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Sprawozdanie merytoryczne  
z działań Stowarzyszenia „EKOSKOP” 

za 2009 rok 
 

1. Nazwa i adres, dane dotyczące członków Zarządu i celów statutowych Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie „EKOSKOP” z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Strzelniczej 15/9 35-103 Rzeszów zostało 
założone w dniu 2 listopada 2006 roku, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000273010 w dniu 30 stycznia 2007 roku. 
 
Numer REGON: 180201486, numer NIP 813-34-88-654 
 
Przez cały 2009 rok Stowarzyszeniem kierował trzyosobowy Zarząd w składzie: 
 
1. Katarzyna Ruszała, prezes 
    zamieszkała przy ul. Strzelniczej 15/9, 35-103 Rzeszów 
2. Maciej Kunysz, wiceprezes 
    zamieszkały w Krasnem 116, 36-007 Krasne 
3. Sławomir Uchman, skarbnik 
    zamieszkały w Rogóźnie 160, 37-112 Kosina   

 
W roku 2009 roku stowarzyszenie skutecznie realizowało swoje cele statutowe,  
a w szczególności: 
 

1. działalność edukacyjną na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa, 
2. działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego i energetyki odnawialnej, recyklingu 

odpadów opakowaniowych oraz zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. 
 
w mniejszym stopniu realizowano działania polegające na: 

1. propagowanie zdrowego stylu życia z uwzględnieniem akcji przeciwdziałającym patologiom 
społecznym w tym alkoholizmowi i narkomanii, 
2. działania wspierające równość szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałające bezrobociu, 
3. działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i szerzenia tolerancji, 
4. działania na rzecz integracji europejskiej oraz partnerskiego udziału społeczeństwa polskiego  
w Unii Europejskiej, 
5. działania na rzecz pomocy doradczej i szkoleniowej oraz zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich, 
6. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii,  
7. prowadzenie różnych form kształcenia dla członków i sympatyków Stowarzyszenia. 

 
Od dnia 17 listopada 2008 roku stowarzyszenie posiada status „organizacji pożytku 
publicznego” (OPP).  
 
Statut i cele stowarzyszenia uległy zmianom i są sformułowane w następujący sposób: 
 
Celem działania Stowarzyszenia jest ochrona środowiska oraz wspieranie i koordynowanie inicjatyw 
obywatelskich zmierzających do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju 
(ekorozwoju) poprzez:  

1) Działalność edukacyjną na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa. 
2) Działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego i energetyki odnawialnej, recyklingu 
odpadów opakowaniowych oraz zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. 
3) Ochronę naturalnych siedlisk roślin i zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego  
i bioróżnorodności. 
4) Zachowanie i odtwarzanie różnorodności środowiska naturalnego oraz ochrona konkretnych 
obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej. 



2 
 

5) Prowadzenie, popieranie i koordynowanie prac badawczych zmierzających do lepszego 
poznania środowiska. 
6) Działania na rzecz rozwoju regionalnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 
7) Działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i szerzenia tolerancji, wspomagające 
rozwój demokracji.  
8) Wpływanie na doskonalenie prawa dotyczącego ochrony i wykorzystywania środowiska oraz 
zasobów naturalnych. 
9) Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami oraz partnerskiego udziału społeczeństwa polskiego w Unii Europejskiej. 
10) Ochronę i promocję zdrowia poprzez propagowanie zdrowego stylu życia z uwzględnieniem 
akcji przeciwdziałającym patologiom społecznym w tym alkoholizmowi i narkomanii. 
11) Działania wspierające równość szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałające bezrobociu. 
12) Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii.  
13) Upowszechnianie i ochronę praw konsumentów. 
14) Działania na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 
15) Organizację i promocję wolontariatu. 

 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

W 2009 roku działalność statutowa realizowana była głównie poprzez: 
1. działalność wydawniczą, szkoleniową i instruktażową, 
2. organizowanie warsztatów, kursów, akcji, konkursów i wyjazdów studialnych, 
3. gromadzenie zbiorów informacyjnych zgodnych z celami Stowarzyszenia, 
4. współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą, których 
działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia, 
 

w sferze planów pozostawało nadal: 
1. utworzenie Pozarządowego Ośrodka Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, 
2. występowanie do organów administracji publicznej lub sądów powszechnych  
o zastosowanie środków zmierzających do usunięcia zagrożenia środowiska na określonym 
terenie działań  Stowarzyszenia, restytucji lub naprawy zaistniałych w  związku z tym szkód, 
3. składanie organom władz lokalnych wniosków i zastrzeżeń do  projektów lokalizacji inwestycji  

o szkodliwym wpływie na środowisko. 
 

Działania te mogą być prowadzone w formie nieodpłatnej lub w formie odpłatnej działalności pożytku 
publicznego. 
 
W 2009 roku działalność statutowa realizowana była w szczególności poprzez następujące 
wyodrębnione działania (projekty):  

1. ABECADŁO ŚMIECIADŁO - podkarpacki projekt edukacyjny 
2. Program EKOZESPOŁÓW – czyli kampanii ekologicznego stylu życia – IV i V edycja 

podkarpacka 
3. Pierwszy krok w ekologię 
4. ABECADŁO ŚMIECIADŁO - ogólnopolski projekt edukacyjny 
5. Dla środowiska działamy razem 
6. Ekologiczna Rodzina 
7. EkoObywatele 

 
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 

 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców. 
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4. Przychody w roku 2009: 

Przychody z działalności statutowej                       199 998,62 zł 
w tym 
a. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego                               2 838,90 zł 
b. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego                                          196 999,72 zł 
w tym: 

a. Darowizny                      72,18 zł 
b. Dotacje                179 417,64 zł               
c. Dofinansowanie projektów przez firmy i instytucje     15 990,00 zł 
d. Przychody z wpłat 1%           1 519,90 zł 

 
5. Poniesione w roku 2009 koszty 

 
a. na realizację celów statutowych                                        208 665,91 zł 
w tym: 

  koszty realizacji zadań statutowych odpłatnej działalności pożytku publicznego                   205 827,01 zł 
koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnej działalności pożytku publicznego                 2 838,90 zł     
b. na administrację                             1 970,61 zł           
c. pozostałe koszty                                               622,54 zł 

 
6. Wynagrodzenia pracowników 

liczba osób zatrudnionych w stowarzyszeniu 
 
W roku 2009 od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku w ramach projektu „Dla środowiska 
działamy razem” na czas realizacji projektu stowarzyszenie zatrudniało 1 pracownika.  

 
A. łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez stowarzyszenie                   112 739,00 zł 
w tym: 
umowa o pracę:    29 160,00 zł 
umowy zlecenia i o dzieło:   83 579,00 zł 
 
B. wysokość wynagrodzeń wypłacanych łącznie członkom zarządu i członkom innych organów 
stowarzyszenia 
 
Stowarzyszenie nie wypłaca wynagrodzeń członkom swoich organów za pracę w organach 
Stowarzyszenia. Praca związana z kierowaniem organizacją odbywa się na zasadzie nieodpłatnej pracy 
społecznej. Wśród osób zatrudnionych do wykonania konkretnych działań wynikających  
z prowadzenia poszczególnych projektów stowarzyszenia znajdowały się również osoby pełniące 
funkcje w Zarządzie Stowarzyszenia. W roku 2009 wypłacono im z tego tytułu łączne wynagrodzenie  
w wysokości:  
    Katarzyna Ruszała   32 778,00 zł 
    Maciej Kunysz      4 746,00 zł 
    Sławomir Uchman     9 260,00 zł 

   
  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymywali żadnych wynagrodzeń. 
 

7. Majątek stowarzyszenia 
 
A. udzielone przez stowarzyszenie pożyczki pieniężne 
Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych. 
 
B. kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku Stowarzyszenie posiadało: 
na rachunku w banku PKO BP o/Rzeszów kwotę            36 547,94 zł  
na dwóch rachunkach w Lukas Banku o/Rzeszów kwotę            1 813,72 zł  

 
C. wartość nabytych obligacji oraz nabytych akcji w spółkach prawa handlowego 
Stowarzyszenie nie posiada obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego. 
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D. nabyte nieruchomości 
Stowarzyszenie nie posiada żadnych nieruchomości. 
 
E. nabyte pozostałe środki trwałe 
W roku 2009 stowarzyszenie nabyło środki trwałe o łącznej wartości         4 411,40 zł 
 
F. wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia 
Aktywa trwałe:                 0,00 zł 
Aktywa obrotowe:       40 364,66 zł 
Zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe:  40 876,47 zł 
Suma bilansowa:       40 364,66 zł 
Szczegółowe informacje dotyczące majątku stowarzyszenia podane są w sprawozdaniu finansowym 
stanowiącym załącznik II 

 
8. Działalność zlecona Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe  

 
W 2009 roku Stowarzyszenie podpisało następujące umowy i realizowało zamówienia zlecone: 

 zamówienie Gminy Miasto Rzeszów nr 1 z dnia 25.02.2009 roku, dotacja w kwocie 2 000 złotych 
pochodząca z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i GW w ramach zadania pn: „Edukacja 
ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju” 

 umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowa nr 
77/2009/Wn-50/EE-EE/OP/D z dnia 20.03.2009 roku – dotacja w wysokości 93 890,00 złotych na 
realizację projektu ogólnopolskiego „ABECADŁO ŚMIECIADŁO”  

 umowa z Ministerstwem Spraw Społecznych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami o działalności pożytku 
publicznego, umowa nr 843_II z dnia 08.09.2009 roku – dotacja w wysokości 76 180,00 złotych na 
przeprowadzenie zadania pt: „EkoObywatele” 

 umowa z Fundacją PZU na realizację zadania „Ekologiczna Rodzina” zawarta w dniu 24.09.2009 roku 
– dotacja w wysokości 43 434,00 złote 
 
W 2009 roku realizowane były również umowy podpisane w 2008 roku: 

 umowa z ECORYS Polska Sp. z o.o. w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na 
realizację zadania pt: „Dla środowiska działamy razem” – umowa nr 0221/S/2/2008 zawarta w dniu 
24.11.2008 roku – dofinansowanie w wysokości 117 585 złotych 

 umowa z Fundacją PZU na realizację zadania „Pierwszy krok w ekologię” zawarta w dniu 1.09.2008 
roku – dotacja w wysokości 35 300 złotych 
 

9. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacji  
w sprawie składanych deklaracji podatkowych 
 
Stowarzyszenie na dzień 31.12.2009 roku posiadało zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych  
w kwocie 2 040,00 zł. Zaległość wraz z odsetkami została uregulowana 18 stycznia 2010 roku. 
Deklaracja CIT składana jest raz do roku. 
 

 
Opis głównych projektów realizowanych w roku 2009 
 
 
1. ABECADŁO ŚMIECIADŁO - podkarpacki projekt edukacyjny 
 
Cele:  kształtowanie i utrwalanie nawyków właściwego postępowania z odpadami pochodzącymi  

z gospodarstw domowych, promowanie kultury ekologicznej wśród najmłodszych 
Adresaci:  uczniowie przedszkoli, klas 0-III szkół podstawowych, nauczyciele 
Zasięg:  województwo podkarpackie 
Terminy:  projekt prowadzony jest od 2007 roku i był kontynuowany w 2009 roku 
Opis:  projekt obejmuje warsztaty dla dzieci i nauczycieli 
Wyniki:  W ramach projektu w 2009 roku przeprowadzono warsztaty terenowe dla 20 nauczycieli, 

zorganizowano warsztaty dla 100 dzieci przedszkolnych w Dniu Ziemi 22 kwietnia 2009 roku, oraz 
warsztaty dla 11 dzieci w Zespole Szkół w Godowej.   
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2. Program EKOZESPOŁÓW – czyli kampania ekologicznego stylu życia - IV edycja podkarpacka pn. 
„EKOZESPOŁY zmniejszają swój ślad ekologiczny” i V edycja pn. „EKOZESPOŁY chronią klimat” 

 
Cele:  ukształtowanie wśród dzieci, nauczycieli i rodziców postaw  i umiejętności niezbędnych do 

prowadzenia ekologicznego stylu życia  
Adresaci:  uczniowie i nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 
Zasięg:  ogólnopolski, Stowarzyszenie odpowiada za realizację programu w województwie podkarpackim 
Terminy:  od 1.09.2008 r. do 30.06.2009 r. , od 1.09.2009 r. do 30.06.2010 r. 
Opis:  ogólnopolska kampania edukacji dla zrównoważonego rozwoju realizowana przez Fundację GAP 

Polska przy współpracy z regionalnymi koordynatorami (na terenie województwa podkarpackiego – 
koordynowane przez Stowarzyszenie „EKOSKOP”). Projekt obejmuje warsztaty dla nauczycieli - 
instruktorów Programu EKOZESPOŁÓW i polega na angażowaniu dzieci i młodzieży szkolnej  
w kampanie proekologiczne prowadzonych w szkołach i środowisku lokalnym  

Wyniki: W czerwcu 2009 roku podsumowano IV edycję programu, w której brało udział 8 szkół  
z województwa podkarpackiego.  
Do V edycji EKOZESPOŁÓW’ 2010 pn. „EKOZESPOŁY chronią klimat” przystąpiło 10 placówek 
oświatowych. 

 
3. Pierwszy krok w ekologię 
 
Cele:  wywołanie i utrwalenie proekologicznych zachowań polegających na domowej segregacji odpadów 

wśród dzieci i pośrednio w ich środowiskach rodzinnych, zwiększenie świadomości nauczycieli 
dotyczącej obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających  
w gospodarstwach domowych oraz kształtowanie i utrwalanie nawyków segregacji u źródła, 
dostarczenie nauczycielom przedszkoli i nauczania zintegrowanego narzędzi i przydatnej wiedzy 
związanej z prawidłowym postępowaniem z domowymi odpadami, a także praktyczne 
przygotowanie nauczycieli do samodzielnej pracy z elementarzem ekologicznym  „ABECADŁO 
ŚMIECIADŁO” w celu dalszego propagowania proekologicznych zachowań wśród dzieci, 
wzbudzenie aktywności dzieci na rzecz ochrony środowiska, nauka segregacji odpadów  
z zastosowaniem nowej, ciekawej, interaktywnej formy edukacji, przekazanie środowiskom 
rodzinnym w małych miejscowościach podstawowych informacji o potrzebie i sposobach segregacji 
odpadów, pozyskanie do współpracy ze Stowarzyszeniem nowej grupy wolontariuszy, 

Adresaci:  nauczyciele przedszkolni i nauczania zintegrowanego, dzieci przedszkolne i uczniowie klas  
0-III szkoły podstawowej, środowiska rodzinne dzieci: rodzeństwo i rodzice 

Zasięg:  województwo podkarpackie - gminy: Chmielnik, Czarna, Hyżne, Krasne, Świlcza, Trzebownisko 
Terminy:  od 1 listopada 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.  
Opis:  projekt polega na opracowaniu, wydruku i dystrybucji 2000 książeczek „ABECADŁO ŚMIECIADŁO, 

czyli pierwszy krok w ekologię”, które zostały bezpłatnie przekazane nauczycielom w kompletach 
po 15 szt. do samodzielnej realizacji „odpadowych lekcji”, przeprowadzeniu 6 warsztatów dla 120 
nauczycieli, przeprowadzeniu 100 warsztatów ekologicznych dla 1500 dzieci, przeprowadzeniu 
(metodą kaskadową) przez przeszkolonych nauczycieli, co najmniej 240 własnych „odpadowych” 
lekcji w przedszkolach i klasach 0-III szkoły podstawowej, przeprowadzeniu internetowego 
konkursu dla dzieci pn. „Mini teatrzyk jednego Ekologa”, opracowaniu i wydaniu 3500 szt. 
kolorowej ulotki informacyjnej dla nauczycieli i rodziców dzieci, zawierającej podstawowe 
informacje dotyczące domowych odpadów. 

Wyniki: wydano 2000 książeczek „ABECADŁO ŚMIECIADŁO”, przeprowadzono 6 warsztatów dla 120 
nauczycieli, przeprowadzono 102 warsztaty dla 2029 dzieci z 72 szkół, zorganizowano konkurs 
„Mini teatrzyk jednego Ekologa” z udziałem 109 dzieci, opracowano i wydano 3500 szt. kolorowej 
ulotki informacyjnej.  

 
4. ABECADŁO ŚMIECIADŁO - ogólnopolski projekt edukacyjny 
 
Cele:  kształtowanie i utrwalanie nawyków pro środowiskowych u najmłodszych 
Adresaci:  uczniowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, nauczyciele przedszkolni i nauczania 

zintegrowanego 
Zasięg:   ogólnopolski obejmujący 8 województw: dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, 

podkarpackie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie  
Terminy:   od 1 listopada 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.  
Opis:  projekt realizowany był na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z Polkowic, Związku Gmin 

Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7 z Dzierżoniowa, Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, 
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Czysta Gmina” z Kalisza, Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny" z Konina, 
Związku Międzygminnego Obra z Wolsztyna, Celowego Związku Gmin CZG-12 z Długoszyna, 
Celowego Związku Gmin R-XXI z Nowogardu, Związku Gmin Dorzecza Wielopolki i Tuszymki  
z Ropczyc, Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z Jasła, Związku Komunalnego „Wisłok” z Rzeszowa 
oraz Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej z Olsztyna i Ośrodka Edukacji Ekologicznej  
w Lipiu. Projekt polegał na opracowaniu, wydruku i dystrybucji 10 tys. książeczek „ABECADŁO 
ŚMIECIADŁO”, przeprowadzeniu 12 warsztatów dla 360 nauczycieli, przeprowadzeniu (metodą 
kaskadową) co najmniej 720 „odpadowych” zająć w przedszkolach i klasach 0-III szkoły 
podstawowej, produkcji i dystrybucji 1000 szt. płóciennych ekologicznych toreb wielokrotnego 
użycia. Projekt dofinansowany był przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Informacje o projekcie umieszczono na stronie www.abecadlosmieciadlo.pl 

Wyniki: W ramach projektu zrealizowano 12 warsztatów szkoleniowych (72 godziny zajęć szkoleniowych) 

dla 371 nauczycieli z 12 ośrodków edukacyjnych, wydano 10 000 egzemplarzy książeczki oraz 
1000 szt. eko-toreb. 388 nauczycieli z 300 szkół przeprowadziło 950 zajęć odpadowych  
z wykorzystaniem książeczki „ABECADŁO SMIECIADŁO”, w których wzięło udział 10 806 dzieci. 

 
5. Dla środowiska działamy razem  

 
Cele:  zawiązanie współpracy z gminami i środowiskami w których realizowane są działania 

proekologiczne na rzecz lokalnych społeczeństw w tym dorosłych liderów ekologii oraz dzieci wraz 
ze środowiskami rodzinnymi 

Adresaci:  uczniowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, nauczyciele przedszkolni i nauczania 
zintegrowanego, środowiska rodzinne dzieci: rodzeństwo i rodzice 

Zasięg:  województwo podkarpackie – miasta i gminy: Błażowa, Boguchwała, Głogów Małopolski, Łańcut, 
Rzeszów, Strzyżów, Tyczyn,  

Terminy:  od 1 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. 
Opis:  Wsparcie dla projektu zostało udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez 

dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej 
Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Więcej informacji o projekcie można 
znaleźć na stronie www.dlasrodowiska.itl.pl 
Projekt polega na zawiązaniu współpracy z gminami i środowiskami w których realizowane są 
działania polegające na przygotowaniu siedmiu Rodzinnych Olimpiad Ekologicznych, 
przeprowadzeniu 8 warsztatów dla 160 nauczycieli i 160 warsztatów ekologicznych dla dzieci 
najmłodszych z wykorzystaniem nowej wersji książeczki  „ABECADŁO ŚMIECIADŁO” (planowano 
wydanie 3000 egz.), opracowaniu i wydaniu 10 000 szt. ekologicznej ulotki informacyjnej dla 
rodziców dzieci i realizacji ekologicznego konkursu dla najmłodszych 

Wyniki: Przeprowadzono 8 warsztatów dla 163 nauczycieli, 160 warsztatów dla 3331 dzieci, przeszkoleni 
nauczyciele samodzielnie przeprowadzili 531 ekologicznych lekcji dla 2847 dzieci, przeprowadzono 
konkurs dla dzieci pn. „Mini teatrzyk jednego ekologa”. W konkursie wzięło udział 183 dzieci. 
Wydano i rozprowadzono 3000 egzemplarzy książeczki „ABECADŁO SMIECIADŁO” oraz 10 000 
ulotki odpadowej, przeprowadzono 7 Rodzinnych EkoOlimpiad. 

 
6. Ekologiczna Rodzina 
 
Cele:       wywołanie i utrwalenie proekologicznych zachowań polegających na domowej segregacji odpadów 

wśród dzieci i w ich środowiskach rodzinnych 
Adresaci:     dzieci i nauczyciele z małych środowisk podkarpackich miast i wsi 
Zasięg:  lokalny, Podkarpacie 
Terminy:   od 1 października 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.  
Opis: Projekt polega na przeprowadzeniu 3 warsztatów dla 30 nauczycieli, przeprowadzeniu 60 

warsztatów ekologicznych dla około 600 dzieci, przeprowadzeniu (metodą kaskadową) przez 
przeszkolonych nauczycieli, co najmniej 30 własnych „odpadowych” lekcji w klasach I-III szkół 
podstawowych biorących udział w projekcie, przeprowadzeniu klasowego konkursu plastycznego 
dla dzieci pn. „Razem dbamy o środowisko”. 

 
7. EkoObywatele 
 
Cele:  zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Rzeszowa dotyczącej obowiązku selektywnej 

zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem nowego typu segregacji na „suche” i „mokre” 

http://www.abecadlosmieciadlo.pl/
http://www.dlasrodowiska.itl.pl/
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Adresaci:   uczniowie szkół podstawowych (wraz ze środowiskami rodzinnymi) oraz nauczyciele z 10 
wybranych szkół podstawowych z różnych obszarów miasta 

Zasięg:  miasto Rzeszów 
Terminy:  od 1 listopada 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.  
Opis:  projekt polega na zorganizowaniu 40 warsztatów Młodych EkoObywateli omawiających lokalne 

problemy zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadowej oraz 
10 Jednodniowych Szkolnych Otwartych Dni EkoObywateli w trakcie których zorganizowane 
zostaną odpadowe gry i zabawy dla dzieci i rodziców oraz informacyjno – edukacyjne stoisko 
eksperta – śmieciologa. Podczas każdego z 10 Szkolnych Otwartych Dni EkoObywateli 
promowany będzie ekologiczny styl życia poprzez organizację stoisk Garncarza, Zielarki  
i ekologicznej żywności.  Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Partnerem projektu jest MPGK Rzeszów. 

 
 
 
Inne działania Stowarzyszenia „EKOSKOP” w roku 2009 

Kampania edukacyjna „SUCHE – MOKRE” 
Kampania realizowana jest w formie rozszerzenia projektu „EkoObywatele” przy współpracy z MPGK Rzeszów. 
W ramach Kampanii w 2009 roku zorganizowano warsztaty Akademii EkoObywateli Trzeciego Wieku (dla 
emerytów z osiedla 1000-lecia) oraz karnawałowy Bal Ekologów (Bal Śmieciarzy) dla dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 19 w Rzeszowie. 
 
 „S.O.S. dla Ziemi” . Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska - impreza  plenerowa 5 czerwca 
2009 roku 
W ramach współpracy ze Związkiem Komunalnym „Wisłok” z Rzeszowa 5 czerwca 2009 roku z okazji 
obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska zorganizowano na rzeszowskich bulwarach happening 
ekologiczny „S.O.S. dla Wisłoka„ z udziałem dzieci i młodzieży podkarpackich szkół i przedszkoli. W trakcie 
happeningu zorganizowano Rodzinną Eko Olimpiadę, podsumowano projekt „Pierwszy krok w ekologię”, 
zorganizowano stoisko edukacyjne eksperta śmieciologa.  
 
Ósmy element – Misja Ratowania Świata 
W miesiącach lipiec i sierpień 2009 roku Stowarzyszenie merytorycznie wspierało realizowany na terenie Gminy 
Czarna przez Stowarzyszenie Inicjatywy Zaleskiej „Jodełka” projekt „Ósmy element – Misja Ratowania Świata”.  
 
Stop dzikim wysypiskom śmieci – partnerstwo i zintegrowane działania szansą na rozwiązanie problemu 
W 2009 roku Stowarzyszenie uczestniczyło w projekcie „Stop dzikim wysypiskom śmieci – partnerstwo  
i zintegrowane działania szansą na rozwiązanie problemu” realizowanym przez Stowarzyszenie B4  
z Rzeszowa. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w Konferencjach, prowadzili warsztaty dla dzieci oraz 
warsztaty terenowe dla przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego. 
 
Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok 
Stowarzyszenie zaangażowało się w realizację projektu „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin 
dorzecza rzeki Wisłok” Związku Komunalnego „Wisłok” . W dniach 24-25 września 2009 podczas Konferencji  
rozpoczynającej projekt przygotowało odpadową wystawkę edukacyjną oraz organizowało prace panelu 
dyskusyjnego.  
 
Od Poznania do Kopenhagi – polscy kampanierzy dla klimatu 
Członkowie Stowarzyszenia zaangażowali się w akcję prowadzoną przez Polską Zieloną Sieć pn. „Od Poznania 
do Kopenhagi – polscy kampanierzy dla klimatu”. W trakcie czerwcowego happeningu „S.O.S dla Wisłoka” 
przygotowano napis S.O.S. dla klimatu, uczestnikom happeningu rozdawano przygotowane przez 
Stowarzyszenie ulotki.  
 
Sprzątanie Świata 2009 
We wrześniu członkowie i wolontariusze stowarzyszenia włączyli się w akcję Sprzątanie Świata 2009 nad 
Wisłokiem.  Wraz z ekologami ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzeszowie, harcerzami z 23 Harcerskiej Drużyny 
Wodnej oraz 9 Rzeszowskiej Drużyny Harcerskiej i Klubu HKE-21 oraz uczniami II Liceum Ogólnokształcącego  
w piątek 18 września sprz,atano brzegi zalewu rzeszowskiego. Wyciągnięto z rzeki śmieci, którymi wypełniono 
ok. 50 worków o poj.120 l. Worki zostały zgromadzone przy przystani kajakowej i nieodpłatnie odebrane przez 
MPGK Rzeszów celem utylizacji. 
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Nie podgrzewaj atmosfery 
W ramach współpracy z Ośrodkiem Działań Ekologicznych Źródła z Łodzi i prowadzonego przez ODE Źródła 
ogólnopolskiego projektu „Nie podgrzewaj atmosfery” Stowarzyszenie organizowało na Podkarpaciu szkolenia 
klimatyczne i warsztaty dla młodzieży.  
 
X Kongres Liderów Ekologii 
11 grudnia 2009 roku Stowarzyszenie przy współpracy ze Związkiem Komunalnym „Wisłok” z Rzeszowa 
współorganizowało Kongres Liderów Ekologii. X Kongres odbył się w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. 
Kongres prowadził jako przewodniczący obrad wiceprezes Stowarzyszenia. W trakcie Kongresu zorganizowano 
Konferencję EkoObywateli z udziałem przedstawicieli władz Miasta i województwa. Podczas konferencji 
oficjalnie rozpoczęto projekt „EkoObywatele” współfinansowany z Ministerstwa pracy i Polityki Społecznej  
w ramach FIO oraz podsumowano projekt „Dla środowiska działamy razem” któremu wsparcia udzieliła Islandia, 
Lichtenstein i Norwegia w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Podczas Kongresu 
Stowarzyszenie zorganizowało i prowadziło odpadowe stoisko edukacyjne uczące prawidłowego 
zagospodarowania domowych śmieci z podziałem odpadów na „suche” i „mokre”.  
 
Konkurs „Przybysz z Planety WEEE”  
Od 11 grudnia 2009 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie funkcjonowała  wystawa V edycji konkursu 
„Przybysz z Planety WEEE”. Stowarzyszenie w ramach współpracy ze Związkiem Komunalnym „Wisłok” 
zaangażowało się w prace Jury i techniczne przygotowanie wystawy.  
 
W 2009 roku przedstawiciel Stowarzyszenia Wiceprezes Maciej Kunysz zaangażował się w prace legislacyjne 
zmierzające do zmiany prawa Ustawa o odpadach. 
 
Głównymi Partnerami Stowarzyszenia w 2009 roku były następujące instytucje i organizacje: 
Związek Komunalny „Wisłok”, 9 Rzeszowska Drużyna Harcerska Hufca ZHP Rzeszów, Urząd Miasta 
Rzeszowa, MPGK Rzeszów, ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., 
REBA Organizacja Odzysku S.A., Harcerski Klub Ekologiczny HKE-21 Hufca ZHP Rzeszów, 
oraz 
EKO TOP Rzeszów, Studenckie Koło Naukowe Inżynierów Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, Koło 
Naukowe Przyrodników Uniwersytetu Rzeszowskiego, Miasto i Gmina Strzyżów, Miasto i Gmina Błażowa, 
Miasto i Gmina Tyczyn, Miasto i Gmina Głogów Młp., Miasto i Gmina Boguchwała, Gmina Łańcut,  Gospodarka 
Komunalna z Błażowej, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego z Polkowic, Związek Gmin Powiatu 
Dzierżoniowskiego ZGPD 7 z Dzierżoniowa, Związek Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z Kalisza, Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny” z Konina, Związek Międzygminny Obra  
z Wolsztyna, Celowy Związek Gmin CZG-12 z Długoszyna, Celowy Związek Gmin R-XXI z Nowogardu, 
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z Jasła, Związek Gmin Doliny Wielopolki i Tuszymki z Ropczyc, Olsztyńskie 
Centrum Edukacji Ekologicznej z Olsztyna, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu (Związek Gmin Doliny Rzeki 
Parsęty), INŻYNIERIA Rzeszów, Studenckie Koło Naukowe Ekologiczno-Przyrodnicze w Wyższej Szkoły 
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Recykling Centrum z Jarosławia.  
 
 
 


