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Przedmiot działalności statutowej 

a) działalność statutowa nieodpłatna 

 Opracowanie i realizowanie programów edukacyjnych; 

 Prowadzenie działalności Promocyjnej w kraju i zagranicą; 

 Prowadzenie i popieranie działalności placówek edukacyjnych 

 Inspirowanie i tworzenie form kulturowych sprzyjających całościowemu 
oglądowi świata i człowieka 

 Organizacja konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

 Prowadzenie  kursów, wykładów, seminariów, warsztatów, konferencji 
 

Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej nie prowadzi działalności gospodarczej. 
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Programy realizowane w 2013r. 

1. Ekoinkubator - program wsparcia dla mazowieckich organizacji pozarządowych 

dofinansowany z Funduszu inicjatyw Obywatelskich 

2. Ogólnopolska kampania edukacyjna w zakresie właściwego postępowania z ZSEE pt. 

„Elektroodpady - proste zasady” dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



EKOinkubator NGO 

 

Projekt "EKOInkubator NGO" zrealizowany został w okresie 01.08.2012 r. - 31.05.2013 r. 
Był to bezpłatny kompleksowy mechanizm wspierania rozwoju młodych i 
nowopowstających organizacji pozarządowych na terenie województwa mazowieckiego, 
który przeprowadzony został przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej w 
partnerstwie ze Społecznym Instytutem Ekologicznym. 
Do "EKOInkubatora NGO" zaproszono mazowieckie organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia, towarzystwa i grupy nieformalne prowadzące działalność w obszarze 
ochrony środowiska, ekologii, dziedzin pokrewnych lub powiązanych tematycznie oraz 
inicjatorów nowych podmiotów III Sektora na Mazowszu. 
 

I. Cele założone w Projekcie: 

1. Edukacja obywatelska i specjalistyczna przedstawicieli pozarządowych organizacji 
ekologicznych, w powiązaniu z promowaniem wartości współdziałania 
społecznego (realizacja poprzez program szkoleniowy "Start+" i "Rozwój+"). 

2. Wsparcie ekologicznych organizacji społecznych w dostępie do zasobów 
technicznych, wiedzy i informacji (realizacja poprzez Wspólne Biuro, doradztwo i 
szkolenia "Start+" i "Rozwój+").  

3. Integracja III Sektora w zakresie wspólnych inicjatyw ekologiczno-społecznych 
(realizacja poprzez szkolenie "Start+", "Rozwój+", "Mazowieckie Targi 
EKOAktywności", Baza Wolontariuszy). 

 

II. Opis działań zrealizowanych w ramach Projektu w 2013 roku. 

 

W 2013 roku, kontynuowano szkolenie zamknięte pn. "Start+", podczas którego w 

styczniu zrealizowano 18 godzin szkoleniowych (3 bloki szkoleniowe po 6 godzin każdy). 

Łącznie w trakcie Projektu przeprowadzono 36 godzin szkoleniowych programu "Start+" 

(w 2012 r. - 18 godzin i 2013 r. - 18 godzin). W szkoleniu zamkniętym wzięło udział 16 

osób. W ramach szkolenia "Start+" w 2013 r. zrealizowano warsztat z zakresu technik 

tworzenia projektów ekologicznych oraz dwa zajęcia praktyczne na temat sporządzania 

biznesplanu i strategii rozwoju indywidualnego organizacji pozarządowych. 

 

W 2013 roku przeprowadzono program szkoleniowy pn. "Rozwój+" – w formie 9 bloków 

tematycznych, trwających każdy po 6 godzin. Szkolenie miało charakter otwarty, czyli w 

każdym bloku szkoleniowym mogły wziąć udział inne lub te same osoby, a rekrutacja 

prowadzona była w sposób ciągły do wykorzystania miejsc. W programie przeszkolonych 

zostało łącznie 99 osób. W programie zrealizowano następujące bloki tematyczne: 

1. Prawo i Finanse. 
2. Komunikacja medialna i dialog społeczny. 
3. Skuteczne zarządzanie ngo. 
4. Wolontariat w ngo. 



5. Zrównoważony rozwój w projekcie. 
6. Fundraising w ngo. 
7. Granty i dotacje UE – dostępność funduszy europejskich. 
8. Warsztat praktyczny – Sporządzanie wniosków o dofinansowanie projektu z 

wybranego  programu dotacyjnego (część 1). 
9. Warsztat praktyczny – Sporządzanie wniosków o dofinansowanie projektu z 

wybranego programu dotacyjnego (część 2). 
 

Największym zainteresowaniem cieszył się temat "Fundraising w NGO" oraz warsztat 

praktyczny konstruowania i planowania działań projektowych, pisania i rozliczania 

wniosków o dofinansowanie dla programów o charakterze ekologicznym.  

 

Doradztwo zindywidualizowane (branżowe) i powiatowe zostało zrealizowane zgodnie z 

harmonogramem na rok 2013 (160 godzin + 60 godzin). Łącznie, w doradztwie 

prowadzonym w biurze Projektu w roku 2013 wzięły udział 173 osoby, a dodatkowo 10 

osób skorzystało z doradztwa specjalistów poprzez kontakt mailowy bezpośrednio na 

adres wybranych doradców. Doradcy pracowali wg terminarza ustalanego indywidualnie 

dla każdego miesiąca i upublicznianego na stronie www.ekoinkubator.org.pl, a także 

upowszechnianego w komunikatach internetowych. 

Uczestnicy Projektu mogli bezpłatnie skorzystać z zaplecza biurowego Oferenta w ramach 
usługi "Wspólne Biuro" – w 2013 roku z takiej możliwości skorzystało 56 osób. Do 
dyspozycji uczestnika Projektu były trzy stanowiska biurowe wraz ze sprzętem 
komputerowym, telefon, faks, adres korespondencyjny, a także sala warsztatowa 
wykorzystywana do prowadzenia konsultacji z doradcami, specjalistą ds. edukacji 
ekologicznej, spotkań członkowskich i założycielskich, a także dyskusji tematycznych i 
spotkań uczestników Projektu (w sali prowadzone były również cotygodniowe szkolenia 
"Start+" i "Rozwój+"). 
 

"Mazowieckie Targi EKOAktywności" odbyły się podczas "Światowego Dnia Ziemi '2013", 

w dniu 28.04.2013 roku w parku Pole Mokotowskie w Warszawie. W obchodach 

"Światowego Dnia Ziemi '2013" wzięło udział 10 najaktywniejszych uczestników 

programu "EKOInkubator NGO". Prezentacja przebiegała pod hasłem "Mazowieckie Targi 

EKOaktywności". Na 10 stanowiskach prezentacyjnych, w godz. 10:00 - 18:00 organizacje 

pozarządowe uczestniczące w Projekcie, prowadziły działania informacyjno-promocyjne 

na temat swojej działalności i planów na przyszłość oraz obszerną akcję edukacyjną w 

zakresie ekologii, ochrony środowiska, a także zachowań konsumenckich zgodnych z ideą 

zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo, w godz. 12:00-15:00 przedstawiciele 10 

organizacji pozarządowych wybranych spośród uczestników Projektu podjęło dyskusję z 

przedstawicielami kilku ważnych dla decyzji środowiskowych instytucji publicznych. 

Debata prowadzona była w trakcie trwania festynu, w warunkach plenerowych. Patronat 

nad debatą objął Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Do projektu zaproszeni zostali przedstawiciele następujących instytucji publicznych: 

- Ministerstwa Środowiska 



- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie 
- Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie  
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
- Biura Infrastruktury Urzędu M.st. Warszawy 
- Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu M.st. Warszawy 
- Polskiej Organizacji Turystycznej 
- Starostwa Powiatowego w Sławnie (woj. zachodniopomorskie) aktywnie promującego 

swój region jako miejsce idealne do ekoturystyki; współpracującego z organizacjami 
pozarządowymi w tym zakresie (jako "dobre przykłady") 

- Przedszkola Publicznego nr 21 w Ostrowcu Świętokrzyskim realizującego własny 
program ekologiczny dla dzieci 3-6 letnich; innowację „Zbliżamy dzieci 6- letnie do 
świata przyrody” i „Przedszkole z klimatem”. Przedszkole posiada certyfikat 
ekologiczny lokalnego centrum aktywności ekologicznej oraz „zieloną flagę” w ramach 
programu „szkoły dla ekorozwoju”, a także tytuł „Mistrz edukacji ekologicznej” (jako 
"dobre przykłady") 

W Mazowieckich Targach EKOaktywności, "EKOInkubator NGO" reprezentowały 

następujące organizacje pozarządowe aktywnie uczestniczące w Projekcie: 

- Fundacja alter eko 
- Fundacja Mrowisko 
- Fundacja Rozwoju Myśli Ekologicznej 
- Fundacja Strefa Zieleni 
- Fundacja Zielona Polana 
- Fundacja Zielony Horyzont 
- Stowarzyszenie Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego 
- Fundacja Kociolandia 
- Stowarzyszenie Multiversum 
- Stowarzyszenie Praw Pasażerów „Przyjazne Latanie” 
 

Tematami wiodącymi dyskusji były:  

Źródła i możliwości finansowania społecznych projektów inwestycyjnych realizowanych 

przez organizacje pozarządowe; działania inwestycyjne na terenie m.st. Warszawa i 

okolicach o charakterze ekologicznym i kulturowym oraz ekonomiczne i środowiskowe 

aspekty tych inwestycji. 

 

Obszary pozafinansowej pomocy dla organizacji pozarządowych ze strony administracji 

publicznej w zakresie wsparcia informacyjno-promocyjnego, merytorycznego, 

instytucjonalnego przy realizowanych projektach. 

Partnerstwo międzysektorowe, inicjatywy realizowane w partnerstwie publiczno-

społecznym (zasady członkostwa, przykłady inicjatyw społeczno-publicznych, koalicji, 

platform komunikacji). 

Ekoturystyka i zrównoważona turystyka regionów; samorządy przyjazne środowisku 

skłonne do współpracy z organizacjami pozarządowymi przy projektach ekologicznych; 

możliwości i bariery jakie stwarzają obszary Natura 2000 do podejmowania inicjatyw dla 



rozwoju tych regionów oraz realizacji programów ekologicznych dla ich społeczności 

lokalnych. 

Informacja o środowisku; stan środowiska przyrodniczego w Polsce, ze szczególnym 

uwzględnieniem Mazowsza; metody kontroli; awarie ekologiczne. 

Poniżej przedstawiono imienną listę osób, które wzięły udział w dyskusji z ramienia 

instytucji publicznych: 

1. Konrad Grzybowski – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Warszawie 

2. Zbigniew Kamiński – Rzecznik Prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Warszawie  

3. Dorota Starczewska – Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych I Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie 

4. Urszula Walkiewicz – Starszy Specjalista, Wydział Ocen Oddziaływania na 
Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie 

5. Martyna Leciak – Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta St. Warszawy 
6. Marcin Wróblewski – Biuro Infrastruktury Urzędu Miasta St. Warszawy 
7. Ewa Madej- Popiel zastępca Dyrektora Departamentu Informacji o Środowisku w 

Ministerstwie Środowiska 
8. Piotr Krowieranda – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie 
9. Jacek Janowski – Wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej Polskiej 

Organizacji Turystycznej 
10. Małgorzata Sikora – Departament Strategii, Edukacji i Rozwoju w Narodowym 

Funduszu Ochrony Środowiska 
11. Jarosław Lichacy – Starostwo Powiatowe w Sławnie 
12. Salomea Broda – Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 21 w Ostrowcu 

Świętokrzyskim 
Dyskusję moderował p. Jacek Zyśk - redaktor naczelny miesięcznika "Odpady i 
Środowisko". Spotkanie zakończył wspólny lunch z produktów regionalnych i 
rozmowy w kuluarach 

III. Rezultaty Projektu osiągnięte w 2013 roku.  

 
Rezultat 1.  

Nabycie kompetencji organizacyjnych przez liderów, członków i wolontariuszy III Sektora 
woj. mazowieckiego oraz osób planujących utworzenie ekologicznych struktur 
pozarządowych na terenie Mazowsza: 

- zakładany rezultat: 200 os. (w tym uczestnicy: "Start+" - 15 os., "Rozwój+" - 80 os. oraz 
doradztwa - 105 os. w całym okresie trwania Projektu); 

- osiągnięty rezultat: 288 os.(w tym uczestnicy: "Start+" - 16 os.; "Rozwój+" - 99 osób; 
doradztwo - 173 os.) 

 
Rezultat 2. Zmniejszenie dysproporcji wśród mazowieckich organizacji ekologicznych w 
zakresie budowania ich potencjału: 
- zakładany rezultat: 20 NGO 



- osiągnięty rezultat: 21 NGO 
 
Lista NGO: 
- Fundacja Strefa Zieleni 
- Fundacja "Idzik" 
- Fundacja alter eko 
- Fundacja Mrowisko 
- Stowarzyszenie Scena 96 
- Stowarzyszenie Przyjazne Latanie 
- Fundacja Rozwoju Myśli Ekologicznej 
- Fundacja Logikon 
- Fundacja im. Tekli Szostak 
- Stowarzyszenie Z CSO 
- Fundacja Zielony Horyzont 
- Fundacja Dom Kultury 
- Fundacja Zielona Polana 
- Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu 
- Fundacja Kocialandia 
- Stowarzyszenie na rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodzin Zastępczych Zastępczych oraz 

innych form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie Chaber 
- Stowarzyszenie 16 wersów 
- Grupa Nieformalna "Tea Club" 
- Polski Związek Permakultury 
- Stowarzyszenie Aktywnych "Kuźnia" 
- Stowarzyszenie Kolory Nadziei 
 
Dodatkowo, w Bazie NGO, prowadzonej w ramach Projektu zarejestrowało się 10 
organizacji pozarządowych, w tym jedna spośród uczestników szkoleń i innych usług 
Projekcie: 
- Fundacja alter eko 
- Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze 
- Klub Gaja 
- Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami  
- Mazowiecko Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne 
- Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - VIVA!  
- Stowarzyszenie Gospodarstw Agro i Ekoturystycznych Mazowieckie Wierzby  
- Stowarzyszenie GPP Ekologia  
- Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla wsi  
- Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" 
 
Spośród wszystkich uczestników - ośmiu z nich to organizacje pozarządowe spoza m.st. 
Warszawy, co oznacza, że prawie 25% ogółu uczestników stanowiły organizacje z 
ościennych powiatów, w tym:  
Stowarzyszenie Aktywnych „Kuźnia” - powiat warszawski zachodni 
Fundacja Rozwoju Myśli Ekologicznej – powiat żyrardowski 
Fundacja Zielona Polana – powiat sochaczewski 
Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu – powiat radomski 
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodzin Zastępczych Zastępczych oraz innych 
form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie Chaber – powiat piaseczyński 



Mazowiecko-Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne - powiat siedlecki (Baza NGO) 
Stowarzyszenie Gospodarstw Agro i Ekoturystycznych Mazowieckie Wierzby - powiat 
wyszkowski (Baza NGO) 
Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla wsi - powiat wyszkowski (Baza NGO) 
 
Rezultat 3. Aktywizacja wolontariuszy społecznych na terenie woj. mazowieckiego: 
- zakładany rezultat: 80 os. 
- osiągnięty rezultat: 70 osób  
 
Rezultat 4. Zwiększenie liczby wolontariuszy w mazowieckich organizacjach III Sektora: 
- zakładany rezultat: 5 NGO 
- osiągnięty rezultat: 10 NGO 
 
Rezultat 5. Integracja III Sektora, zawiązywanie trwałych partnerstw dla wspólnych 
inicjatyw społeczno-ekologicznych, wsparcie mentorskie organizacji silniejszych dla 
organizacji słabszych w regionie: 
- zakładany rezultat: 10 NGO  
- osiągnięty rezultat: 10 NGO 
 
"Mazowieckie Targi EKOaktywności" zostały przeprowadzone w IV.2013 (zgodnie z 
harmonogramem). 
Lista NGO: 
- Fundacja alter eko 
- Fundacja Mrowisko 
- Fundacja Rozwoju Myśli Ekologicznej 
- Fundacja Strefa Zieleni 
- Fundacja Zielona Polana 
- Fundacja Zielony Horyzont 
- Stowarzyszenie Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego 
- Fundacja Kociolandia 
- Stowarzyszenie Multiversum 
- Stowarzyszenie Praw Pasażerów „Przyjazne Latanie” 
 
Rezultat 6. Zdobycie wiedzy i informacji z zakresu funkcjonowania III Sektora w woj. 
mazowieckim przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym wolontariuszy 
50+: 
- zakładany rezultat: 200 os. (w całym Projekcie, w latach 2012-2013) 
- osiągnięty rezultat: 173 os. (w roku 2013)  
 
Rezultat 7. Usługa - realizacja programu szkoleniowego Start+: 
- zakładany rezultat: 36h (w całym Projekcie, w latach 2012-2013) 
- osiągnięty rezultat: 18h (w 2013 roku) 
 
Rezultat 8. Usługa: realizacja programu szkoleniowego Rozwój+: 
- zakładany rezultat: 54h (w całym Projekcie, w latach 2012-2013) 
- osiągnięty rezultat: 54h (w roku 2013) 
 
Rezultat 9: Usługa: przeprowadzenie doradztwa zindywidualizowanego i branżowego: 
- zakładany rezultat: 200h (w całym Projekcie, w latach 2012-2013) 



- osiągnięty rezultat: 160h (w roku 2013) 
 
Rezultat 10: Usługa: Przeprowadzenie powiatowych konsultacji społecznych: 
- zakładany rezultat: 75h 
- osiągnięty rezultat: 60h 
 

Rekrutacja w na doradztwo zindywidualizowane i branżowe prowadzona była w sposób 

ciągły, na podstawie zgłoszeń telefonicznych lub przesłanych drogą e-mail. Przyjmowane 

były również osoby bezpośrednio odwiedzające biuro projektu jako tzw. „uczestnicy z ulicy”. 

Miesięczny grafik pracy doradców systematycznie udostępniany był na stronie internetowej 

Projektu, a także rozsyłany pocztą elektroniczną do potencjalnych odbiorców i publikowany 

na portalach tematycznie powiązanych z Projektem.  

 

Rezultat 11.Opracowanie i druk raportu konsultacji NGO - "Mazowieckie Targi 

EKOAktywności": 

- zakładany rezultat: 50 egz. 
- osiągnięty rezultat: 50 egz. 
 
Rezultat 12. Rezultat długofalowy: zwiększenie liczby aktywnych organizacji 
pozarządowych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w mazowieckim III Sektorze: 
- zakładany rezultat: 5 NGO 
- osiągnięty rezultat: 6 NGO 
 

Poniżej przedstawione zostały nazwy organizacji pozarządowych, które reaktywowały 

swoją działalność lub zostały zawiązane/utworzone w trakcie trwania Projektu, a do 

powstania których przyczyniły się oferowane usługi w ramach "EkoInkubatora NGO": 

Fundacja Mrowisko - data założenia: 14.01.2013, 

Fundacja alter eko - data założenia: 25.01.2013, 

Fundacja Rozwoju Myśli Ekologicznej: 28.03.2013, 

Stowarzyszenie Praw Pasażerów "Przyjazne Latanie" - data założenia: 25.04.2013, 

Fundacja Strefa Zieleni - działalność wznowiona po 8 latach zawieszenia, 

Stowarzyszenie Multiversum – na koniec Projektu oczekiwało na wpis do KRS. 

 

IV. Liczbowe określenie skali działań w odniesieniu do 2013 r. 

  

Szkolenie "Start+": 



- liczba zrealizowanych godzin - 18h (3 spotkania x 6h); weryfikacja - program 
warsztatów 

- liczba uczestników - 16 os. (liczebność grupy szkoleniowej); weryfikacja - lista 
obecności  

 

Szkolenie "Rozwój+": 

- liczba zrealizowanych godzin - 54h (9 spotkań x 6h); weryfikacja - program 
warsztatów 

- liczba uczestników - 99 os. (liczebność grupy szkoleniowej); weryfikacja - lista 
obecności  

 

Doradztwo Konsultanta Powiatowego: 

- liczba godzin - 60 h (4 miesiące x 15h); weryfikacja - harmonogram pracy doradcy 
- liczba uczestników - 73 os.; weryfikacja - lista obecności w rejestrze pracy Konsultanta 

Społecznego 
 

Doradztwo Zindywidualizowane (Branżowe): 

- liczba godzin - 160h (4 specjalistów x 10h x 4 miesiące); weryfikacja - harmonogram 
doradztwa 

- liczba uczestników - 100 os. (w tym konsultacje on-line); weryfikacja - lista obecności 
w rejestrze pracy doradcy 

 

Baza Wolontariuszy: 

- liczba wolontariuszy - 70 os.; weryfikacja - baza na www; dziennik pracy 
wolontariuszy 

- liczba NGO - 11; weryfikacja - baza NGO na stronie www.ekoinkubator.org.pl 
 

Wspólne Biuro: 

- liczba osób - 51 osób; weryfikacja - dziennik pracy biura 
- liczba wolontariuszy - na stałe w biurze pracowało 2 wolontariuszy oraz kilka osób w 

systemie dorywczym, łącznie z biura skorzystało 105 wolontariuszy; weryfikacja - 
dziennik pracy wolontariuszy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ekoinkubator.org.pl/


Kampania edukacyjna w zakresie właściwego postępowania z ZSEE pt. 
„Elektroodpady - proste zasady” 
 

Warsztaty dla szkół „Akademia Twórczego Recyklingu” 
W II edycji programu „Akademii Twórczego Recyklingu” (zima 2013 r.) zrealizowano 15 
warsztatów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w województwach: łódzkim (4 
szkoły podstawowe, 1 gimnazjum), świętokrzyskim (4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja) i 
lubelskim (2 szkoły podstawowe, 2 gimnazja). W każdej ze szkół prowadzone były zajęcia 
warsztatowe teoretyczne i praktyczne. Udział wzięło 782 uczestników.  

Razem w warsztatach, w obu edycjach wzięły udział 2.782 osoby. 
 

konkursy: 

 
a) „ŚWIADOMY WIE, CO ROBIĆ Z ZSEE” - KONKURS DLA SZKÓŁ W 3 KATEGORIACH 
WIEKOWYCH.  

 

INFORMACJE PODSTAWOWE O KONKURSIE 

Głównym celem konkursu było zwrócenie uwagi młodego pokolenia i społeczności 
lokalnych na problem elektroodpadów i pokazanie właściwych postaw wobec 
postępowania z nimi, zgodnie z poszanowaniem środowiska i przepisami prawa. 

Uczestnicy konkursu pracowali na utworzonych przez siebie aktywnych profilach, gdzie 
zamieszczali raporty z realizacji kolejnych zadań w każdym z dwóch etapów konkursu. 
Raporty oceniane były oddzielnie: pierwszy etap do dnia 22.01.2013 r., drugi zaś do dnia 
07.05.2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem cennych nagród i dyplomów 
udziału odbyło się w dniu 12.06.2013 r., o godz. 12:00 w Centrum Olimpijskim, przy ul. 
Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie. 

ZZAADDAANNIIAA  KKOONNKKUURRSSOOWWEE  

W I etapie konkursu uczniowie wraz z opiekunem musieli przeprowadzić przyrodniczą 
diagnozę lokalną, wykonać metryczkę gminy, mapę niebezpiecznych i zaniedbanych 
miejsc przyrodniczych oraz opracować grę planszową, komputerową lub terenową. 
Zadaniem podstawowym w II etapie konkursu było zaś przeprowadzenie zbiórki zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w swojej gminie wspartej działaniami 
promocyjnymi i informacyjnymi. 
REKRUTACJA  

Konkurs rozpoczął się jesienią 2013 r., a pierwszym działaniem była rekrutacja jego 
uczestników spośród szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej 
Polski. W konkursie każda szkoła mogła zgłosić zespół składający się z pięciu uczniów 
oraz ich opiekuna. Elektroniczna rekrutacja została zamknięta w dniu 22.11.2013 r., a do 
konkursu zgłosiło się 395 szkół. Najwięcej szkół (ogółem) zgłoszonych zostało z woj. 
mazowieckiego, śląskiego i lubelskiego. Najwięcej szkół podstawowych zgłosiło się z woj. 
mazowieckiego i lubelskiego, zaś szkół gimnazjalnych z woj. mazowieckiego i łódzkiego. 
Zdecydowanie największy procent udziału szkół ponadgimnazjalnych zanotowano z woj. 
śląskiego. 
OCENA I ETAPU KONKURSU 

W I etapie konkursu do oceny Jury wpłynęło 1 539 raportów, a punkty za ukończenie 
etapu I otrzymało 247 zespołów w trzech kategoriach wiekowych: 

 kategoria 1: szkoła podstawowa – 542 raporty, 85 zespołów 



 kategoria 2: szkoła gimnazjalna – 594 raporty, 96 zespołów 

 kategoria 3: szkoła ponadgimnazjalna – 403 raporty, 66 zespołów 

Na I etap składało się sześć raportów cząstkowych: 
 raport 1: Metryczka gminy 

 raport 2: Budowa i promocja Ekozespołu 
 raport 3: Diagnoza lokalnego rynku ZSEE 

 raport 4: Identyfikacja dzikich wysypisk 
 raport 5: Opracowanie zasad gry 

 raport 6: Wykonanie techniczne gry 

W dniu 01.03.2013 r. na stronie www.elektroodpadyprostezasady.pl opublikowane 
zostały oficjalne wyniki rywalizacji międzyszkolnej po I etapie konkursu. 
 

OCENA II ETAPU KONKURSU  

W II etapie konkursu wpłynęło 638 raportów od 213 zespołów w trzech kategoriach 
wiekowych: 

 kategoria 1: szkoła podstawowa – 223 raporty, 75 zespołów  
 kategoria 2: szkoła gimnazjalna – 249 raportów, 83 zespoły 

 kategoria 3: szkoła ponadgimnazjalne – 166 raportów, 55 zespołów 

Na etap II składały się trzy raporty cząstkowe: 
 raport 1: Przygotowanie zbiórki elektroodpadów 

 raport 2: Promocja zbiórki elektroodpadów 
 raport 3: Przeprowadzenie zbiórki elektroodpadów 

Prace w II etapie konkursu wspierała firma Remondis Electrorecycling, która zrealizowała 
96 odbiorów elektroodpadów od uczestników z całej Polski, o łącznej wadze 132 134,00 
kg, w tym ze szkół podstawowych zebrano 42 514,00 kg, szkół gimnazjalnych 48 725,00 
kg i szkół ponadgimnazjalnych 40 895,00 kg.  
W II etapie jury oceniło 638 raportów, a wszyscy uczestnicy zebrali łącznie 536 724,26 kg 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

JURY KONKURSU 

Jury konkursu obradowało w składzie: dr Jadwiga Leśniewska, Honorata Waszkiewicz 
oraz Jacek Zyśk. Sędziowie z wielkim zaangażowaniem sprawdzili łącznie 2 177 raportów 
cząstkowych utworzonych przez zespoły w obu etapach.  
Oficjalne podpisanie protokołu konkursowego odbyło się w dniu 31.05.2013 r. w siedzibie 

Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej, przy ul. Raszyńskiej 32/44 lok. 140. 

NAGRODY W KONKURSIE 

Nagrodami w konkursie był sprzęt audiowizualny dla szkół oraz drobne upominki dla 
dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, którzy reprezentowali szkołę, a byli laureatami 
konkursu. 

STATYSTYKA KOŃCOWA KONKURSU: 

Liczba zgłoszeń/szkół w fazie rekrutacji – 395 
Liczba szkół po I etapie – 247 

Liczba szkół po II etapie – 213 

Liczba uczestników bezpośrednich – 1 278 

http://www.elektroodpadyprostezasady.pl/


Liczba nadesłanych i ocenionych raportów – 2 177 

Całkowity tonaż zbiórek ZSEE – 536 724,26 kg, w tym: 

 szkoły podstawowe – 160 143,5 kg 
 szkoły gimnazjalne – 229 427,26 kg 

 szkoły ponadgimnazjalne – 147 153,5 kg 
 

b) „POLSKA GMINA PRZYJAZNA RECYKLINGOWI” - OGÓLNOPOLSKI RANKING GMIN 
 

Ranking Gmin "Polska Gmina Przyjazna Recyklingowi" to konkurs, który miał na celu 
wyłonienie polskich gmin zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, 
prowadzących ciekawe formy edukacji ekologicznej, a także mogących podzielić się 
swoimi osiągnięciami w zakresie organizowania gospodarki odpadowej zużytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznym na swoim terenie.  
 
Konkurs realizowany był w trzech kategoriach:  
I kategoria - gminy wiejskie  
II kategoria - gminy miejskie  
III kategoria - gminy miejsko-wiejskie  

 

Aby wziąć udział w konkursie, przedstawiciele urzędu gminy zobowiązani byli do 
wypełnienia i przesłania na adres Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej ankiety wraz z 
formularzem zgłoszeniowym. Konkurs trwał od 1 kwietnia 2013 r. do 1 września 2013 r. i 
został objęty honorowym patronatem przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.  
 
Rekrutacja prowadzona była drogą mailową oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej. 
Łącznie listownie rozdystrybuowano 2 500 szt. regulaminów konkursowych wraz z 
ankietami. Przesyłki trafiły do gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich oraz do 
związków i stowarzyszeń gmin z terenu całego kraju. 

W dniu 6 września 2013 r. w siedzibie Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej odbyły się 
obrady Jury Rankingu Gmin w składzie: Aleksandra Czarnecka – specjalista w zakresie 
gospodarowania odpadami, Magdalena Cholewa – specjalista ds. handlowych Remondis 
Electrorecycling Sp. z o.o., Grażyna Hodun – wiceprezes Zarządu Fundacji Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej, Grzegorz Jarzyna – starszy specjalista Departamentu Kontroli 
Rynku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Jury przyznało następujące nagrody: 
I nagroda w kategorii gmina miejska: Wrocław 
I nagroda w kategorii gmina wiejska: Jonkowo 
I nagroda w kategorii gmina miejsko-wiejska: Dąbrowa Tarnowska 

W dniu 13 września 2013 r., w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, odbył się 
uroczysty finał Rankingu Gmin "Polska Gmina Przyjazna Recyklingowi". Podczas finału 
obecni byli m.in. Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska – patron 
honorowy konkursu, Dorota Comberska, Dyrektor Departamentu Strategii, Edukacji i 
Rozwoju Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  
przedstawiciele firmy REMONDIS Electrorecycling Polska oraz wszyscy członkowie Jury 
Rankingu Gmin i laureaci. Zwycięskie gminy otrzymały "Laur Promotora Recyklingu" oraz 
statuetki – szklane płaskorzeźby przygotowane przez pracownię Pana Tomasza 
Łączyńskiego, artysty plastyka. 

 



c) ELEKTROMAN - KONKURS NA KOMIKS DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW SZKÓŁ 
ARTYSTYCZNYCH 
 

"ElektroMan" to ogólnopolski konkurs plastyczny na wykonanie komiksu o 
elektrośmieciach.  
Zadaniem uczestników było wykonanie komiksu, który w ciekawy i nowatorski sposób 
promować miał właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i 
elektronicznym. Konkurs przeznaczony był dla uczniów liceów plastycznych oraz 
studentów uczelni artystycznych z całej Polski. Konkurs trwał od 1 stycznia 2013 r. do 10 
kwietnia 2013 r.  

Rekrutacja odbyła się droga e-mailową oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej z 
wykorzystaniem 500 szt. plakatów informacyjnych. 

Na konkurs nadesłano 104 prace, spośród których w dniu 27 kwietnia 2013 r.  Jury 
konkursu wyłoniło zwycięzców. Członkami Jury byli: prof. zw. Eugeniusz Józefowski – 
artysta plastyk, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 
Wojciech Korkuć – artysta plastyk, plakacista oraz Paweł Timofiejuk – prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Komiksowego. W konkursie przewidziano sześć nagród: I, II i III miejsce 
oraz trzy wyróżnienia. Wszyscy laureaci podczas uroczystego wernisażu otrzymali 
Tablety Bamboo – elektroniczne narzędzia wysokiej klasy dla grafików. Najlepsze prace 
zostały wyeksponowane w formie wystawy w Galerii Młodych Twórców w Warszawie.  

 
Lista laureatów: 
I nagroda – Marcin Ambrozik 

II nagroda – Jakub Grochola 

III nagroda – Natalia Borkowska 

 

Wyróżnienie – Paulina Górniak 

Wyróżnienie – Jonathan Scovil 

Wyróżnienie – Adrian Sobieraj 

 
3. Działania edukacyjnych połączone ze zbieraniem ZSEE podczas imprez 
ELEKTROKARAWANA 
 

W ramach prowadzonej kampanii odbyło się sześć akcji edukacyjnych podczas targów i 
imprez plenerowych dla ok. 46 000 osób. Podczas tych imprez zebrano łącznie 30,05 tony 
elektroodpadów. 

 
Zrealizowano następujące akcje edukacyjne: 

 
Przystanek pierwszy – Łódź, 13-14 października 2012 r., Targi BeEco.  

Targi BeEco, zorganizowano wspólnie z Międzynarodowymi Targami Łódzkimi oraz 
Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania - Łódź. Zebrano 8,32 tony ZSEE, obecnych było 
ok. 10.000 osób. 

 

Przystanek drugi – Toruń, 16-17 marca 2013 r.  

Akcja edukacyjna prowadzona była podczas III edycji Targów Turystycznych 
„WYPOCZYNEK ‘2013”, połączonych z Toruńskim Festiwalem Smaku. Naszymi partnerami 

http://www.elektroodpadyprostezasady.pl/index.php?m=ci&pm=ka&ppm=1#e1
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byli: Targi Toruńskie Sp. z o.o., Centrum Targowe Park oraz Electro System Organizacja 
Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A z firmą Remondis Electrorecycling 
Sp. z o.o. Zorganizowano stoisko edukacyjne z warsztatami i zajęciami dla dzieci oraz 
punkt zbiórki ZSEE, na którym w zamian za ZSEE rozdawano rośliny, zioła i nasiona. 
Obecni to 6 000 osób, zebrano 3,84 tony ZSEE. 

 

Przystanek trzeci – Kielce, 5-7 kwietnia 2013 r., XX Targi Ogrodnicze i Działkowe 
OGRÓD i TY w Kielcach.  
Projekt zrealizowany wspólnie z Targami Kielce Sp. z o.o. oraz Electro System Organizacja 
Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A i firmą Remondis Electrorecycling 
Sp. z o.o. Zorganizowano stoisko edukacyjne z warsztatami i zajęciami dla dzieci oraz 
punkt zbiórki ZSEE, na którym w zamian za ZSEE rozdawano rośliny, zioła i nasiona. 
Stoisko edukacyjne odwiedziło ok. 20 000 osób, zebrano 3,75 tony ZSEE. 

 
Przystanek czwarty – Warszawa, 25 maja 2013 r., „Dni Recyklingu”. 

Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej uczestniczyła w imprezie organizowanej przez 
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy pn. „Dni Recyklingu”. Głównym celem 
imprezy była promocja postaw proekologicznych oraz krzewienie idei selektywnej zbiórki 
surowców wtórnych i recyklingu wśród mieszkańców Warszawy. Podczas imprezy 
zorganizowano stoisko edukacyjne dla najmłodszych, rozdawano również materiały 
edukacyjne i udzielano porad dla mieszkańców Warszawy. Obecnych było ok. 2 000 osób, 
zebrano ok. 11 ton elektroodpadów.  

 

Przystanek piąty – Kwidzyn, 15-16 czerwca 2013 r., „Dni Kwidzyna ‘2013”. 

Projekt realizowany wspólnie z Miastem Kwidzyn oraz Electro System Organizacja 
Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A i firmą Remondis Electrorecycling 
Sp. z o.o. Obecnych było ok. 4 000 osób, zebrano 2,58 tony ZSEE. Zorganizowano stoisko 
edukacyjne z warsztatami i zajęciami dla dzieci oraz punkt zbiórki ZSEE, na którym w 
zamian za ZSEE rozdawano rośliny, zioła i nasiona. 

 
Przystanek szósty – Szczecin, 25-28 lipca 2013 r., Jarmark Jakubowy. 
Jarmark odbył się w dniach 25-28 lipca 2013 r. Partnerzy akcji to Electro System 
Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A i firma Remondis 
Electrorecycling Sp. z o.o. Zorganizowano stoisko edukacyjne z warsztatami i zajęciami 
dla dzieci oraz punkt zbiórki ZSEE, na którym w zamian za ZSEE rozdawano rośliny, zioła i 
nasiona. Obecnych było ok. 4 000 osób, zebrano 560 kg ZSEE. 

 
4. Akcje edukacyjne w punktach zbierania ZSEE pt. „ELEKTROGRATKA” 

W ramach punktu programowego „Elektrogratka” zgromadziliśmy 108 punktów zbiórki, 
zakładów przetwarzania, lokalnych zakładów gospodarki odpadami i wszystkich, którzy 
prowadzą taką działalność i figurują w rejestrze GIOŚ. Wszystkie zgłoszone punkty 
otrzymały pakiet afiszy oraz kuponów konkursowych, niezbędnych do uczestniczenia w 
programie. Łącznie wydrukowano 3 000 egz. afiszy A2, 7 000 egz. afiszy B4, 80 000 
kuponów oraz 26 bannerów akcji. Rola punktu zgłoszonego do „Elektrogratki” polegała na 
prowadzeniu akcji promocyjnej z wykorzystaniem otrzymanych materiałów oraz 
wydawaniu kuponów w zamian za przyjęty zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Zadaniem FOEE było comiesięczne losowanie trzech zwycięskich kuponów, których 
właściciele otrzymywali nagrodę – aparat cyfrowy.  

http://www.elektroodpadyprostezasady.pl/index.php?m=ci&pm=ka&ppm=3#e3
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Celem „Elektrogratki” było zachęcenie społeczeństwa do oddawania zużytego sprzętu do 
wyznaczonych w tym celu punktów zbierania,  upowszechnienie selektywnej zbiórki 
odpadów oraz zachęcenie zbierających do większej aktywności. Program trwał od 
stycznia 2013 r. do grudnia 2013 r., a od stycznia 2014 r. program kontynuowany będzie 
przez partnera projektu Remondis Electrorecycling. 

Podczas akcji nadesłano ponad 6 000 kuponów, wylosowano 12 laureatów, a pośrednio 
akcja dotarła do ponad 20 000 osób. 

 
5. Realizacja akcji edukacyjnych połączonch ze zbieraniem ZSEE w Centrach 
Handlowych EKOODPOWIEDZIALNI 
 

W ramach punktu programowego „Ekoodpowiedzialni” – akcje edukacyjne w centrach 
handlowych zrealizowaliśmy 5 akcji: 

 w Galerii Dekada, Sieradz, 11 maja 2013 r.  
 w IKEA, Łódź, 8 czerwca 2013 r. 
 w Galerii Dekada, Żyrardów, 15 czerwca 2013 r.   
 w IKEA Targówek, Warszawa, 22 czerwca 2013 r. 
 w Galerii Korona, Kielce, 31 sierpnia 2013 r.   

 
Podczas akcji udzielaliśmy ekologicznych porad na temat postępowania z ZSEE, 
prezentowaliśmy wystawę edukacyjną oraz przeprowadziliśmy gry, zabawy i quizy oraz 
art-recyklingowe warsztaty plastyczne. "Ekoodpowiedzialni" to także zbiórka 
elektroodpadów, podczas której w zamian za zużyty sprzęt rozdawaliśmy sadzonki drzew 
i krzewów oraz nasiona kwiatów i ziół.  

Podczas prowadzonych zbiórek udało nam się zebrać: 

 w Galerii Dekada, Sieradz, 11 maja 2013 r. – 2 tony i 20 kg elektroodpadów 
 w IKEA, Łódź, 8 czerwca 2013 r. – 2 tony i 420 kg elektroodpadów 
 w Galerii Dekada, Żyrardów, 15 czerwca 2013 r. – 350 kg elektroodpadów 
 w IKEA Targówek, Warszawa, 22 czerwca 2013 r. – 940 kg elektroodpadów 
 w Galerii Korona, Kielce, 31 sierpnia 2013 r.  – 250 kg elektroodpadów 

 

Łącznie udało nam się zebrać 5,98 ton elektroodpadów, a akcją edukacyjną objęliśmy ok. 
8 000 osób. 
Promocja „Ekoodpowiedzianych” należała każdorazowo do galerii handlowej, na terenie 
której odbywała się akcja. Działania promocyjne polegały m.in. na: druku i ekspozycji na 
terenie galerii handlowej i najbliższego otoczenia plakatów, zamówieniu ogłoszeń w 
lokalnej prasie oraz radio na podstawie komunikatów przygotowanych przez FOEE. 
Dodatkowo, przed każdą realizowaną akcją prowadzone były działania promocyjne – 
wysyłka elektroniczna materiałów promocyjnych do lokalnych portali ekologicznych, 
kulturalnych oraz prasy lokalnej.   
 

6. Akcje zbierania ZSEE w ogródkach działkowych „Działki wolne od elektrośmieci”  

W ramach punktu programowego „Działki wolne od elektrośmieci” zrealizowaliśmy 3 
akcje: 

 Rodzinny Ogród Działkowy „Rakowiec” w Warszawie – 6-7 października 2012 r. 
 Rodzinny Ogród Działkowy im. S. Żeromskiego w Kielcach – 31 sierpnia-1 września 

2013 r. 
 Rodzinny Ogród Działkowy „Polanka” w Łodzi – 7-8 września 2013 r.  



Podczas akcji prowadziliśmy zbiórkę elektroodpadów, w zamian rozdając sadzonki drzew 
i krzewów, zioła, cebulki kwiatów i nasiona. Dodatkowo, aktywnym uczestnikom 
wręczaliśmy bawełniane torby ekologiczne. Wszystkim zainteresowanym udzielaliśmy 
ekologicznych porad na temat postępowania z ZSEE. 

Podczas prowadzonych zbiórek udało nam się zebrać: 

 Rodzinny Ogród Działkowy „Rakowiec” w Warszawie – 6-7 października 2012 r.: 
1,95 tony elektroodpadów   

 Rodzinny Ogród Działkowy im. S. Żeromskiego w Kielcach – 31 sierpnia-1 września 
2013 r.: 230 kg elektroodpadów 

 Rodzinny Ogród Działkowy „Polanka” w Łodzi – 7-8 września 2013 r.: 1,54 tony 
elektroodpadów 

 

Łącznie zebraliśmy 3,75 tony elektroodpadów. 

Promocja zbiórek „Działki wolne od elektrośmieci” odbywała się poprzez dystrybucję 
afiszy promocyjnych (łącznie 600 szt.) na terenie ogrodów działkowych oraz lokali 
mieszkalnych i usługowych w okolicy danego ogrodu działkowego. Przed każdą 
realizowaną akcją prowadzona była wysyłka elektroniczna materiałów promocyjnych do 
lokalnych portali ekologicznych, kulturalnych oraz prasy lokalnej. Akcja objęła zasięgiem 
ok. 5 000 osób. 
 

7. Festyn z okazji Światowego Dnia Ziemi  

Obchody „Światowego Dnia Ziemi” były integralną częścią Ogólnopolskiej Kampanii 
Edukacyjnej w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i 
elektronicznym pt. „Elektroodpady – proste zasady”. Ze względu na swój szeroki zasięg i 
rozpoznawalność wśród społeczeństwa polskiego, „Światowy Dzień Ziemi” obchodzony w 
Warszawie był doskonałym „nośnikiem” słusznych idei proekologicznych. Wypracowana, 
przez wiele lat, formuła projektu i metodyka pracy z odbiorcą pozwoliła w sposób 
precyzyjny i skuteczny przekazać społeczeństwu treści edukacyjne nt. odpowiedzialnego 
postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Podczas obu edycji 
„Światowego Dnia Ziemi” udział wzięło ok. 75 000 osób, a w czasie prowadzonej zbiórki 
odpadów zebrano 26,8 tony elektroodpadów i ponad 12 ton innych odpadów – 
makulatury, opakowań plastikowych i baterii. 

SEKTOR WYMIANY INFORMACJI 
W Sektorze Wymiany Informacji udział wzięły instytucje sektora rządowego i samorządowego, 
instytuty badawcze oraz warszawskie uczelnie wyższe i muzea, prowadzące szeroką i 
wielopłaszczyznową działalność w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. 
Lista Wystawców Sektora Wymiany Informacji: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej W Warszawie  
Urząd M. St. Warszawy  
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej  
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.  
Starostwo Powiatowe W Sławnie 
Tramwaje Warszawskie Sp. Z O.O.  
Muzeum Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy  
Instytut Badawczy Leśnictwa 
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego  
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Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska  
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 
Muzeum Kolejnictwa W Warszawie  
Muzeum Pałac W Wilanowie 
Wszystkie prezentacje w Sektorze Wymiany Informacji ściśle korespondowały z hasłem 
przewodnim tegorocznych obchodów „Dnia Ziemi”. Ciekawe propozycje gromadziły wielu 
uczestników do końca trwania imprezy. Wystawcy prezentowali wyższy niż w ubiegłym roku 
stopień przygotowania i zaangażowania w działania prezentacyjne. Największym 
zainteresowaniem cieszyły się prezentacje Instytutu Badawczego Leśnictwa, Wydziału Geologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, spółki Miejskiej Tramwaje Warszawskie oraz Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii. Zupełnie nową tegoroczną propozycją była niezwykle interesująca 
prezentacja Starostwa Powiatowego ze Sławna oraz Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.   
Uczestnicy Sektora Wymiany Informacji. 
Adresatami projektu były rodziny z dziećmi, studenci oraz młodzież zainteresowana 
przyrodniczymi kierunkami studiów wyższych, przyrodnicy i inne osoby związane z ekologią. 
Szacuje się, że przygotowane ekspozycje obejrzało ok. 25.000 osób. 
 
SEKTOR WSPÓŁPRACY SPOŁECZNEJ 
W Sektorze Współpracy Społecznej zaprezentowali swoje akcje i kampanie przedstawiciele 
organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody i zwierząt oraz w  
dziedzinach pokrewnych. 
Lista Wystawców Sektora Współpracy Społecznej: 
Fundacja Nasza Ziemia 
Fundacja Sprzątanie Świata – Polska  
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej  
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”  
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział Warszawski 
Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej  
Liga Ochrony Przyrody  
Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO)  
Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury I Społeczeństwa Obywatelskiego QLT 
Fundacja Chlorofil  
Atd Czwarty Świat  
Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva  
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Klub Gaja”  
Piaseczyńska Fundacja Ekologiczna  
Towarzystwo Ochrony Siedlisk „Prohabitat”  
Fundacja Synapsis  
Stowarzyszenie Empatia  
Fundacja Na Rzecz Zwierząt Niechcianych Ast –  
Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami W Polsce  
Komitet Pomocy Dla Zwierząt  
Fundacja Mam Marzenie  
Fundacja Azylu "Pod Psim Aniołem"  
Heifer Project International - Przedstawicielstwo W Polsce  
Mazowiecka Fundacja Opieki Nad Zwierzętami 



Fundacja Pegasus  
Harcerski Ruch Ochrony Środowiska Im. Św. Franciszka Z Asyżu 
  
Uczestnicy Sektora Współpracy Społecznej. 
 
Adresatami Sektora Współpracy Społecznej byli przyrodnicy, specjaliści, dziennikarze, dzieci i 
młodzież szkolna, wolontariusze-osoby aktywne oraz inni zainteresowani działalnością 
Trzeciego Sektora. Szacuje się, że stoiska stowarzyszeń i organizacji pozarządowych odwiedziło 
ok. 15.000 osób. 
 
SEKTOR EDUKACJI TWÓRCZEJ 
 
INSTALACJE PRZESTRZENNE PT. „Sytuacje ekologiczne” 
Uczestnicy. 
Autorzy programu Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej czyli: Maria 
Parczewska i Janusz Byszewski oraz Zbigniew Gozdecki przygotowali całodzienne działania na 
Polu Mokotowskim w dniu 24 czerwca na Polu Mokotowskim. 
Wcześniejsze warsztaty edukacyjne przygotowujące instalacje adresowane były do młodzieży, 
nauczycieli, kuratorów i odbyły się w Centrum Sztuki Współczesnej, w parku przed Zamkiem 
Ujazdowskim i na Polu Mokotowskim. Działania twórcze i instalacje kreatywne realizowane 
podczas finałowego festynu „Światowego Dnia Ziemi ‘2012” skierowane były do wszystkich 
uczestników działań plenerowych.  
W warsztatach edukacyjnych poprzedzających prezentację finalną podczas festynu wzięło 
udział 600 osób, zaś w całodziennych twórczych działaniach plenerowych uczestniczyło ok. 
1.000 osób. 
 
WARSZTATY EDUKACYJNE – KRAINA MAŁYCH PRZYJACIÓŁ ZIEMI 
W ramach działania „Kraina Małych Przyjaciół Ziemi” przeprowadzonych zostało 15 
kreatywnych warsztatów ekologicznych w trakcie całego festynu ekologicznego. 
Podstawowym założeniem warsztatów było zrealizowanie licznych całodziennych działań 
plenerowych o charakterze edukacyjnym i twórczym skierowanych do młodych uczestników. 
W programie wiele miejsca poświęcone było warsztatom plastycznym wykorzystującym 
technikę malarską, zajęciom integracyjnym i zespołowym np. budowanie form przestrzennych, 
a także działaniom pobudzającym fantazję i kreatywność. Warsztaty realizowane były pod 
okiem specjalistów i doświadczonych instruktorów. Za scenariusz i realizację warsztatów, gier i 
zabaw artystyczno-twórczych odpowiedzialni byli animatorzy z wieloletnim doświadczeniem 
oraz przygotowaniem dydaktycznym ze Stowarzyszenia Scena 96. Celem warsztatów 
twórczych projektu „Kraina Małych Przyjaciół Ziemi” było podnoszenie świadomości 
ekologicznej, kształtowanie odpowiedzialności konsumenckiej i kreowanie postaw 
prośrodowiskowych, a także pogłębienie wiedzy o przyrodzie i odkrywanie jej tajemnic 
poprzez angażowanie młodych uczestników w aktywne zajęcia ekologiczne. Celem działań 
edukacyjnych było również uwrażliwienie dzieci i młodzieży na zagadnienia związane z 
ochroną zasobów wodnych, efektywnym wykorzystaniem energii i problematyką gospodarki 
odpadowej i recyklingu. Odbiorcą warsztatów i zajęć w projekcie „Kraina Małych Przyjaciół 
Ziemi” byli uczestnicy festynu, przede wszystkim dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 5-14 
lat. Niektóre z proponowanych działań (warsztaty garncarskie, rebusy, krzyżówki, łamigłówki 
ekologiczne itp.) adresowane były również do osób dorosłych towarzyszących dzieciom 



(rodzice, nauczyciele). Grupą celową zajęć plenerowych byli również uczniowie placówek 
oświatowych różnego typu pod opieką wychowawcy lub nauczyciela w zorganizowanych 
grupach. Szacuje się, że w projekcie „Kraina Małych Przyjaciół Ziemi” wzięło udział co najmniej 
6.000 osób uczestniczących w tegorocznej edycji festynu ekologicznego. 
 
Uczestnicy. 
Warsztaty przeznaczone były głównie dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w festynie. Łącznie 
w 15 warsztatach udział wzięło co najmniej 6.000 młodych ludzi, co potwierdza osiągnięcie w 
fazie realizacji zadania zakładanych efektów rzeczowych. 

 

8. Promocja i reklama w prasie, radiu i telewizji 

Podczas realizacji kampanii „Elektroodpady - proste zasady” opracowano: 

 Stronę internetową projektu www.elektroodpadyprostezasady.pl  
 7 ogłoszeń w prasie lokalnej i ogólnopolskiej 
 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej, wydanie ogólnopolskie, 

który ukazał się w dniu 8 czerwca 2013 r. 
 Spoty radiowe, emitowane podczas kampanii w 6 rozgłośniach radiowych, 

każdorazowo po 25 razy. Łącznie wyemitowano 150 spotów radiowych 
promujących właściwe postępowanie z ZSEE w następujących rozgłośniach: Radio 
Łódź, Radio Gra, Radio Kielce, Radio Gdańsk, Radio Szczecin i Radio dla Ciebie. 

 Spoty telewizyjne, emitowane w ramach kampanii w 6 regionalnych oddziałach 
TVP. Łącznie wyemitowano 200 spotów, w następujących ośrodkach: TVP Łódź, 
TVP Bydgoszcz, TVP Kielce, TVP Warszawa, TVP Szczecin, TVP Gdańsk. 

  

  

http://www.elektroodpadyprostezasady.pl/

