
 

 

 

 

Protokół z przeprowadzonego programu priorytetowego edukacja ekologiczna  

2019-2020 –  kampanie społeczne i programy edukacyjno – informacyjne. 

CZYSTOŚĆ ŚRODOWISKA ZALEŻY OD NAS 

 

Umowa dotacji nr DW 19008/EE-kso z dnia 03.06.2019 

Termin realizacji: 01.03.2019r. – 30.11.2019r. 

O projekcie:  
          Celem przedsięwzięcia była zmiana nawyków i postaw mieszkańców naszego województwa. 

Pokazaliśmy jak stan środowiska wpływa na jakość życia w miastach i wsiach. Nasze zachowania w 

codziennym życiu wpływają na stan środowiska wokół nas. Odbiorcami były dzieci, młodzież oraz 

mieszkańcy i przedstawiciele uniwersytetu III wieku – rożne grupy zawodowe. Uczestnicy programu zostali 

zapoznani z działalnością przedsiębiorstwa Plast-Mar oraz składowiskiem odpadów w Machnaczu.  

Sprawozdanie z działań realizowanych od marca do listopada 2019r.  
wg harmonogramu rzeczowo-finansowego 

1 HRF – plakaty informacyjne o kampanii 

W ramach zadania wydrukowano 300 sztuk plakatów w formacie B1 w pełnym kolorze. Treść plakatu stanowi 

zwycięska praca z XVII Międzyszkolnego Konkurs Ekologicznego „Ekologia to nie moda, to styl życia”.  

Konkurs odbył się 27.03.2019r. w Szkole Podstawowej nr 3 we Włocławku. Celem konkursu było:  

zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ochrony środowiska, uwrażliwienie na aktualne problemy 

ochrony środowiska, propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania 

oraz szacunku dla przyrody, zaangażowanie dzieci w działania związane z ochroną przyrody. 

          W konkursie wzięli udział uczniowie z następujących szkół podstawowych: SP nr 10, SP nr 23, SP nr 

12, SP nr 18, SP nr 20, SP nr 22 oraz gospodarze SP nr 3 wraz z opiekunami.  

LP. OSIĄGNIĘTE MIEJSCE SZKOŁA 
1. I Miejsce Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku 

2. II Miejsce Szkoła Podstawowa nr 22 we Włocławku 

3. III Miejsce Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku 

 

Plakat oznakowano zgodnie z instrukcją. Plakaty otrzymały włocławskie szkoły, uczestnicy warsztatów 

wyjazdowych oraz osoby odwiedzające Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej.  

2 HRF - butony przypinki promujące kampanię 

W ramach zadania zamówiono 1500 sztuk przypinek promujących kampanię. Otrzymali je odbiorcy 

programu. Przypinki oznakowano zgodnie z instrukcją.  

3 HRF - Event ekologiczny Dzień Ochrony Środowiska 

Wydarzenie miało miejsce 31.05.2019 w Szkole Podstawowej nr 3., na boisku szkolnym (rezygnacja z 

wynajmu sali). Zorganizowano happening podczas, którego prowadzono konkursy wiedzowe dla 

uczestników. W ramach zadania zatrudniono na podstawie umowy zlecenia prowadzącego event oraz 

zakupiono nagrody dla uczestników.  



4 HRF - Event ekologiczny Sprzątanie Świata 

W ramach zadania zorganizowano podsumowanie akcji Sprzątanie Świata w dniu 28.10.2019 w sali Centrum 

Kultury Browar B we Włocławku. Stawka za wynajęcie sali dla NGO  jest niższa niż zaplanowana w HRF na 

etapie składania wniosku. Zgodnie z HRF zatrudniono prowadzącego event na podstawie umowy cywilno-

prawnej oraz zakupiono nagrody dla uczestników (kubki oznakowane zgodnie z instrukcją).  

5 HRF - Wykład otwarty na Festiwalu Nauki i Przedsiębiorczości 

Wykład otwarty nt. „Co ja mogę zrobić dla czystego powietrza w moim domu” odbył się 14.10.2019r. w sali 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.   

6 HRF - Warsztaty wyjazdowe – wynajęcie autobusu 

          W ramach kampanii WCEE zorganizowało 10 warsztatów wyjazdowych do Plast-Mar w Balczewie 

oraz na składowisko odpadów w Machnaczu. W warsztatach udział wzięli uczniowie i opiekunowie ze szkół: 

SP 3, SP 5, SP 7, SP 8, SP 10, SP 18, SP 22, SP 23 oraz UTW. Uczestnicy otrzymali doniczki na kwiaty 

wykonane z recyklingu a następnie w Machnaczu kwiaty wychodowane w szklarni ogrzewanej gazem 

składowiskowym. W warsztatach wzięło udział 307 osób. 

WCEE zapewniło uczestnikom transport na miejsce warsztatów.   

 

LP. DATA PLACÓWKA LICZBA OSÓB 
1. 22.05.2019 Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet 

Seniora przy Kujawskiej Szkole Wyższej we 

Włocławku 

31 

2. 28.05.2019 Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku 28 

3. 29.05.2019 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włocławku 30 

4. 03.06.2019 Szkoła Podstawowa nr 22 we Włocławku 34 

5. 04.06.2019 Szkoła Podstawowa nr 10 we Włocławku 30 

6. 05.06.2019 Szkoła Podstawowa nr 8 we Włocławku 30 

7. 07.06.2019 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włocławku 29 

8. 10.06.2019 Szkoła Podstawowa nr 18 we Włocławku 27 

9. 13.06.2019 Szkoła Podstawowa nr 5 i 7 we Włocławku 29  

10. 14.06.2019 Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku 26 

 

7 HRF - koszt trenerów na warsztatach 
W celu realizacji zadania zatrudniono trenerów, którzy przeprowadzili warsztaty wyjazdowe. 

8 HRF - Catering dla uczestników warsztatów wyjazdowych 
Uczestnikom warsztatów wyjazdowych zapewniono catering, zorganizowany przez firmę zewnętrzną. 
Zaplanowano  usługę dla 400 osób, w warsztatach udział wzięło 294 uczniów plus opiekunowie i trenerzy. W 

związku z tym nie wykorzystano w całości zaplanowanej w HRF kwoty.  

Łączna liczba osób korzystających z kampanii 3100.  


