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Postawa  

• „Postawa jest względnie trwałą, zgodną organizacją 
wiedzy i przekonań, uczuć i motywów oraz pewnych 
wzorców zachowania jednostki związaną z określonym 
przedmiotem czy klasą przedmiotów.” 

•  Postawa człowieka wobec przedmiotu jest to ogół 
względnie trwałych dyspozycji do oceniania tego 
przedmiotu i emocjonalnego nań reagowania oraz 
ewentualnie towarzyszących tym emocjonalno-
oceniającym dyspozycjom względnie trwałych przekonań 
o naturze i własnościach tego przedmiotu.” 
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Postawa ekologiczna 

•  to odpowiedzialny stosunek do środowiska, 
tzn. 

• przestrzeganie pewnych zasad moralnych 
wynikających nie tylko z reakcji lękowych 
przed sankcjami, lecz również z uznania 
pewnego systemu wartości i przyjęcia go jako 
kryterium własnego postępowania 
(internalizacja). 
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Kampania społeczna jest formą działań społecznie zaangażowanych 

organizacji, obok akcji czy programu społecznego. 

Jest to medialna kampania realizowana najczęściej przy współpracy różnych podmiotów, 
mająca na celu rozwiązanie jakiegoś problemu społecznego, promocję wartości lub zmianę 
postaw; umożliwia różne typy wsparcia – finansowe, rzeczowe, usługowe. Zwykle angażuje 
różnych interesariuszy i powinna być silnie promowana.  

U. Gołaszewska--Kaczan 



Kampania społeczna to zestaw różnych działań zaplanowanych w konkretnym 
czasie, skierowanych do określonej grupy docelowej, których celem jest 
doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec 
określonego problemu społecznego lub rozwiązanie problemu społecznego 
blokującego osiąganie dobra wspólnego zdefiniowanego jako cel 
marketingowy. 

 P. Prochenko 

(praktyk)  
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kampania społeczna  

to swoistego rodzaju kampania komunikacyjno-
promocyjna, której celem zazwyczaj jest 
wywołanie zmian postaw społecznych wobec 
pewnej idei czy problemu 
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Kampanie społeczne w zakresach: 

 aktywizacja i społeczeństwo obywatelskie,  bezpieczeństwo ruchu 
drogowego, edukacja, ekologia i środowisko, komunikacja w rodzinie, 
konsumpcjonizm i konsumenci, kultura, marketing regionalny, obronność i 
bezpieczeństwo, pomoc rozwojowa, pomoc społeczna, praca i polityka 
zatrudnienia, prawa człowieka, profilaktyka – zdrowie i uzależnienia, promocja 
zdrowia, przejrzystość instytucji i problem korupcji, raportowanie społeczne, 
równouprawnienie 

i tolerancja, inne formy społecznej odpowiedzialności biznesu, walka z 
przemocą, walka z wykluczeniem społecznym, różne formy wolontariatu.  
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Działania edukacyjne 

ze względu na zasięg  ze względu na prowadzącego 

gminne placówki edukacyjne 

regionalne jednostki samorządu 
terytorialnego 

wojewódzkie związki gmin 

ogólnopolskie przedsiębiorstwa  

organizacje pozarządowe 
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Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej 
ul. Komunalna 4 

Organizacja pożytku publicznego 
Nr KRS 0000086304 



Założyciele 
Włocławskie Towarzystwo Naukowe   

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku 
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

Szkoły 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-

Ekonomiczna 
Wyższa Szkoła Techniki                                      

i Przedsiębiorczości  

Jednostki samorządu 
terytorialnego 

Gmina Miasto Włocławek 
Gmina i Miasto Lubraniec 

Gmina Tłuchowo 
Gmina Baruchowo 

Miasto i Gmina Izbica Kujawska 
Starostwo Powiatowe Włocławek  

Przedsiębiorstwa 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej „Saniko” 
ANWIL S.A. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji  we Włocławku  

Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy 
Państwowe" –  Nadleśnictwo 

Włocławek 
Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług 
Komunalnych „Zieleń Miejska”                         

we Włocławku 
Stowarzyszenia 
Polski Związek Łowiecki 

Aeroklub Włocławski 
Związek Gmin Ziemi Kujawskiej 



Programy dla dzieci 

Wydawnictwa 

Konkursy 

Programy dla dorosłych 

Aktywna edukacja 



Programy WCEE 
społeczności 

Nauczyciele 
Odpady a środowisko 

WCEE ku zrównoważonemu rozwojowi 
Dualna zbiórka odpadów 

Ekoedu dla Natury i ZR 
Co w trawie piszczy? 

Człowiek-energia-środowisko  
Krąg 

Zróbmy to dla Wisły 
Region płocki, Kujaw i ziemi kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie 

Włocławek miasto czyste przyjazne mieszkańcom i środowisku 
Racjonalna gospodarka odpadami 

 

Społeczność lokalna 
Równowaga ekologiczna wsi 

Sięgnij po słońce 
Wiejskie ośrodki ku ZR 

Pozostałe grupy zawodowe 
Świadomi zagrożenia 

Lasy dla ZR 
Ekoanimator I edycja 
Ekoanimator II edycja 

Szkolenie dotyczące znowelizowanej ustawy                              o 
utrzymaniu porządku i czystości w gminach 



Kampanie edukacyjne WCEE  

 

 

Zróbmy to dla Wisły 

Lasy dla zrównoważonego rozwoju 
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Zróbmy to dla Wisły 

Happening „Dla Wisły” 
Liczba osób: 400 
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Konkurs „Z czym kojarzy mi  
się Wisła” 

Na konkurs wpłynęło 455 prac. 
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Etapy projektu 

• Etap I - warsztaty dla nauczycieli „Zaprzyjaźnij się z 
Wisłą” (IV kwartał 2010). 

• Etap II – warsztaty dla dzieci i młodzieży „Zostań 
przyjacielem rzeki” (IV kwartał 2010-II kwartał 2011). 

• Etap III – Konkurs plastyczny „Z czym kojarzy mi się 
Wisła” dla dzieci i młodzieży          (I, II kwartał 2011). 

• Etap IV – Happening „Dla Wisły” (II kwartał 2011). 
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EKOANIMATOR w rekreacji i turystyce – warsztaty szkoleniowe 
I i II edycja – program finansowany z NFOŚiGW w Warszawie 
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Postawa ekokonsumenta 
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Ekologiczny 
odpowiedzialny 

obywatel Etyczne inwestowanie 

Zasada: reduce, 

reuse, recyckle, 

Kupuj 

odpowiedzialnie 

Ekokonsument                

w podróży 

Żywność 

ekologiczna 

Ekologiczny dom 
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Gospodarka odpadami  
realizowana na terenie 

 miasta Włocławek 
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Włocławek miasto czyste,  

przyjazne mieszkańcom i środowisku 
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Dzień Ziemi 
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Ekologiczne postanowienia noworoczne 

1. Przestanę używać jednorazowych reklamówek! 

2. Poznam zasady ekojazdy i nauczę się je stosować. 

3. Zacznę sortować śmieci. 

4. Będę kupować jedzenie organiczne i lokalne oraz sezonowe warzywa i owoce 

5. Ograniczę mój zakupoholizm i zacznę bawić się w swaping. 

6. Kupię przynajmniej jedną rzecz z recyclingu w tym roku! 

7. Zacznę wybierać produkty spożywcze zapakowane w przyjazny środowisku sposób. 

8. Zamienię zwyczajne żarówki na energooszczędne lub LED. 

9. Zacznę używać papieru z recyklingu a zużyty oddam na makulaturę. 

10. Zasadzę drzewo. 
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     Ilość uczestników ofert edukacyjnych w [tyś]  
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Ważne jest, by osoby 
odpowiedzialne za formalną, 
nieformalną i pozaformalną 
edukację współpracowały  

z właściwymi organami 
państwowymi… 

Istnieje potrzeba. dzielenia się 
informacją i stymulowania 

partnerstwa pomiędzy różnymi 
podmiotami. Jedną z opcji jest 

ustanowienie „krajowej platformy 
EZR” 
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dr Maria Palińska 
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Dziękuję za uwagę 


