Kampania informacyjno – promocyjna na rzecz budowania świadomości
społecznej w zakresie ochrony zasobów środowiska
pt. Bezpiecznie bo ekologicznie”
Zadanie realizowane w okresie maj 2009r. – kwiecień 2010r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEPROWADZONEJ KAMPANII
Zgodnie z załoŜeniami, zadaniem kampanii było budowanie świadomości społecznej
mieszkańców regionu, w tym szczególnie północnej części aglomeracji trójmiejskiej
w zakresie potrzeby oraz stosowania właściwych metod ochrony środowiska.
Poprzez wyznaczone szczegółowo obszary tematyczne (Załączniki nr 1 – zakres tematyczny
kampanii), grupy oddziaływania, przyjęte metody działania, w tym działania bezpośrednie,
kampania przełoŜyć winna się na wykształcenie społecznych postaw
i zachowań
proekologicznych mieszkańców regionu sprzyjających ochronie lokalnych zasobów
środowiska oraz poprawie stanu środowiska w miejscu zamieszkania.
Tematem, któremu szczególnie duŜo poświęcono uwagi w ramach przeprowadzonej
Kampanii były zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, właściwe
postępowanie z odpadami powstającymi w domach, uświadamianie o szkodliwości spalania
odpadów w piecach domowych. Prezentowane były równieŜ działania podejmowane na
terenie gmin w rejonie Zat. Gdańskiej w zakresie gospodarki komunalnej, w tym gospodarki
wodą, energia elektryczna i cieplną zasilaną z systemów centralnych. Podkreślano równieŜ
prawa i obowiązki ciąŜące na mieszkańcach wobec środowiska. Popularyzowana była
równieŜ i pogłębiana była wiedza mieszkańców w zakresie walorów lokalnego środowiska.
2. OBSZAR REALIZACJI, ADRESACI KAMPANII
Zgodnie z załoŜeniami obszarem realizacji działań objętych Kampanią był rejon północnej
części aglomeracji trójmiejskiej, w tym ośmiu gmin Związku (populacja ok. ok. 430 tys.
mieszkańców). Z uwagi na promocję zagadnień objętych Kampanią w lokalnej
wielonakładowej prasie(Dziennik Bałtycki, Ekspress Gdyński, Ekspres Powiatu
Wejherowskiego), jak równieŜ w mediach elektronicznych (strona Związku www.kzg.pl),
obszar jej oddziaływania dotyczy jednak całego regionu woj. pomorskiego.
Adresatami Kampanii, w tym bezpośrednio działań objętych pkt. 2 harmonogramu
rzeczowego umowy WFOŚ/D/358/146/2009, byli zgodnie z załoŜeniami programowymi
zadania określonymi we wniosku, mieszkańcy z obszaru działania Związku, czyli miast:
Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gmin: Kosakowo, Wejherowo. Grupą
docelową, do której skierowane były te działania, są „wytwórcy” odpadów - właściciele
nieruchomości, a szczególnie właściciele domów jednorodzinnych, mieszkańcy spotykający
się na co dzień z problemem spalania odpadów w paleniskach domowych. Szczególną grupą
odbiorców były społeczności szkolne z terenu wszystkich gmin Związku, uczestnicy festynów
ekologicznych, spotkań organizowanych w siedzibie Związku z udziałem róŜnych grup
wiekowych (dorośli mieszkańcy, społeczności szkolne), grupy opiniotwórcze i władne do
podejmowania działań porządkowych (urzędnicy samorządowi, funkcjonariusze słuŜb

porządkowych, nauczyciele, dyrektorzy placówek oświatowych), czytelnicy lokalnych gazet
wielkonakładowych (Dziennik Bałtycki, Ekspress Gdyński, Ekspres Powiatu Wejherowskiego)
jak równieŜ lokalnych informatorów (Ratusz, Kuryer Sopocki, Nowiny Wejherowskie, Miejski
Biuletyn Informacyjny Reda, Biuletyn Rady i Wójta Gminy Kosakowo, Rumskie Nowiny).

3. CELE PROJEKTU I DZIAŁANIA PODJĘTE DO ICH OSIĄGNIĘCIA
Celem Kampanii było skuteczne kształtowanie zachowań prośrodowiskowych i postaw wśród
mieszkańców regionu, ze szczególną troską mieszkańców gmin Związku. Mając na uwadze
fakt, iŜ w naszym społeczeństwie nie ma utrwalonych zachowań racjonalnego postępowania
zgodnie z wymaganiami środowiska, tematem, który został silnie zaznaczony w ramach
przeprowadzonej Kampanii, jest nowoczesna gospodarka odpadami wytwarzanymi przez
mieszkańców we własnych domach. Projekt nie ograniczał się jednak wyłącznie do problemu
odpadów i kształcenia nawyku ich segregacji. Wiele miejsca poświęca na promowanie
walorów lokalnego środowiska przyrodniczego oraz ochronę poszczególnych elementów
środowiska naturalnego.
Wzmocnieniem najwaŜniejszych treści opracowanych w materiałach programowych
wykorzystywanych do działań promocyjnych Kampanii, podejmowanych w ramach
Kampanii były wydawnictwa popularyzujące najbardziej waŜkie zagadnienia związane
z gospodarką odpadami oraz nowoczesnymi metodami ich zagospodarowania (broszury
tematyczne, ulotki, plakaty). Wykonane broszury tematyczne stanowiły równieŜ miejsce
promocji lokalnych walorów przyrodniczych (poprzez zamieszczone zdjęcia). Innym
miejscem promocji walorów przyrodniczych regionu jest równieŜ ekspozycja zdjęciowa
wykonana i prezentowana w sali edukacyjnej Związki, w której odbywają się wszystkie
działania edukacyjne realizowane przez Związek (działanie dodatkowe nie objęte
harmonogramem zadania).
Głównymi celami Kampanii było:
 podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu w zakresie stanu i ochrony
środowiska w tym ochrony wód, powietrza, powierzchni ziemi,
 poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego regionu,
 propagowanie zasady zrównowaŜonego rozwoju na terenie województwa,
 wypracowanie nawyków i postaw proekologicznych u mieszkańców, wykształcenie
poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, w którym Ŝyjemy i z którym jesteśmy
nierozerwalnie związani,
 promowanie właściwego postępowania z odpadami – przekazywanie treści edukacyjnych
dotyczących szkodliwości spalania śmieci w paleniskach domowych,
 upowszechnienie wiedzy w zakresie ochrony zasobów środowiska,
 poprawa warunków zdrowotnych w regionie, w którym w ostatnich latach odnotowuje się
najwyŜszą w kraju zachorowalność na nowotwory, poprzez zwiększenie poziomu
zanieczyszczenia powietrza.

4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ
Dla realizacji załoŜonych celów zostały zrealizowane działania :
1) objęte harmonogramem rzeczowo – finansowym – Załącznik do umowy WFOŚ/ D/ 358/
146/2009,
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2) działania dodatkowe (nie wymienione w harmonogramie j.w.), które Związek podjął na
skutek trudności z pełną realizacja pkt. 1 harmonogramu j.w. Zgodnie z opisem
zamieszczonym w pkt . 1 niniejszego sprawozdania, zadania te nie mają przełoŜenia na
rozliczenie finansowe Kampanii. Zwiększają jedynie koszt Związku. Stanowią równieŜ
podstawę wnioskowania o ich sfinansowanie ze środków WFOŚiGW do kwoty
przyznanej dotacji względnie wypłaconej I. transzy.
Wśród zaplanowanych (objęte harmonogramem rzeczowo – finansowym) i zrealizowanych
działań w ramach przeprowadzonej Kampanii Związek wykonał:
 opracował załoŜenia realizacyjne zaplanowanych i zleconych wskazanemu Wykonawcy
10. odcinków audycji telewizyjnej,
 opracował (na skutek trudności opisanych w pkt. 1 niniejszego sprawozdania,
wynikających po stronie Wykonawcy w przygotowaniu realizacji zleconych 10. odcinków
audycji telewizyjnej):
a) uszczegółowienie tematów materiałów programowych Cz. I – gospodarka odpadami
komunalnymi, (5 programów),
b) uszczegółowienie tematów materiałów programowych Cz. II – gospodarka komunalna,
(3 programy) ,
c) uszczegółowienie tematów materiałów programowych Cz. III – zrównowaŜony rozwój,
(2 programy) ,
 opracował (na skutek dalszych trudności opisanych wyŜej, wynikających po stronie
Wykonawcy w realizacji zleconych 10. odcinków audycji telewizyjnej) szczegółowe
scenariusze programowe zawierające konspekty realizacyjne oraz szczegółową kwerendę
treści merytorycznych wraz z określeniem celu poszczególnych odcinków, ich wymowy,
zakresem i sposobem prezentowanych treści, zarysem fabuły, prezentacją miejsc
realizacji. Materiały scenariuszowe stanowiły podstawę działań dodatkowych, podjętych
na skutek wyŜej opisanych trudności w pełnej realizacji zadania (w pkt. 1 harmonogramu
Kampanii), przy zachowaniu dbałości o formę i prezentowane treści. Realizacja działań
dodatkowych, zgodnie z prezentowanymi w niniejszym sprawozdaniu argumentami, było
równieŜ zasadne zdaniem Związku, dla osiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu
Kampanii w odniesieniu do przyjętych w niej celów ekologicznych.
 ozyskanie zgody na emisję materiałów programowych w formie audycji telewizyjnej na
antenie TVP Gdańsk,
 opracowanie treści wydawnictw, w tym 4 broszur tematycznych:
- „Jeśli spalać to nie indywidualnie!!!””, która wydana była pod osobnymi tytułami
szczegółowymi, tj.: „Niech Cię oświeci światłość ze śmieci”, „Czym palisz w swoim
ognisku domowym?” oraz Jeśli spalać to nie indywidualnie!!!”
- „Człowiek w centrum przyrody…”,
- „Jedność w wielości – organizacja systemu zbiórki odpadów na terenie KZG”
- „Co kaŜdy mieszkaniec powinien wiedzieć – jak segregować odpady na terenie KZG”,
 przygotowanie do druku i druk 3 tematów broszury pt. „Jeśli spalać to nie
indywidualnie!!!” w łącznym nakładzie 3 000 szt., (Załącznik nr 1-3- broszury
podejmującej temat dot. szkodliwości spalania odpadów w domowych piecach oraz
promujących nowoczesne rozwiązania odzysku energii zgromadzonych w odpadach
poprzez budowę nowoczesnych instalacji do termicznego przetwarzania odpadów),

3

4



przygotowanie do druku i druk broszury pt. „Człowiek w centrum przyrody…”; nakład
1000 szt. (Załącznik nr 4),



przygotowanie do druku i druk broszury pt. „Jedność w wielości – organizacja systemu
zbiórki odpadów na terenie KZG”; nakład 1000 szt. (Załącznik nr 5),



przygotowanie do druku i druk broszury pt. „Co kaŜdy mieszkaniec powinien wiedzieć –
jak segregować odpady na terenie KZG”; nakład 1000 szt. (Załącznik nr6 ),
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przygotowanie do druku i druk pozostałych wydawnictw pojmujących treści objęte
Kampanią, w tym materiałami programowymi przeznaczonymi do emisji w ramach
audycji telewizyjnej: ulotki tematyczne (łączny nakład 68 tys. szt.), plakaty tematyczne
(nakład 1,8 tys. szt.); (Załącznik nr 7-9),
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kolportaŜ wydrukowanych w/w wydawnictw do placówek oświatowych, administracji
spółdzielni, bibliotek, urzędów miast i gmin, słuŜb gminnych na terenie Związku.

Wśród działań dodatkowych, na zasadach opisanych wyŜej, Związek wykonał
i przeprowadził:
 promocję zagadnień tematycznych objętych Kampanią na:
- stronie internetowej Związku www.kzg.pl oraz w biuletynach gminnych w dodatku
„Co słychać w Dolinie Redy i Chylonki” (Załącznik nr 10 – kserokopie 23 artykułów
tematycznych, które były prezentowane na łamach 6 biuletynów informacyjnych),
- łamach gazet lokalnych: (Załącznik nr 11– kserokopie 4 artykułów tematycznych
Ekspressu Gdyńskiego oraz Ekspresu Powiatu Wejherowskiego),
- łamach wielonakładowej gazety Dziennik Bałtycki (Załącznik nr 12– kserokopie 2
artykułów tematycznych i 1 reklamy),

zaangaŜowanie lokalnych mediów - Dziennika Bałtyckiego do prezentowania działań
istotnych dla środowiska lokalnego, realizowanych w poszczególnych obszarach
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gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami, ciepłem, energią i wodą poprzez
przesłanie propozycji tematycznych do ujęcia w dodatkach ekologicznych oraz treści
ujętych w materiałach programowych,
zaangaŜowanie lokalnych władz samorządowych, słuŜb gminnych oraz placówek
oświatowych w promowanie idei kampanii poprzez przekazanie w ramach
organizowanych spotkań i konferencji w siedzibie Związku w/w materiałów
wydawniczych oraz materiałów programowych; (Załącznik nr 13-15) - dokumentacja
zdjęciowa, listy obecności uczestników spotkań dn.28.10.2009r z udziałem straŜy
gminnych, dn. 04.11.2009r. z udziałem nauczycieli placówek z terenu gmin Związku, dn.
19.01.2010r. z udziałem dyrektorów wybranych placówek oświatowych z terenu Związku
),
promocję zagadnień tematycznych objętych Kampanią podczas Ekologicznego Festynu
Rodzinnego w dn. 24.04.2010r. (Załącznik nr 16 - dokumentacja zdjęciowa), podczas,
którego dystrybuowane były materiały wydawnicze wykonane w ramach Kampanii.

5. EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY KAMPANII
Pod względem realizacji zaplanowanych załoŜeń tematycznych, Kampania przyniosła
miedzy innymi takie wymierne rezultaty jak:

w ramach realizacji zadań określonych w pkt. 2 harmonogramu zadania upowszechnienie informacji dotyczących właściwego postępowania z odpadami przez
ich wytwórców oraz popularyzacja nowoczesnych technologii zagospodarowania
odpadów komunalnych wśród odbiorców materiałów wydawniczych,

dla ramach realizacji celów określonych w pkt. 1 harmonogramu zadaniapopularyzacja treści objętych opracowanymi scenariuszami programowymi (Załącznik
nr 1- materiały programowe) wśród odbiorców działań promocyjnych prowadzonych
na łamach wielonakładowych czasopism (Dziennik Bałtycki, Ekspress Gdyński, Ekspres
Powiatu Wejherowskiego) jak równieŜ: lokalnych informatorów (Ratusz, Kuryer
Sopocki, Nowiny Wejherowskie, Miejski Biuletyn Informacyjny Reda, Biuletyn Rady i
Wójta Gminy Kosakowo, Rumskie Nowiny), informacji elektronicznej (strona
www.kzg.pl), uczestników: festynów ekologicznych, spotkań organizowanych w
siedzibie Związku (urzędnicy samorządowi, funkcjonariusze słuŜb porządkowych,
nauczyciele, dyrektorzy placówek oświatowych), róŜnych grup wiekowych (dorośli
mieszkańcy, społeczności szkolne).
Wymiernymi efektami rzeczowymi Kampanii są:

szczegółowe scenariusze programowe zawierające konspekty realizacyjne oraz
szczegółową kwerendę treści merytorycznych wraz z określeniem celu poszczególnych
odcinków, ich wymowy, zakresem i sposobem prezentowanych treści, zarysem fabuły,
prezentacją miejsc realizacji. Materiały te stanowiły podstawę opisanych w pkt. 5
niniejszego sprawozdania działań dodatkowych. Materiały te stanowią teŜ gwarancję
moŜliwości kontynuacji zadania, pod warunkiem uzyskania niezbędnych środków
finansowych (pkt. 1 harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy),

prawa autorskie do 4 broszur tematycznych pkt. 2 harmonogramu rzeczowofinansowego umowy),

wydawnictwa tematyczne w łącznym nakładzie pkt. 2 harmonogramu rzeczowofinansowego umowy):
- broszury tematyczne: 6000 szt.,
- plakaty: 1,8 tys. szt.,
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- ulotki tematyczne: 68 tys. szt.,
Ponadto przeprowadzone działania tzw. dodatkowe zaowocowały następującymi wymiernymi
efektami rzeczowymi, tj.:

23 artykuły w biuletynach lokalnych,

6 artykułów w wielonakładowych gazetach lokalnych (Dziennik Bałtycki, Ekspress
Gdyński, Ekspres Powiatu Wejherowskiego),

promocja Kampanii w ramach Ekologicznego Festynu Rodzinnego,

cykl (3) spotkań z udziałem grup opiniotwórczych (tj. straŜy gminnych, urzędników
samorządowych, nauczycieli, dyrektorów wybranych placówek oświatowych z terenu
Związku ),

zainteresowanie treścią materiałów programowych dziennikarzy lokalnych mediów, do
których były one przekazywane w ramach negocjacji warunków emisji audycji na
antenie TVP lub uzgadniania treści dodatków ekologicznych (Dziennik Bałtycki).
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