
Naszym celem jest edukacja ekologiczna. 

Popularyzujemy treści ekologii i ochrony przyrody oraz zasady zrównoważonego 
rozwoju wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz 

społeczności lokalnych oraz edukacji dzieci i młodzieży. 

Prezentacja wybranych działań 
w latach 2011-2020



Uczestniczymy w wielu przedsięwzięciach 
popularyzujących ekologię i ochronę 
środowiska. Tu budowa domku ekologicznego 
z gliny i słomy dla Urzędu Dzielnicy Targówek 
m.st Warszawy 2018



Teatr Cieni
Zrealizowaliśmy wiele przedstawień 
teatru cieni w autorskim teatrzyku, w 
którym każdy może być aktorem  na 
temat np: gatunków z Czerwonej Księgi, 
m. in. dla Fundacji PKO BP, IKEA, Wydziału 
Edukacji m.st Warszawy, Fundacji 
Edukacja dla Demokracji w projekcie 
edukacji globalnej MSZ finansowanym z 
Polskiej Pomocy Humanitarnej MSZ.



Mamy opracowanych wiele scenariuszy warsztatów 
kreatywnych np. upcykling: tu lepienie figurek zwierząt 
rodzimej fauny chronionej z masy papierowej własnej 
produkcji powstałej z recyklingu gazet, 
takie warsztaty zrealizowaliśmy dla wielu szkół i 
przedszkoli ( szacujemy, że wzięło już w nich udział ok 
10 000 dzieci) 



Akademia Ekologii i Sztuki dla Dzieci 
W szkołach podstawowych województwa mazowieckiego 
od 5-14 lat. Projekt polegał na organizacji warsztatów i spotkań poświęconych 
bogactwu przyrodniczemu Mazowsza prowadzony metodą warsztatową, z wykorzystaniem
różnych form twórczej ekspresji, takich jak masa papiernicza, teatr cieni, maski, gipsoryt 
itp..
Ten projekt trzykrotnie otrzymał dofinansowanie WFOŚiGW w Warszawie



Rezultatem projektu dofinansowanego przez WFOŚiGW było wydanie czterech broszur edukacyjnych,
z których nauczyciele do dzisiaj chętnie korzystają w swojej pracy z dziećmi.



Warsztaty kompostowania dla mieszkańców 11 dzielnic Warszawy, projekt Centrum Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta Warszawy.



Konkurs Mistrz Recyklingu Maks

Edukacja w zakresie odpadów, selektywnej zbiórki i recyklingu

Konkurs odbywał się z początku w oparciu tworzone przez nas 
aplikacje Flash, komiks i zestawy pytań. Dzisiaj pracujemy w 
nowoczesnej technologii Java Script. Co roku od 6 lat dzieci i 
młodzież z klas 3-7 szkół podstawowych uczestniczą w 
rywalizacji ekozespołów ocenianych przez Jury różnych 
partnerów konkursu. Zwycięzcy konkursu  biorą udział w 
wyjazdach studialnych i poznają zasady działania instalacji 
odzysku i recyklingu odpadów oraz poznają przyrodę polskich 
parków narodowych. Jedna z naszych aplikacji: Liga 
Elektrorecyklingu, zdobyła w 2018 roku prestiżową nagrodę 
Energy Globe Award, w kategorii edukacji dzieci i młodzieży





To znakomite narzędzie zdalnej edukacji ekologicznej. Każda z naszych aplikacji powstała na konkretne 
zamówienie i w związku z tym tworzona była aby osiągnąć określone cele. W tej chwili wdrażamy kolejny 
projekt pod nazwą „Przyjaciele Recyklingu”. Nasze osiągnięcia: 

Aplikacje edukacyjne





























Kontakt:

Fundacja Chlorofil
Ul. Dywizjonu 303 nr 138 lok 174

01-470 Warszawa
Tel. 608 633 593

E-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl

UWAGA: Od 2021 roku adres siedziby Fundacji ulegnie zmianie.
Jesteśmy w trakcie wprowadzania zmian w KRS

Nasza nowa siedziba będzie miała miejsce w Województwie Małopolskim, powiecie gorlickim i w 
gminie Uście Gorlickie, w miejscowości Ropki, 38-316 Wysowa Zdrój

Więcej informacji o nas i naszych działaniach na stronie: 

www.chlorofil.com.pl


