Akcja informacyjno-edukacyjna dot. ochrony powietrza oraz łagodzenia zmian klimatu
pn. „W dobrym klimacie chronimy powietrze”
1.
Wykonawca zadania: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia
2.

Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 99 580,00 zł

3.
Dofinansowanie w wysokości 15.000,00 zł (w formie dotacji) ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
https://wfos.gdansk.pl/
4.

Opis zadania:

Akcja informacyjno-edukacyjna dot. ochrony powietrza oraz łagodzenia zmian
klimatu pn. „W dobrym klimacie chronimy powietrze” to wielozadaniowy projekt
prowadzony w ramach działań Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
z Gdyni. Związek nieprzerwanie od ponad 21 lat realizuje zadania dot. szeroko
rozumianej ochrony środowiska naturalnego. Niniejszy projekt to szereg działań
z zakresu ochrony powietrza rozszerzonych o zagadnienie zmian klimatu.
Podstawowe filary projektu to bezpośrednia edukacja dzieci i dorosłych, współpraca
z lokalnymi mediami (radio, prasa, Internet) oraz cykl tematycznych wydawnictw.
Głównym celem jest edukacja na temat odpowiedzialności człowieka za stan czystego
powietrza i wpływu naszych codziennych wyborów na zmiany klimatyczne.
W ramach edukacji dzieci i młodzieży Związek zamierza ściśle współpracować
z placówkami oświatowymi z terenu swojego działania. Co roku swoją ofertę edukacyjna
kierujemy do ok. 250 placówek. W ramach aktywnej edukacji w 2019 roku zaproponujemy
szkołom terenowe warsztaty ekologiczne, podczas których uczeń poznawać będzie
zasady funkcjonowania wytwórców i dystrybutorów ciepła, sposoby oszczędzania energii
elektrycznej i ciepła, przybliżany będzie problem spalania odpadów, jak również
omawiane będą sposoby gospodarczego wykorzystania biogazu oraz proces kogeneracji.
Prowadzone będą konkursy: plastyczny pod hasłem „W domowym piecu spalanie śmieci
truje i rujnuje”, fotograficzny #obserwuję przyrodę oraz wiedzy ekologicznej dedykowany
młodzieży szkolnictwa specjalnego.
Biorąc pod uwagę fakt, że prawie każda nasza czynność zwiększa pulę gazów
cieplarnianych, powinniśmy podjąć działania zmniejszające wielkość ich emisji
z jednoczesną oszczędnością własnego budżetu domowego. Każdy z nas może chronić
klimat m. in. poprzez świadome zakupy, ograniczanie powstawania odpadów i właściwe
postępowanie z nimi. W tym celu powstał kompleksowy projekt edukacyjny dla szkół
i przedszkoli „Lider Lokalnej Ekologii 2018/2019”, którego hasło przewodnie brzmi
„Robię porządek z odpadami”.
Finałem ww. projektu edukacyjnego oraz konkursów będzie uroczysta gala
zaplanowana na dzień 12 czerwca 2019 r. w Teatrze Miejskim w Gdyni.
Edukacja dorosłych z kolei prowadzona będzie poprzez realizację projektu „Zmień
zachowania na dobre” i opierać się będzie na współpracy z grupami opiniotwórczymi,
m.in. słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dziennikarzami, urzędnikami, strażą
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miejską. Poprzez cykl wykładów oraz wyjazdów terenowych Związek będzie poszerzać
wiedzę wśród lokalnej społeczności na temat ochrony powietrza.
Równolegle prowadzone będą działania informacyjne w lokalnych mediach, w tym
tematyczne audycje/wywiady radiowe, artykuły/ogłoszenia w lokalnej prasie oraz
w Internecie.
Wszystkie wyżej wymienione działania wzmacniane będą szeregiem wydawnictw
opracowanych w biurze Związku w postaci broszur, komiksów, książeczek do
kolorowania, ulotek, plakatów, których nadrzędnym celem będzie edukacja oraz trwała
zmiana zachowań na poprawne nawyki w trosce o otaczające nas środowisko oraz klimat.
5.
Zasięg administracyjny zadania (powiaty/gminy, na których projekt będzie
realizowany):
Bezpośredni obszar działania to 8 gmin województwa pomorskiego tj. gminy-miasta:
Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gminy wiejskie: Kosakowo, Wejherowo,
Szemud. Odbiorcy: ok. 460 tys. mieszkańców Związku. Z racji na udział mediów o
zasięgu regionalnym ilość odbiorców może wzrosnąć do ponad 2 mln (mieszkańcy całego
województwa pomorskiego).
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