
 

         
 
 

 

Program „Młodzież  w działaniu – 2013 rok 
 
 

POJEKT „PATROL EKOLOGICZNY” 

,,Patrol ekologiczny” – projekt  w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja  1.2 Inicjatywy 
młodzieżowe   realizowany od   01.08.2012 do 31.01.2013 roku przez 8 uczestników grupy 
nieformalnej ,,Eko drużyna” przy Ochotniczym Hufcu  Pracy w Końskich. 
Agencja Programu Młodzież przyznała na realizację „Patrolu ekologicznego” kwotę w  wysokości   
5 450  euro. 
 
Cel projektu – to  poprawa  warunków lęgowych  ptaków zamieszkujących dolinę rzeki Czarnej 
Koneckiej i  obrzeża ostoi Natura 2000.                                                                                                     
  
Cele edukacyjne  - Edukacja ekologiczna prowadzona podczas wypraw terenowych i prac. Tematyka: 
rozpoznawanie fauny i flory, cele programu Natura 2000, zagrożenia obszarów „naturowych”                
i sposoby ich ochrony, polityka UE w zakresie ochrony przyrody, mity i fakty, czyli zagrożenia                
i korzyści wynikające dla społeczności zamieszkujących w sąsiedztwie ostoi naturowych, bierna            
i czynna ochrona przyrody, nowoczesne metody ochrony przyrody. 

Termin realizacji 

01.08.2012- do 31.01.2013 roku 

Realizator projektu 

13-5 OHP Końskie jednostka  Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy   OHP w Kielcach. 
OHP to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy 
realizująca zadania w obszarze polityki społecznej w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania 
wykluczeniu i marginalizacji młodego pokolenia, zadania w zakresie jego kształcenia i wychowania. 
Stanowi  uzupełniające ogniwo w systemie wychowania, resocjalizacji i reedukacji młodzieży, która 
wypadła z powszechnego systemu edukacji .OHP nie jest organem prowadzącym szkoły. OHP we 
współpracy z samorządem lokalnym umożliwia zdobywanie wykształcenia 
ogólnego i zawodowego poprzez uczestnictwo w OHP. W ramach polskiego systemu oświaty swoją 
ofertę  kieruje do młodzieży 15-18 lat, która z różnych przyczyn  nie ukończyła  szkoły podstawowej 
lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół, pragnie zdobyć kwalifikacje 
zawodowe lub uzupełni ć wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne ,  uzupełnić  wykształcenie  
ogólne i zawodowe.  Uczestnicy OHP w wieku 15-18 lat biorą udział w zadaniach o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym(spartakiady, turnieje, wycieczki) oraz kulturalno-oświatowym (konkursy, 
festiwale, imprezy okolicznościowe) organizowane zarówno na  szczeblu centralnym jak i 
regionalnym. Młodzież  bierze udział w warsztatach aktywizacji zawodowej, ma zapewnioną  opiekę  
wykwalifikowanej kadry wychowawczej. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_pl.html
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_pl.html
http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
http://www.frse.org.pl/


Uczestnicy projektu 
To uczestnicy 13-5 OHP  w Końskich.                                                                                                            
Grupa nieformalna „Eko drużyna” została utworzona przy Hufcu Pracy 13-5 w Końskich w lutym 2011 
roku. Połączyła ją wspólna pasja do ekologii.  Składa się z 8 członków będących uczestnikami 13 – 5 
HP w Końskich. Skupia  młodzież w wieku 15-18 lat mającą  wspólne zainteresowania i podejmująca  
się działań na rzecz ekologii w lokalnym środowisku. 

 

W ramach projektu wykonano: 
1. 2 szt. dużych (3x4m) i 20 małych (50x50) pływających platform  lęgowych dla rybitw  
2. 4 budki lęgowe dla nurogęsi i gągołów 
3. 10 budek dla nietoperzy 
4. 2 szt. gniazd dla bocianów 
5. utworzono patrol ekologiczny  (zakup lornetek i aparatu fotograficznego)  
6. utworzono biblioteczkę  tematyczną 
7. wycieczki, zajęcia terenowe 

 
Działania i zajęcia pozwoliły ukazać młodzieży różnorodne sposoby nowoczesnej, czynnej ochrony 

przyrody. Zwróciły  jej uwagę na najważniejsze problemy ochrony środowiska. Zajęcia prowadzone w 

terenie, ułatwiły przyswojenie wiadomości w powiązaniu z praktyczną demonstracją i przyczyniły się 

do zachowania i zwiększenia bioróżnorodności w ostoi „Dolina Czarnej”.  

Stworzono również możliwości kontynuowania podobnych działań w przyszłości.  

 
31 stycznia 2013 roku zakończono uroczyście realizację projektu ,,Patrol ekologiczny”.  

GALERIA   ZDJĘĆ 

 

Prace przy platformie dla rybitw w Rudzie Malenieckiej 



 

Budowa platformy dla rybitw 

 

 

 

Prace przy konstrukcji platformy 

 

 



 

Przybijanie siatki izolacyjnej 

 

 

 

Sypanie piasku pod gniazda 

 

 



 

Wodowanie platformy 

 

Członkowie ,,EKO DRUŻYNY”  

 

 



 

Zajęcia z BHP  

 

Budki dla nurogęsi i gągołów 



 

Prace wykończeniowe  

 

Wybieranie stanowisk pod budki 

Narodowa Agencja Programu „Młodzież  w działaniu” przyjęła Raport końcowy z realizacji . 

Projekt rozliczono. 


