„Aktywny i ekologiczny włocławianin – szansą dla zrównoważonego
rozwoju miasta”
Raport z wykonania umowy za pierwszy okres rozliczeniowy do umowy
nr 3100002531 z dnia 01.03.2018
Termin realizacji: 01.03.2018 – 31.12.2019
O projekcie:
To program mówiący o tym, jak być świadomym konsumentem we współczesnym
świecie, czyli konkretnie: jak nie marnować jedzenia, jak mądrze kupować, jak ciekawie
wykorzystać używane rzeczy, jak segregować odpady, jak ograniczyć indywidualną
konsumpcję – szczególnie ze źródeł nieodnawialnych.
Obecnie jest potrzeba kreowania nowych potrzeb konsumpcyjnych, zapobiegających
marnotrawieniu zasobów przyrody, zapewniających redukcję zanieczyszczeń wody, ziemi
i powietrza. Promowanie właściwej eksploatacji urządzeń w domu i zakładzie, racjonalne
gospodarowanie energią i odpadami oraz prowadzenie działalności korzystających z zasobów
środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju to w efekcie to lepsza
jakość życia mieszkańców Włocławka i okolic.
Cele programu:
 kształtowanie postaw oraz zaangażowanie społeczności lokalnych w podjęcie działań
na rzecz środowiska,
 promowanie idei zrównoważonego rozwoju wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych
beneficjentów programu,
 popularyzacja wiedzy ekologicznej oraz nowoczesnych technologii działających
we współczesnej gospodarce,
 dostarczenie uczestnikom programu wiedzy i umiejętności praktycznych, jak dbać
o środowisko nas otaczające.

Sprawozdanie z działań zrealizowanych w 2018r.
Pkt 2 HRF: Prelekcje dla dzieci i młodzieży
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej w szkołach włocławskich zaplanowało
przeprowadzenie 50 warsztatów 2godzinych dla dzieci i młodzieży. W 2018r. w warsztatach
udział wzięło 896 uczestników. Warsztaty prowadzili wykwalifikowani trenerzy WCEE.
Uczestnicy zostali poinformowani o wykorzystaniu wizerunku. Włocławskie Centrum
Edukacji Ekologicznej wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć przez sponsora. Warsztaty
obejmowały tematy zgodne z zaplanowaną tematyką.
Blok I
Gospodarka odpadami
 Śmieci, śmieci, śmieci – co zrobić by było ich mniej.
 Recykling – prelekcja z wykonaniem papieru ekologicznego.

 Ponowne użycie – zdobienie techniką decoupage.
Blok II Zielone miasto
 Zwierzęta w mieście
 Zrównoważony rozwój
 Gospodarka niskoemisyjna
 Transport przyjazny środowisku
Blok III Młody informator przyrody
 Minilaboratorium wody i powietrza
 Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
 Bioróżnorodność
 Formy ochrony przyrody funkcjonujące w Polsce
 Zanieczyszczenie środowiska – woda, powietrze i gleby – przyczyny, skutki, sposoby
zapobiegania.
Blok IV Świadomy konsument
 Odnawialne źródła energii na przykładzie stopnia wodnego we Włocławku
 Zdrowe żywienie
 GMO
 Ekologiczny dom – sposoby na oszczędzanie energii i wody.
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Zgodnie z HRF w 2019r zrealizowane zostanie 70 prelekcji (pkt. 2b) oraz 6 warsztatów, które
w 2018r nie odbyły się. Wstępnie zajęcia zaplanowano na każdy piątek, do uzgodnienia
z opiekunami grup.
Pkt 3 HRF – Warsztaty ecosurvivalove połączone ze spływem kajakowym
Zadanie do zrealizowania w 2019r (zgodnie z HRF). Termin zostanie uzgodniony z Anwil
S.A. by termin był korzystny dla Spółki.
W ramach tego zadania zorganizowany zostanie spływ kajakowy/rajd rowerowy i zajęcia
integrujące dla pracowników Anwilu i ich rodzin.
Pkt 4 HRF - Spotkania Edukacyjne z mieszkańcami osiedli mieszkaniowych Włocławka
W ramach zadania zaplanowano 7 spotkań z mieszkańcami (1 na kwartał). W 2018 roku
odbyły się 3 spotkania, w których udział wzięło 126 uczestników.
Tematy spotkań obejmowały zagadnienia:

 gospodarki odpadami
 zielone miasto
 świadomy konsument
Lp.
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Miejsce

Liczba
uczestników
50

1

13.09.2018

Klub Seniora Krokus

2
3

21.09.2018
10.10.2018

Dom Pomocy Społecznej Ośrodek Dziennego Pobytu
40
Sala Włocławskiego Centrum edukacji Ekologicznej, 36
słuchacze Uniwersytetu III Wieku przy Kujawskiej
Szkole Wyższej

Pozostałe 4 spotkania odbędą się w 2019r.
Uczestnicy warsztatów otrzymali materiały promocyjne – bidony i opaski odblaskowe
(pkt. 4b hrf) oznakowane zgodnie z zaleceniami Sponsora (p. M. Pelc).
Pkt 5 HRF Warsztaty dla nauczycieli
Cel:




promowanie edukacji ekologicznej wśród społeczności lokalnej,
popularyzacja wiedzy ekologicznej oraz nowoczesnych technologii działających
w ochronie środowiska oraz metod i form w edukacji ekologicznej,
kształtowanie postaw oraz zaangażowanie wszystkich mieszkańców naszego miasta
w podjęcie działań na rzecz lokalnego środowiska.

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaplanowało przeprowadzenie 2 warsztatów
5godzinych dla nauczycieli. W 2018r. zrealizowano 1 warsztat, 04.10.2018r. W spotkaniu
uczestniczyło 19 osób. Warsztat skierowany był do nauczycieli ze wszystkich poziomów
nauczania.
Warsztat poprowadził pan Dawid Kilon - człowiek z pasją, wiedzą i talentem. Dawid Kilon
jest absolwentem biologii i ochrony środowiska na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Był
stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zrealizował kilkadziesiąt projektów
dotyczących edukacji przyrodniczej.
Spotkanie rozpoczęło się w siedzibie WCEE przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku. Tutaj
pan Kilon bardzo ciekawie opowiadał o ptakach, pokazał kilka ćwiczeń, które można
przeprowadzić z dziećmi, by przybliżyć im świat ptaków. Zajęcia stacjonarne zakończyły się
malowaniem piór. Druga część warsztatów odbyła się na zaporze wodnej na Wiśle.
Uczestniczki wraz z trenerem przejechały na tamę (uczestnikom zapewniono transport
zgodnie z pkt 5b hrf). Tam udało się zaobserwować ptactwo wodne. Każdy z uczestników
otrzymał wydawnictwo „Od drzemlika po bielika”.
Zgodnie z HRF w 2019r zrealizowane zostaną 2 warsztaty oraz 1 warsztat zaległy z 2018r.
Wstępnie warsztaty zaplanowano na 20.02.2019r., 11.04.2019r. i 08.06.2019r. Godziny

i terminy mogą ulec zmianie (trwają rozmowy z trenerami, wybór miejsc na zajęcia
terenowe).
Pkt 6 HRF - Event ekologiczny „Ekologiczny Dzień Dziecka”
Włocławskie Centrum edukacji Ekologicznej włączyło się w organizację ANWILOWEGO
Dnia Dziecka pod Żaglami. Spotkanie odbyło się 27.05.2018r. w Yacht Club ANWIL
w godzinach od 1200 do 1800 . W festynie udział wzięło ok 300 rodzin pracowników ANWIL
S.A. z dziećmi.
Stowarzyszenie po uzgodnieniach z dyrektorem YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie
panem Wojciechem Wareckim przygotowało i przeprowadziło podczas festynu:
 grę terenową Ośmiornica - dzieci przemieszczają się wzdłuż ramion ośmiornicy jeśli
poprawnie odpowiedzą na pytanie,
 wykonywanie odlewów tropów zwierząt - gipsowe odlewy dzieci zabierają ze sobą,
 zdobienie toreb ekologicznych - bawełniane torby własnoręcznie ozdobione dzieci
zabierają ze sobą,
 zabawy ruchowe - wyścigi zespołów na nartach, przeciąganie liny, zabawy z chusta
animacyjną,
 malowanie buziek,
 dystrybucję wydawnictw
Za organizację festynu odpowiadał Anwil – nie jesteśmy w stanie określić zaangażowania YC
w ramach realizacji umowy.
Dla uczestników zakupiono plecaki (zgodnie z pkt 6b HRF), którego oznakowanie
uzgodniono z Panią Małgorzatą Pelc.
W 2018r. z programu skorzystało 1341 osób.
Zgodnie z umową:
1. Utworzono na oficjalnej stronie Stowarzyszenia www.wcee.org.pl zakładkę promującą
projekt edukacyjny, z logiem sponsora, stanowiącym bezpośrednie połączenie
z internetową stroną sponsora. Treść i oznakowanie uzgodniono z p. M. Pelc.
http://www.wcee.org.pl/1_77_aktywny-i-ekologiczny-wloclawianin.html
2. Zamieszczono informację we Włocławskim Przeglądzie Ekologicznym Ekowieści
nr 1(65)2018, strona 6-8 nt. projektu.
3. Zakupiono roll-up (pkt. 4b HRF; wzór i oznakowanie uzgodnione z p. M. Pelc), który
wykorzystywany jest podczas warsztatów i happeningów.
4. Informowano uczestników o finansowaniu projektu.
W załączeniu do raportu:
 Zestawienie faktur
 Zrzut artykułów internetowych nt. Projektu
 Zrzut zakładki na stronie www.wcee.org.pl
 Zdjęcia z realizacji projektu
 Zdjęcia materiałów informacyjnych i nagród (pkt 4b i 6b HRF).

