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ROK 2009 
08.01.2009  
Współpraca z KSNAW 
Edukację ekologiczną w 2009 roku rozpoczęliśmy od dalszej współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem 
Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Jeszcze w listopadzie 2008 roku przeprowadziliśmy 
dla Stowarzyszenia warsztaty na temat selektywnej zbiórki odpadów. Podopieczni nie chcieli jednak na tym 
poprzestać. Chcieli dzielić się swoją wiedzą z podobnymi placówkami. Dlatego też przygotowaliśmy dla nich konkurs 
na scenariusz zajęć edukacyjnych. W styczniu konkurs rozstrzygnęliśmy i wręczyliśmy nagrody oraz przekazaliśmy 
materiały dydaktyczne do wykorzystania na kolejnych zajęciach. 

 

                               
 

08.01.2009 
Rola kobiet w propagowaniu selektywnej zbiórki odpadów – wykład dla MFK 
W Nowym Roku gościnnie wystąpiliśmy na spotkaniu Międzynarodowego Forum Kobiet (www.mfk.org.pl). 
Uczestniczki zapoznały się z działalnością organizacji odzysku, a także z podstawowymi zasadami prawidłowej 
segregacji odpadów. Na zakończenie w ramach zabawy Panie rozwiązywały rebusy ekologiczne. Wśród 
prawidłowych rozwiązań wylosowano jedno, a zwyciężczyni otrzymała kuchenny pojemnik do selektywnej zbiórki 
odpadów. 

 

 
 

26.02.2009 
Edukacja w przedszkolu 
Dzieci w przedszkolu wiedzą bardzo dużo na temat segregacji odpadów, a nawet ich recyklingu. Mieliśmy okazję 
przekonać się na warsztatach, które przeprowadziliśmy w przedszkolu Pod Kasztanem w Warszawie.  
 
02.2009 
Sponsorujemy klub sportowy AGAPE 
Po raz trzeci podjęliśmy się sponsoringu Parafialnego Klubu Sportowego AGAPE 
Białołęka.  
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26.03.2009 
Segregacja w IPCZD 
Rozpoczęliśmy nowy program ogólnopolski na lata 2009/2010 nt. selektywnej zbiórki odpadów. 
Program dobywa się na terenie Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. 
Odbiorcami są pacjenci placówki, ich rodzice, opiekunowie, rodziny oraz  pracownicy placówki. 
Przebywając w takim miejscu jak Instytut powinno poświęcić się czas na wspólną zabawę. 
Rodzinne spędzanie czasu pomaga oderwać się od codzienności, od problemów, daje chwilę 
spokoju i możliwość zwrócenia uwagi na otaczające środowisko. A środowisko naturalne wokół 
szpitala może wspomóc w rozwijaniu świadomości i wrażliwości ekologicznej. Placówka znajduje 
się w bliskim sąsiedztwie lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.   
Program dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 
Na terenie Instytutu już od 3 lat prowadzone są działania 
prośrodowiskowe. Placówka posiada certyfikat Zarządzania 
Środowiskowego ISO 14001. Jednym z głównych działań w tym zakresie 
jest zarządzanie odpadami poprzez ich ograniczanie oraz zwiększenie 
udziału odpadów zbieranych selektywnie. Selektywna zbiórka działa 
jednak niezbyt sprawnie. Widać braki w znajomości zasad prawidłowej 
segregacji, szczególnie wśród osób odwiedzających placówkę.  
Naszym pierwszym zadaniem było rozmieszczenie plakatów na temat 
selektywnej zbiórki odpadów na terenie Instytutu w tzw. gniazdach, czyli 
specjalnych miejscach, gdzie ustawionych jest kilka pojemników na 
selektywnie zbierane odpady. 
 

24.03.2009 
Tydzień Ekologiczny -  Radio dla Ciebie 
Od 24 marca w Radio dla Ciebie przygotowało Tydzień Ekologiczny. W cyklicznych spotkaniach odbywały się 
rozmowy na temat m.in. ekologii, ochrony środowiska naturalnego, zdrowego odżywiania i kosmetyków naturalnych. 

 
My wzięliśmy udział w dwóch audycjach, w trakcie których rozmawialiśmy na 
temat obowiązków przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek produkty w 
opakowaniach, o tym co to jest recykling, a także o świadomości ekologicznej 
Polaków i zasadach selektywnej zbiórki odpadów. Poza tym przygotowaliśmy 
zestawy pytań konkursowych i ufundowaliśmy nagrody. 
 
 
 
 
 

13.05.2009 
Warsztaty dla nauczycieli 
Kolejnym zadaniem w ramach programu 2009/2010 było przeprowadzenie warsztatów 
edukacyjnych dla nauczycieli i wychowawców z Zespołu Szkół nr 78 im. Ewy Szelburg – 
Zarembiny w „Instytucie – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” oraz ogłoszenie konkursu 
na najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych o tematyce selektywnej zbiórki odpadów. 
Nauczycielom wręczyliśmy opracowane przez nas scenariusze zajęć o tematyce 
selektywnej zbiórki odpadów. Mamy nadzieję, że będą one pomocne w prowadzeniu 
zajęć ekologicznych.  
Ponadto ogłosiliśmy także I etap konkursu dla pacjentów „Instytutu – Pomnik Centrum 
Zdrowia Dziecka” na plakat lub komiks pt. „Przygody Super Ekologa czyli jak super 
ekolog chroni Ziemię przed nadmierną ilością odpadów” 
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29-31.05.2009 
VII Krakowski Festiwal Recyklingu 

Trzeci raz zostaliśmy partnerem akcji Krakowski Festiwal Recyklingu. VII edycja 
Festiwalu odbyła się w dniach 29 - 31 maja na krakowskich Błoniach. Impreza 
tradycyjnie miała na celu promocję selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu. 
Jak co roku więc można było oddać zebrane surowce wtórne, za które 
otrzymywało się sadzonki drzew i kwiatów. W ciągu sześciu edycji Festiwalu 
zebrano już: 134,24 Mg makulatury, 8,21 Mg butelek PET, 62,23 Mg szkła, 4,23 
Mg puszek aluminiowych, 6,26 Mg zużytych baterii i 1,07 Mg zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (www.festiwal.krakow.pl). Poza tym odbyła się 
wystawa miniaturowych budowli wykonanych z surowców wtórnych, recyklingowy 
pokaz mody oraz wiele dziecięcych występów. 
 

Na naszym stoisku ogromnym zainteresowaniem cieszyły się różnego rodzaju konkursy. Jednym z nich był konkurs 
na najbardziej pomysłowy plakat pt. „Świat bez segregacji odpadów” oraz „Świat, w którym wszyscy segregują 
odpady”. Dzięki takiej tematyce można było ukazać kontrast pomiędzy tymi różnymi sytuacjami. Dzieci mogły także 
posegregować odpady oraz wziąć udział w „Selekcjonerach” – quizie 15 pytań. Chętnych nie brakowało, a ich wiedza 
na temat recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów była imponująca. W konkursach brały udział zarówno małe dzieci, 
jak i te nieco starsze. Oczywiście dla zwycięzców przygotowane były nagrody.  
 

           
 

                                                                               
05.2009 
Ekologiczna Joga na Trawie 

Po zimowym, bezczynnym siedzeniu na kanapie przed telewizorem warto postawić 
na aktywne spędzenie czasu, choćby w weekendy. Niekoniecznie trzeba od razu 
inwestować w karnety na siłownię. Joga na Trawie był to jeden z ciekawych 
pomysłów tego sezonu na aktywny wypoczynek w mieście. Zajęcia odbywały się 
bezpłatnie od 9 maja do 27 czerwca 2009 w większych miastach Polski. Motto 
przedsięwzięcia brzmiało „Bo ciało porusza ducha”. Akcja Joga na Trawie ma już 
kilkuletnią tradycję. Każdej wiosny pojawiają się nowe pomysły i przybywa 
uczestników. W tym roku organizatorzy imprezy postanowili zaprosić do współpracy 
Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.  

W 2008 roku rozpoczęliśmy realizację kampanii edukacyjnej zaadresowanej do kobiet, celem której było 
propagowanie selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych. Zajęcia jogi to świetna okazja 
do kontynuacji tego programu. Za cel postawiliśmy sobie przekonanie Polaków, że życie w zgodzie z naturą wcale nie 
jest trudne! Daje za to wiele satysfakcji i wymierne korzyści dla nas samych jak i otaczającego środowiska. Uważamy, 
że każdy z nas może być ekologiczny. Na początek wystarczy zacząć segregować wytwarzane przez siebie odpady, 
zdrowo się odżywiać i dbać o kondycję fizyczną. Są to kluczowe elementy proekologicznej postawy realizujące 
zasadę zrównoważonego rozwoju. 
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Osoby biorące udział w zajęciach jogi na trawie, nie tylko 
mogły poznać ciekawe ćwiczenia, ale również 
dowiedzieć się, jak należy dbać o środowisko naturalne. 
Były także konkursy oraz nagrody. Nagradzaliśmy 
najlepsze hasła promujące selektywną zbiórkę odpadów.  

Jako uzupełnienie programu Joga na Trawie umieściliśmy artykuły promujące projekt na 
różnych portalach kobiecych, w tym także na Joga-Joga.pl oraz ogłosiliśmy konkursy. 
 

   
 
15.07.2009 
Popieram recykling. Segreguję!  
Kacper Puszkiel – kierowca rajdowy, przyłączył się do segregacji odpadów. Swoich 
fanów także namawia do działań prośrodowiskowych. Na rajdach rozdawał „ekologiczne” 
pocztówki ze swoim wizerunkiem oraz autografem. 
 
 
 
 
 
 
 
30.09.2009 
Nowe oznakowanie koszy 
Na kosze do selektywnej zbiórki odpadów w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” przygotowaliśmy 
kolorowe naklejki informacyjno – edukacyjne. W jasny sposób prezentują one co można wrzucać do danego kosza, a 
czego nie. Liczymy na to, że te informacje będą pomocne w prawidłowej segregacji odpadów na terenie placówki. 
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28.09.2009 
Warsztaty dla pracowników „Instytutu – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” 
Rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla pracowników IPCZD. Jest to kolejna grupa odbiorców programu, do której chcieliśmy 
dotrzeć z informacją, jak poprawnie segregować odpady. Łącznie zostanie przeprowadzonych ok. 5 spotkań. 
 

                                  
 
28.09.2009 
Ekologiczny upominek dla każdego pacjenta IPCZD 
We wrześniu rozpoczęliśmy wręczanie zestawów edukacyjno – 
informacyjnych pacjentom IPCZD. W jego skład wchodzą różnego rodzaju 
materiały wydrukowane na papierze z recyklingu, np. książeczka 
edukacyjna. Zawiera ona podstawowe informacje na temat gospodarki 
odpadami – jak zmniejszać ich ilość, jak ponownie je wykorzystać, wreszcie 
jak poprawnie je segregować. Podane są proste przykłady, jak wcielać te 
zasady w życie. W drugiej części książeczki znajdują się różne łamigłówki a 
także krzyżówka konkursowa.  
Wypełniając krzyżówkę oraz podając swój pomysł: „Jak zachęcić 
domowników do selektywnej zbiórki odpadów” można było wziąć udział w I 
etapie konkursu. Do wygrania były kuchenne pojemniki do selektywnej 
zbiórki odpadów. 
 
19.10.2009 
Materiały edukacyjne dla Zespołu Szkół i świetlic 
Dla Zespołu Szkół w „Instytucie – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” oraz świetlic z terenu placówki przygotowaliśmy 
materiały edukacyjne w postaci: kolorowanki, długopisy, bloki papieru, kredki. Wszystko, łącznie z kredkami, zostało 
wykonane z produktów pochodzących z recyklingu.  
 
22.10.2009 
Edukacja w przedszkolu 
Po raz kolejny w tym roku prowadziliśmy zajęcia z dziećmi, tym razem w Naszym Przedszkolu w Poznaniu.  
 
15.12.2009 
I etap konkursu dla pacjentów IPCZD rozstrzygnięty 
Dla pacjentów placówki przygotowaliśmy konkurs na plakat lub komiks NT. Przygody Super Ekologa czyli jak Super 
Ekolog chroni Ziemię przed nadmierną ilością odpadów. Prace można było wykonać w domu lub na zajęciach w 
Zespole Szkół na terenie IPCZD. Technika wykonania była dowolna: rysowanie lub malowanie. Wyłoniono 
zwycięzców oraz wręczono nagrody. 
 

    


