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PROPOZYCJA  
WSPÓŁPRACY



O CENTRUM EDUKACJI 
OBYWATELSKIEJ

Jesteśmy niezależną instytucją edukacyjną i jedną z największych 
polskich organizacji pozarządowych o statusie organizacji pożytku 
publicznego (OPP). 

Od ponad 20 lat konsekwentnie pracujemy z dyrekcjami szkół, kadrą 
nauczycielską, samorządami terytorialnymi i centralnymi władzami 
oświatowymi na rzecz efektywniejszego uczenia się w szkole. 
Wspieramy szkolną demokrację i samorządność, rozwijamy 
kompetencje obywatelskie i społeczne uczniów.

Misja Centrum Edukacji Obywatelskiej
Misją CEO jest wspieranie wszystkich uczniów i uczennic w zdobywaniu 
wartościowych doświadczeń szkolnych. Zależy nam, aby w szkołach 
panowały relacje oparte na wzajemnym szacunku, a młodzi ludzie byli 
traktowani jako osoby, które mają naturalną chęć i zdolność uczenia się. 
Współpracujemy z dyrekcjami szkół, nauczycielkami i nauczycielami 
oraz z młodzieżą, aby rozwijać aktywność obywatelską oraz zachęcać 
do wspólnego działania i uczenia się. 



O CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ 

CEO w liczbach: 
–20 programów edukacyjnych 
–4 600 szkół biorących 
w nich udział w roku szkolnym 2015/2016 
– 30 tys. współpracujących nauczycieli
– 500 tys. zaangażowanych uczniów

Co nas wyróżnia?
Ponad 20-letnie doświadczenie w pracy na 
rzecz podnoszenia jakości edukacji w Polsce 
i wprowadzania światowych standardów do 
naszych szkół.

Szeroki zakres tematów, na których się znamy 
– edukacja globalna, obywatelska, historyczna, 
medialna, kulturalna, nowoczesne technologie, 
nauki matematyczno – przyrodnicze, ochrona 
środowiska. 

Nowoczesne know-how niezbędne w pracy 
zarówno z dorosłymi, jak i młodzieżą.

Ogólnopolska sieć trenerów, którzy od lat 
z nami współpracują i nieustannie podnoszą 
swoje kwalifikacje.

Entuzjazm i autentyczność – my przede 
wszystkim działamy na rzecz lepszej edukacji 
i widząc efekty, głęboko wierzymy w sens 
naszej pracy!

Współpracujemy m.in. z:



projekt edukacyjny dla młodzieży oraz nauczycieli 
ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych,

doświadczenia i eksperymenty badające 
poziom zanieczyszczenia powietrza,

działania realizowane przez młodych ludzi mające 
na celu zwiększenie świadomości na temat smogu 
i niskiej emisji wśród społeczności lokalnych,

kreatywne poszukiwanie rozwiązań problemu 
zanieczyszczenia powietrza. 

„WEŹ ODDECH” TO… 



Do tej pory w programie „Weź oddech” odbyło się 
ponad 170 lekcji na temat zanieczyszczeń powietrza.

Nauczyciele z 80 szkół wspólnie z młodzieżą zorganizowali 
ponad 130 lokalnych projektów uczniowskich mających 
na celu podniesienie świadomości mieszkańców oraz wprowa-
dzenie przez przedstawicieli samorządów lokalnych zmian 
na rzecz ochrony czystości powietrza. W program zaangażowa-
ło się 140 nauczycieli oraz ok. 1 000 uczniów. 

Obecna edycja projektu „Weź oddech” dobiegła końca w marcu 
2017 r. Projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem 
i okazał się edukacyjnym i informacyjnym sukcesem. Centrum 
Edukacji Obywatelskiej poszukuje partnera do wspólnego 
prowadzenia i rozbudowywania tego projektu w skali ogólno-
polskiej w kolejnych latach. 

NASZE DOŚWIADCZENIA 



Młodzi ludzie zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne 
do podejmowania odpowiedzialnych decyzji w dorosłym życiu, 
np. dotyczących systemu grzewczego lub sposobu dojazdu 
do pracy.

Nauczyciele otrzymają wsparcie w postaci szkoleń, materiałów 
edukacyjnych i konsultacji, które pozwolą im realizować zajęcia 
na temat zanieczyszczania powietrza. 

Praca w szkole prowadzona będzie za pomocą metod 
aktywnych z wykorzystaniem doświadczeń i eksperymentów, 
co skutkuje zaangażowaniem uczniów. 

Projekty zrealizowane przez młodzież podniosą poziom 
świadomości i wiedzy społeczności lokalnej na temat 
smogu i zanieczyszczeń powietrza.

Polska posiada najbardziej zanieczyszczane powietrze 
w Europie – działajmy razem na rzecz jego poprawy!

DLACZEGO WARTO 
ZAANGAŻOWAĆ SIĘ 
W „WEŹ ODDECH”?



TECHNIKUM OGRODNICZE 
W WARSZAWIE (ZS NR 39) 
Młodzi technicy wybrali kilkanaście punktów pomiarowych 
na swoim osiedlu, badali poziom ozonu i porównywali jego 
wyniki, wnioskując na temat stanu czystości powietrza. 

GIMNAZJUM W CZEMIERNIKACH
Uczniowie sprawdzali, ile dorośli wiedzą o niskiej emisji. 
Następnie zorganizowali dla nich grę terenową 
pt. „Co z tym powietrzem?".

PRZYKŁADOWE 
DZIAŁANIA 
ZREALIZOWANE 
W RAMACH 
„WEŹ ODDECH” 



Szkolenie pogłębiające 
(o angażowaniu uczniów 
w działania na rzecz 
czystości powietrza)

Karty pracy dla uczniów

Plakaty do wykorzystania w działa-
niach informacyjnych

Ogólnopolska Prezentacja 
Projektów Młodzieżowych

Strona internetowa projektu

Przewodnik po projekcie 

Szkolenie wprowadzające 
(o niskiej emisji)

Zestaw do eksperymentalnego 
badania zanieczyszczeń powietrza

Scenariusze zajęć 
na temat niskiej emisji

GIMNAZJUM W DĄBROWICACH 
Młodzi ludzie zdecydowali się skierować 
swój projekt do seniorów organizując dla 
nich przedstawienie na temat źródeł zanie-
czyszczenia powietrza. GIMNAZJUM W GNIEŹDZISKACH

Uczniowie przygotowali makietę swojej miej-
scowości, która obrazowała natężenie ruchu 
samochodowego. Następnie prezentowali ją 
młodszym uczniom i rodzicom.

GIMNAZJUM NR 5 
IM. SYBIRAKÓW W ZAMOŚCIU
W ramach happeningu grupa rozdawała 
mieszkańcom własnoręcznie przygotowane 
ulotki na temat smogu wraz z nasionami 
lawendy (rośliny nie tylko pięknie pachnącej, 
ale również oczyszczającej powietrze).



W RAMACH WSPÓŁPRACY PRZY PROJEKCIE 
„WEŹ ODDECH” OFERUJEMY:

Uczestnictwo w tworzeniu wartościowego 
i pożytecznego ogólnopolskiego projektu 
edukacyjnego.

Umieszczenie logotypu sponsora na mate-
riałach edukacyjnych (plakaty, publikacja 
ze scenariuszami zajęć, karty pracy) oraz 
w informacjach prasowych na temat projektu.

Umieszczenie informacji o wsparciu projektu 
przez sponsora na stronie internetowej CEO 
(miesięcznie ok. 8000 unikalnych użytkown-
ików) oraz na Facebooku CEO (9 500 sub-
skrybentów).

Możliwość zaprezentowania się sponsora 
podczas Ogólnopolskiej Prezentacji Projek-
tów Młodzieżowych (OPPM). 

OPPM odbywa się co roku w połowie czerwca 
od 17 lat w Arkadach Kubickiego Zamku 
Królewskiego w Warszawie. Podczas OPPM 
młodzież z całej Polski prezentuje w formie targów 
efekty swojej pracy przy projektach uczniowskich. 
W wydarzeniu bierze co roku udział ok. 500 osób 
(w tym wielu dyrektorów szkół).

Wystąpienie sponsora na konferencji podsu-
mowującej i popularyzującej efekty projektu.  

Możliwość podkreślenia wątków istotnych 
dla sponsora w komunikacji na temat projektu.



 

Zapraszamy 
do współpracy i rozmowy! 

Z chęcią przygotujemy 
propozycję dostosowaną 

do Państwa potrzeb i oczekiwań. 

  

Jędrzej Witkowski 
Dyrektor programowy
jedrzej.witkowski@ceo.org.pl  
530 887 581

Urszula Bijoś
Koordynatorka projektu
urszula.bijos@ceo.org.pl 

798 335 449


