w autokarach
komunikacji miejskiej w Płocku oraz przeprowadzeniu warsztatów dla dzieci, młodzieży i
organizacji kampanii edukacyjnych nt. potrzeby dbania o czyste powietrze, walki z niską emisją.
Zrealizowane działania:
1. „W trosce o czyste powietrze” – plakaty edukacyjne
Nakład: 80 szt, tj. 16 zestawów plakatów edukacyjnych - na jeden zestaw składa się 5 plansz. 15
zestawów zostało przekazane placówkom oświatowym (tym, w których odbyły się warsztaty).
Natomiast 1 komplet wykorzystywany był przez trenera podczas warsztatów i służyć będzie do
dalszej edukacji prowadzonej przez RCEE w Płocku.
Zasięg: w trakcie realizacji projektu plakaty były wykorzystane do przeprowadzenia akcji
edukacyjnych (z ich przekazem zapoznało się 1500 odbiorców). Obecnie są prezentowane w
miejscach ogólnodostępnych na terenie jednostek oświatowych, tak aby z ich przekazem mogły
zapoznać się jak największa część społeczności szkolnej i lokalnej.
Opis plakatów edukacyjnych:
Plansza 1: „Niska emisja” ‐ plansza wprowadzająca do tematu ochrony powietrza – do
ograniczenia niskiej emisji. Miała charakter ogólny – zapoznający z tematem. Przedstawia jak
ważna jest jakość powietrza którym oddychamy, uświadomiła mieszkańcom wpływ jakości
powietrza na zdrowie.
Plansza 2: „Wymień piec!” ‐ plansza zachęcająca do wymiany źródła ciepła w celu ograniczenia
zanieczyszczeń powietrza; uświadomiła jak duże znaczenie ma nowoczesne źródło ciepła dla
poprawy jakości powietrza; zwraca uwagę na najważniejszy powód, dla którego powinniśmy
zmienić źródło ciepła na ekologiczne – nasze zdrowie.
Plansza 3: „Nie spalaj odpadów” ‐ plansza zachęcająca do zmiany nawyków i nie spalania
odpadów w domowych piecach czy na powierzchni ziemi oraz szkodliwości spalania odpadów.
Przedstawia niepoprawne nawyki mieszkańców i ich konsekwencje dla środowiska.
Plansza 4: „Ecodriving” ‐ promuję zmianę nawyków w codziennych podróżach, zachęcając do
zmiany samochodów na inny środek komunikacji miejskiej bądź też do wspólnego podróżowania
np. korzystania z rowerów itp.
Plansza 5: „Dbaj o zieleń” ‐ ukazuje znaczenia zieleni dla naszego zdrowia – poczynając od
mniejszej ilości zanieczyszczeń we wdychanym powietrzu, przez obniżenie lokalnej temperatury,
a kończąc na skutecznej barierze przed hałasem.
2. „W trosce o czyste powietrze” – spot na ekranach LCD w komunikacji miejskiej.
Zasięg: spot edukacyjny był emitowany przez jeden miesiąc na ekranach LCD w komunikacji
miejskiej (w 14 autokarach komunikacji miejskiej) z częstotliwością 12/h.
Zakres tematyczny:
1. Niska emisja.
2. Wymień piec.
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3. Nie spalaj odpadów.
4.Ecodriving.
5.Dbaj o zieleń.
Spot edukacyjny został przygotowany z wykorzystaniem różnych technik i w formatach
umożliwiających jego emisje na telebimach reklamowych led w autokarach komunikacji
miejskiej, Internecie (został zamieszczony na stronie internetowej Regionalnego Centrum
Edukacji Ekologicznej w Płocku oraz na profilu społecznościowym - funpage RCEE w Płocku).
Spot został przygotowany do otworzenia bez dźwięku z napisami.
3. „W trosce o czyste powietrze” – ulotka.
Nakład: 1 800 (366 szt przekazano uczestnikom warsztatów, a 1434 szt do dalszej dystrybucji)
Format: A4 – składana na trzy;
Zakres tematyczny:
1. Niska emisja.
2. Wymień piec.
3. Nie spalaj odpadów.
4.Ecodriving.
5.Dbaj o zieleń.
Ulotka została wydrukowana na ekologicznym papierze.
Ulotki zostały przekazane jednostka oświatowym w ilości 100 szt./1 jednostkę oświatową. Zostały
one wykorzystane przez grupy robocze w akcjach edukacyjnych - dystrybucja ulotek odbyła się w
trakcie akcji edukacyjnych zorganizowanych przez uczestników warsztatów.
4. „Tak dla czystego powietrza - w trosce o czyste powietrze” – warsztaty dla dzieci i
młodzież szkolnej.
Warsztaty pn. „Tak dla czystego powietrza - w trosce o czyste powietrze” odbyły się w 15
jednostkach oświatowych z terenu miasta Płocka:
1. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Płocku.
2. Miejskie Przedszkole Nr 4 w Płocku.
3. Szkoła Podstawowa Nr 11 w Płocku.
4. Szkoła Podstawowa Nr 21 w Płocku.
5. Miejskie Przedszkole Nr 34 w Płocku.
6. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Płocku.
7. Szkoła Podstawowa Nr 22 w Płocku.
8. Miejskie Przedszkole Nr 16 w Płocku.
9. Miejskie Przedszkole Nr 17 w Płocku.
10. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 w Płocku.
11. Szkoła Podstawowa PTO w Płocku.
12. Szkoła Podstawowa Nr 17 w Płocku.
13. Szkoła Podstawowa Nr 14 w Płocku.
14. Zespół Szkół Budowlanych w Płocku.
15. Miejskie Przedszkole Nr 27 w Płocku.
Łącznie w warsztatach wzięło udział 366 osób (dzieci i młodzież), którzy organizowali i
przeprowadzili akcje edukacyjne dot. ochrony powietrza na terenie szkoły/przedszkola bądź w
trakcie innych wydarzeń organizowanych przez szkoły dla całych społeczności szkolnych i
lokalnych.
Zakres tematyczny zrealizowanych warsztatów dotyczył takich zagadnień jak:
‐ Niska emisja.
‐ Wymień piec.
‐ Nie spalaj odpadów.
‐ Ecodriving.
‐ Dbaj o zieleń.
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5. „W trosce o czyste powietrze” – akcje promocyjno - informacyjno - edukacyjne
Liczba zrealizowanych akcji edukacyjnych - 15 - akcje zostały zorganizowane i przeprowadzone
przez uczestników warsztatów "Tak dla czystego powietrza". Odbiorcami tych działań były całe
społeczności szkolne i lokalne - łącznie 1434 osób (na podstawie ilości przekazanych ulotek)

V.

Jestem bezpieczny, bo wiem … .

Zadanie dofinansowane ze środków firmy ORLEN EKO Sp. o.o.
Warsztaty pn. "Jestem bezpieczny, bo wiem" odbyły się w czterech szkołach podstawowych:
- Szkoła Podstawowa Nr 16 w Płocku,
- Szkoła Podstawowa Nr 11 w Płocku,
- Szkoła Podstawowa w Łącku,
- Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie.
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 szkolne worki, a
laureaci konkursów nagrody rzeczowe.

VI.

Obchody Dnia Ziemi oraz Światowego Dnia Ochrony Środowiska

Termin: kwiecień - czerwiec 2019r
Działanie polegało na organizacji obchodów Dnia Ziemi oraz Światowego Dnia Ochrony
Środowiska dla mieszkańców m. Płocka.
Partnerzy i finansujący: Miasto Płock oraz Szkoła Podstawowa Nr 14 im. prof. Władysława
Szafera w Płocku, ul. Jachowicza 20
Działania:
1. Opracowanie oraz organizacja kampanii edukacyjnej pn. „Chronimy powietrze – chronimy
gatunki zagrożone” dla placówek oświatowych z terenu miasta Płocka propagujących działania
związane z ochroną powietrza i ochroną owadów zapylających, w tym pszczoły miodnej.
2. Zorganizowanie konkursu w formie grantów pod hasłem „Chronimy powietrze – chronimy
gatunki zagrożone” skierowanego do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
z terenu miasta Płocka, w tym opracowanie regulaminu konkursu w ramach którego
przedszkola i szkoły będą zgłaszały swoje projekty do realizacji, a następnie prezentowały
podczas happeningu w dniu 04 czerwca 2019 roku.
Przedmiot konkursu:
- propagowanie działań związanych z ochroną powietrza,
- popularyzacja wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia dla życia człowieka i przyrody,
- zwrócenie uwagi na problem masowego wymierania pszczół i uwrażliwienie na potrzebę
ochrony owadów zapylających,
- angażowanie się w działania wspierające edukację ekologiczną,
- udział podczas happeningu dla ogółu społeczeństwa pn. "Chronimy powietrze - chronimy
gatunki zagrożone" organizowanego w dniu 4 czerwca 2019r.
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Uczestnicy konkursu:
• Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku ul. Czwartaków 18b, 09-403
Płock
Tytuł projektu: Jaś i Małgosia troszczą się o czyste powietrze i gatunki zagrożone
• Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku, ul. Łączniczek 14, 09-409 Płock
Tytuł projektu: Co w ulu bzyczy
• Miejskie Przedszkole Nr 13, im. Misia Uszatka w Płocku, ul. Krakówka 8, 09-401 Płock
Tytuł projektu: Każdemu sercu bliska ochrona środowiska 7
• Miejskie Przedszkole Nr 21 w Płocku, ul. Mikołaja Reja 4, 09-402 Płock
Tytuł projektu: Akademia Przyjaciół Pszczół
• Miejskie Przedszkole Nr 27 w Płocku, ul. Reja 28, 09-402 Płock
Tytuł projektu: Nie szukaj wymówki, chroń nawet mrówki
• Miejskie Przedszkole Nr 34, im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku, ul.
Harcerska 2, 09-410 Płock
Tytuł projektu: Kubusiowi przyjaciele miodku
• Miejskie Przedszkole Nr 37 w Płocku, ul. Hubalczyków 5, 09-409 Płock
Tytuł projektu: Pomóżmy im przetrwać
• Szkoła Podstawowa Nr 17, im. Tadeusza Kościuszki w Płocku, ul. Miodowa 13a, 09-400
Płock
Tytuł projektu: Dbając o powietrze, dbasz o gatunki zagrożone
3. Organizację happeningu w związku z obchodami Dnia Ziemi oraz Światowego Dnia Ochrony
Środowiska w dniu 04 czerwca 2019 r. w „Zielonym Ogródku” w Płocku polegającego na:
• przygotowaniu sceny dla występujących grup,
• zorganizowaniu i obsłudze nagłośnienia sceny,
• montażu oraz demontażu systemu nagłośnieniowego.
4. Przeprowadzenie warsztatów i konkursów dla przedszkoli oraz szkół podstawowych, i szkół
ponadpodstawowych podczas happeningu w dniu 04 czerwca 2019 r na temat:
• „Niska emisja” – wprowadzenie do tematu ochrony powietrza – do ograniczenia niskiej
emisji.
• „Wymień piec!, Nie spalaj odpadów, ecodriving, dbaj o zieleń.
• „Chronimy powietrze – chronimy gatunki zagrożone”
6. Promocja kampanii edukacyjnej.

Wszystkie działania przeprowadzono zgodnie z programem.
VII. Środowiska Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2019 pn. "Nie śmiecimy sprzątamy - zmieniamy!"
Termin: 20-22/09/2019r
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Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku przeprowadziło Akcję we współpracy z
Szkołą Podstawową Nr 14 w Płocku działającą w imieniu Miasta Płock oraz firmami: Płockie
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadów w Płocku oraz SUEZ Płocka Gospodarka
Komunalna.
W ramach akcji uczestniczyło 36 placówek oświatowych z terenu miasta Płocka angażując ponad
4500 dzieci i młodzieży. Ponadto w akcji wzięli udział osadzeni z Zakładu Karnego w Płocku oraz
osoby prywatne wraz z rodziną, które wyraziły chęć sprzątania – postawa warta pochwały.
Zorganizowane grupy, które chciały wziąć udział w akcji zgłaszały się do RCEE w Płocku, w celu
odebrania worków i rękawic oraz ustalenia miejsca sprzątania i złożenia odpadów. Worki i
rękawice zakupiono ze środków finansowych przekazanych przez Miasto Płock i Szkołę
Podstawową Nr 14 w Płocku. Worki z zebranymi odpadami nieodpłatnie odbiorze firma SUEZ
Płocka Gospodarka Odpadami, natomiast Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku
nieodpłatnie przyjmie odpady celem ich zagospodarowania.
Akcja „Sprzątanie Świata” – to nie tylko akcja jednodniowa, to cała gama innych działań
edukacyjnych: organizowane są konkursy, wystawy, festyny, rajdy piesze. Bardzo ciekawą
inicjatywą towarzysząca Akcji Sprzątanie Świata jest giełda rzeczy używanych zorganizowana
przez Szkołę Podstawową nr 6 w Płocku.
Sprzątanie Świata – to lekcja poszanowania środowiska – dzięki której nauczymy się nie tworzyć
niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami,
a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i
niszczyć środowiska.

VIII. Pszczeli świat. Pszczoły – owady pożyteczne – uczą, żywią, leczą
Zadanie dofinansowane ze środków Fundacji TESCO.
Zrealizowane działania:
1. Warsztaty „Pszczoły owady pożyteczne – uczą, żywią, leczą”.
W ramach zadania zostało zrealizowanych 10 warsztatów:
1. Szkoła Podstawowa w Starej Białej.
2. Miejskie Przedszkole Nr 29 w Płocku.
3. Szkoła Podstawowa Nr 24 w Płocku.
4. Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie.
5. Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym.
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogozinie.
7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brudzeniu Dużym.
8. Miejskie Przedszkole Nr 34 w Płocku.
9. Szkoła Podstawowa Nr 21 w Płocku.
10. Zespół Szkół Nr 3 w Zagrobie.
Liczba uczestników – 288
Warsztaty “Pszczoły – owady pożyteczne – uczą, żywią i leczą” prowadzone były aktywnymi
metodami nauczania (prezentacja multimedialna, gry i zabawy edukacyjne, prace plastyczne) wg
opracowanych scenariuszy warsztatów. Metody pracy zostały dostosowane do wieku
uczestników. W trackie zajęć korzystano grę edukacyjną pn. „Gra o miodek”.
Zakres tematyczny zrealizowanych warsztatów:
1. Pszczoły miododajne.
2. Pszczoły dziko żyjące.
3. Jak odróżnić pszczołę od osy
4. Rola pszczołowatych w zapylaniu.
5. Co otrzymujemy dzięki pszczołowatym.
6. Problem wymierania pszczół.
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7. Zmiany klimatu, a masowe ginięcie pszczół.
8. Rośliny miododajne.
2. Konkurs plastyczny „Pszczeli świat”
Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia dla życia
człowieka i przyrody, wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu technik plastycznych
oraz
rozwijanie wrażliwości plastycznej. Przedmiotem konkursu było wykonanie prac
plastycznych dowolną techniką w formacie A‐4 lub A‐3 zgodnej z celami konkursu.
Opracowany regulamin konkursu plastycznego pn. „Pszczeli świat” przekazano do wszystkich
placówek oświatowych z terenu miasta Płocka oraz powiatów płockiego i sierpeckiego
(przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych). Zamieszczono regulamin na stronie
internetowej Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, na profilu
społecznościowym Facebooku. W tym terminie wpłynęło 113 prac.
Powołana komisja konkursowa wyłoniła po trzech laureatów i po sześciu wyróżnionych w dwóch
kategoriach wiekowych. Łącznie przyznano 6 nagród i 12 wyróżnień.
3.Miasteczko przyrody – akcja promocyjno – informacyjna w zakresie ochrony pszczół.
Liczba: zrealizowano 3 stoiska prezentacyjne podczas imprez lokalnych
Liczba odbiorców: 150 osób
Akcje promocyjno – edukacyjne zorganizowano i przeprowadzono w dniach:
- 4 czerwiec 2019r. – miejsce Zielony Ogródek w Płocku – w trakcie festynu z Okazji
Międzynarodowego Dnia Ziemi,
- 7 czerwiec 2019r. – teren przyszkolny – w trakcie Pikniku Ekologiczno – Sportowego w
Borkowie Kościelnym,
- 16 lipca 2019r. – teren nad Wisłą – w trakcie imprezy plenerowej Bieg po wiedzę.
Akcje prowadzone były podczas działań edukacyjno – integracyjnych skierowanych do
mieszkańców miasta Płocka oraz powiatów płockiego i sierpeckiego. Miały różnorodne formy
dostosowane do grupy odbiorców. W trakcie akcji prezentowana była m.in. wystawa dotycząca
ochrony pszczołowatych, roślin miododajnych, przeprowadzone były gry i zabawy, konkursy
edukacyjne.

Pszczeli świat
Zadanie dofinansowane ze środków Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka.
IX.

Zrealizowane działania z przedstawieniem danych liczbowych:
1. „Pszczoły owady pożyteczne – uczą, żywią i leczą” – zajęcia edukacyjno - warsztatowe.
Liczba zrealizowanych warsztatów: 40 warsztatów w 20 placówkach oświatowych z terenu miasta
Płocka; Liczba uczestników: 874 osób
Wykaz placówek w których odbyły się warsztaty:
1. Miejskie Przedszkole nr 25 w Płocku.
2. Miejskie Przedszkole Nr 17 w Płocku.
3. Szkoła Podstawowa Nr 21 w Płocku.
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Płocku.
5. Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego w Płocku.
6. Szkoła Podstawowa Nr 15 w Płocku.
7. Szkoła Podstawowa Nr 20 w Płocku.
8. Miejskie Przedszkole Nr 14 w Płocku.
9. Szkoła Podstawowa Nr 22 w Płocku.
10. Miejskie Przedszkole nr 29 w Płocku
11. Miejskie Przedszkole Nr 21 w Płocku
12. Szkoła Podstawowa Nr 14 w Płocku
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13. Miejskie Przedszkole Nr 37 w Płocku
14. Niepubliczne Przedszkole „Pinokio” w Płocku
15. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Płocku
16. Miejskie Przedszkole Nr 34 w Płocku
17. Miejskie Przedszkole Nr 9 w Płocku
18. Miejskie Przedszkole Nr 29 w Płocku
19. Szkoła Specjalna Nr 24 w Płocku
20. Miejskie Przedszkole Nr 17 w Płocku
Zakres tematyczny zrealizowanych warsztatów:
1. Pszczoły miododajne.
2. Pszczoły dziko żyjące.
3. Jak odróżnić pszczołę od osy
4. Rola pszczołowatych w zapylaniu.
5. Co otrzymujemy dzięki pszczołowatym.
6. Problem wymierania pszczół.
7. Zmiany klimatu, a masowe ginięcie pszczół.
8. Rośliny miododajne.
Zajęcia edukacyjno – warsztatowe “Pszczoły – owady pożyteczne – uczą, żywią i leczą”
prowadzone były aktywnymi metodami nauczania (prezentacja multimedialna, gry i zabawy
edukacyjne, prace plastyczne) wg opracowanych scenariuszy warsztatów. Metody pracy zostały
dostosowane do wieku uczestników. W trackie zajęć korzystano zakupioną grę edukacyjną pn.
„Gra o miodek”.
2. “Miasteczko przyrody” – akcja promocyjno – informacyjna w zakresie ochrony
pszczół.
Liczba: zrealizowano 5 stoisk prezentacyjnych podczas imprez lokalnych
Liczba odbiorców: 500 osób
Dwie akcje promocyjno – edukacyjne zorganizowano i przeprowadzono w dniach 5 i 6 lutego
2019r. w trakcie “Feriowiska” (każdego dnia w Feriowisku uczestniczyła inna grupa odbiorców).
Trzecią akcje przeprowadzono na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława
Małachowskiego w dniu 15 marca 2019r. podczas akcji “Be nice to bee”. Czwarta akcja
promocyjno – informacyjna prowadzona była na terenie Miejskiego Przedszkola w Płocku w
trakcie imprezy integracyjnej dla całej społeczności przedszkolnej i lokalnej.
Ostania czyli piata akcja promocyjno – edukacyjna odbyła się trakcje festynu sumującego projekt
w dniu 4 czerwca 2019r. w Zielonym Ogródku w Płocku.
Akcje prowadzone były podczas działań edukacyjno – integracyjnych skierowanych do
mieszkańców miasta Płocka. Miały różnorodne formy dostosowane do grupy odbiorców. W
trakcie akcji prezentowana była m.in. wystawa dotycząca ochrony pszczołowatych, roślin
miododajnych, przeprowadzone były gry i zabawy, konkursy edukacyjne, ponadto w trakcie
trzeciej akcji promocyjno – edukacyjnej odbyła się prelekcja nt. Co każdy z nas może zrobić aby
pomóc owadom zapylającym?
Podczas akcji – pormocyjno – edukacyjnej prowadzone były warsztaty przez dwóch trenerów
równolegle przy wsparciu dwóch wolontariuszy.
3. Pszczeli świat – konkurs plastyczny
Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia dla życia
człowieka i przyrody, wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu technik plastycznych
oraz
rozwijanie wrażliwości plastycznej. Przedmiotem konkursu było wykonanie prac
plastycznych dowolną techniką w formacie A‐4 lub A‐3 zgodnej z celami konkursu.
Opracowany regulamin konkursu plastycznego pn. „Pszczeli świat” przekazano do wszystkich
placówek oświatowych z terenu miasta Płocka (przedszkoli, szkół podstawowych
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i ponadpodstawowych). Zamieszczono regulamin na stronie internetowej Regionalnego Centrum
Edukacji Ekologicznej w Płocku, na profilu społecznościowym Facebooku. Termin składania prac
w konkursie minął 15 maja 2019r. W tym terminie wpłynęło 157 prac.
17 maja 2019r. powołana komisja konkursowa wyłoniła po trzech laureatów i po sześciu
wyróżnionych w dwóch kategoriach wiekowych. Łącznie przyznano 6 nagród i 12 wyróżnień.
4. Pszczeli świat – konkurs artystyczny
Przedmiotem konkuru było przygotowanie przez zorganizowaną grupę dzieci z przedszkoli lub dzieci
i młodzieży ze szkół podstawowych lub ponadpodstawowych z terenu miasta Płocka programu
artystycznego (scenki tematycznej, teatrzyku, piosenki, inscenizacji) zgodnej z celami konkursu
i zaprezentowanie jej podczas festynu „Pszczeli świat”. W ustalonym terminie składania zgłoszeń tj.
do 15 maja 2019r. wpłynęło 13 kart zgłoszeniowych. Wszystkie grupy, które złożyły karty
zgłoszeniowe zaprezentowały się podczas festynu sumującego projekt w dniu 4 czerwca 2019r.
Ich wystąpienia zostały ocenione przez komisje konkursową, która wybrała sześciu laureatów
konkursu. Nagrodą w konkursie były puzzle magnetyczne „Pszczoła miodna” (wymiary 100 x 65
cm, 54 elementy).
5. Pszczeli świat – festyn – sumujący projekt
Termin: 4 czerwiec 2019r.
Miejsce: Zielony Ogródek w Płocku, Plac Dąbrowskiego 2a.
Uczestnicy: dzieci i młodzież laureaci konkursu plastycznego, dzieci i młodzież uczestnicy
konkursu artystycznego, społeczność lokalna miasta Płocka – 500 osób.
Zrealizowany program:
1. Powitanie uczestników, przekazanie informacji o projekcie, finansującym i realizatorze.
2. Przedstawienie efektów rzeczowych i ekologicznych projektu pn. „Pszczeli świat”.
3. „Pszczeli świat” – wykład.
4. Występy artystyczne dzieci i młodzieży” – uczestników konkursu artystycznego „Pszczeli
świat”.
5. Wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursach.
Obok sceny głównej:
1. Miasteczko przyrody – stoisko edukacyjne.
2. Praca
pszczelarza
–
stoisko
przygotowane
przez
pszczelarza.
Obok sceny głównej odbywały się warsztaty, gry i zabawy edukacyjne oraz konkursy:
wiedzy i plastyczne. Przygotowane też było stoisko edukacyjne, na którym odbywały się
zajęcia oraz wykład w trakcie którego szczególnie omówiono problem masowego
wymierania pszczół oraz przedstawiono co każdy z nas może zrobić aby pomóc owadom
zapylającym.
Wszystkim uczestnikom prezentującym się na scenie zostały przekazane zeszyty edukacyjne
„Owady społeczne – zeszyt edukacyjny”.
Dzień dla społeczności - akcja wolontarystyczna - przy zaangażowaniu
wolontariuszy z Fabryki Levi Strauss Poland sp. z o.o. w Płocku
W ramach akcji wolontariusze z Fabryki przeprowadzili szereg działań, m.in.:
I działanie - na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie.
Prace polegały na utworzeniu ogrodu warzywno-owocowego do nauki ogrodnictwa dla dzieci.
Naturalnym działaniem, zmierzającym do przekształcania otoczenia szkoły w miejsca bogate
przyrodniczo jest sadzenie roślin. Ogród będzie pełnił funkcję dydaktyczną, do nauki ogrodnictwa
dla dzieci.
X.
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II działanie - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Męczeninie gm. Radzanowo - ośrodek dla osób
niepełnosprawnych.
W ośrodku prowadzono prace remontowe, naprawcze i porządkowe w ośrodku. Natomiast na
terenie wokół ośrodka pielono i grabiono ogród, porządkowano teren wokół ośrodka oraz
malowano wyposażanie. W małej szwalni wolontariuszki z Levis’a szyły fartuchy kuchenne.
III działanie - "Działania na rzecz Wisły" polegające na sprzątaniu bulwaru i plaży nad Wisłą w
Płocku oraz wokół Zalewu Sobótka.
Celem działań było zwrócenie uwagi uczestników akcji na naszą wspólną odpowiedzialność za
stan wód np. rzek i jezior, angażując jednocześnie społeczności do otaczania ich opieką. Na uwagę
zasługuje fakt, że na w/w terenie zebrano duży kontener odpadów!.
IV działanie - twórcze warsztaty upcyklingowe przy udziale wolontariuszy z Fabryki oraz dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku.
Podczas warsztatów uczestnikom przedstawiono zasady prawidłowej segregacji odpadów.
Natomiast w części praktycznej wolontariusze a fabryki oraz uczyli się wykonywać rozmaite
formy użytkowe i dekoracyjne wykorzystując surowce wtórne.
V działanie - Prace porządkowe i ogrodnicze na terenie płockiego ZOO.
Na terenie ogrodu zoologicznego przeprowadzono prace porządkowe przy stawie, wykonano
nasadzenia wiosennej roślinności - tworząc rabaty, ponadto pielono i prowadzono prace
porządkowe.

X. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Stowarzyszenie RCEE w Płocku nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Informacja o uzyskanych przychodach
W 2019 roku Stowarzyszenie uzyskało ogółem przychód w wysokości: 112.286,21 zł.
3.Informacja o poniesionych kosztach
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie ponoszone koszty
związane są z realizacją celów statutowych.
Ogółem koszty w 2019 roku wyniosły: 112.286,21 zł
4.Dane o zatrudnieniu
Zarząd sprawuje swoje funkcje nie pobierając wynagrodzeń.
W 2019 roku Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej, nie przyznało i nie
wypłaciło nagród ani premii, nie zaciągało zobowiązań.
5.Informacja o rozliczeniach Federacji (podatki i ZUS)
Wszystkie zobowiązania z tytułu podatków i składek ZUS regulowane były terminowo.
W roku 2019 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.
7.Sytuacja finansowa Stowarzyszenia RCEE w Płocku na koniec 2019 roku jest
dobra.
Płock, dn. 05/06/2020r
Sprawozdanie zatwierdził zarząd:
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