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Akcja informacyjno-edukacyjna pn. „Dobre praktyki adaptacji do zmian klimatu” 
 
1. Wykonawca zadania: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 
Gdynia 
 
2. Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 56 000,00 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 pn. „Dobre praktyki adaptacji do zmian klimatu” 
to wielozadaniowy projekt prowadzony w ramach działań Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” z Gdyni. Podstawowe elementy projektu to bezpośrednia edukacja dzieci i dorosłych, 
współpraca z lokalnymi mediami (radio, prasa, biuletyny gminne, Internet) oraz cykl tematycznych 
wydawnictw. Głównym celem projektu jest edukacja ekologiczna na rzecz świadomości potrzeby działań 
na rzecz adaptacji do zmian klimatu oraz poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 
 
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).  

 
6. Cele realizacji projektu: 
 
Głównym celem projektu jest edukacja ekologiczna na rzecz świadomości potrzeby działań na rzecz 
adaptacji do zmian klimatu oraz poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, w tym: 
 
- popularyzacja działań w zakresie zmian klimatu w obszarach takich jak gospodarka, środowisko, 

społeczeństwo, aby dostosowywać się do tych zmian,  
- kształtowanie świadomości, wrażliwości, postaw i zachowań prośrodowiskowych wśród lokalnej 

społeczności w zakresie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego, 
- trwała zmiana zachowań mieszkańców gmin Związku dot. ochrony zasobów przyrody oraz ochrony 

zdrowia,  
- aktywizacja społeczności lokalnej do działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.  

 
7. Planowany efekt ekologiczny i wskaźniki realizacji zadania 

 
7.1. Edukacja dzieci, młodzieży, grona pedagogicznego ze szkół, przedszkoli z terenu działania 

Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”:  
 
a) konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci” pod hasłem „W krainie Odpadocji”- ilość 

uczestników: 51 placówek oświatowych; liczba nadsyłanych prac 242, ilość przyznanych nagród: 24; 
b) konkurs fotograficzny  „Na leśnym szlaku” - ilość uczestników: 16 placówek oświatowych; liczba 

nadsyłanych prac 113, ilość przyznanych nagród: 16; 
c) podsumowanie ww. konkursów planowane na wrzesień br.; jest to termin orientacyjny, o ile 

sytuacja prawna i epidemiologiczna na to pozwoli;. 
d) organizacja "Konkursu Wiedzy Ekologicznej" pod hasłem "Ochrona wód" dla szkół specjalnych 

i uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (jesień 2020) na terenie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  nr 2 w Gdyni przy ul. Energetyków 13. 
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7.2. Działania prowadzone za pośrednictwem lokalnych mediów: 
 

7.2.1.Radio 
 

a) Radio Plus: tematyczne słuchowiska dot. retencja wód i ochrony powietrza  - audycja radiowa 
z cyklu „Pan Tadeusz i Sąsiad” prezentowana na antenie Radia Plus (oddział Gdańsk)”; długość 
jednego słuchowiska 3 min., ilość powtórzeń ok. 20 + stałe zamieszczenie na stronie www.kzg.pl 

b)  Radio Kaszebe: cykl 3 tematycznych wywiadów z udziałem ekspertów – emisja w ramach 
programu „Ekopatrol”(premiera i powtórka 1x) + zamieszczenie na stronie internetowej radia 
i stronie www.kzg.pl; długość jednego wywiadu ok 7-8 min; tematyka wywiadów: 

 „Zapobiegaj i ograniczaj”- czym jest klimat i jak obecnie się zmienia, działania mające na celu 
zapobieganie lub ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, np. poprawa efektywności energetycznej, 
zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym energia w wydaniu 
prosumenckim, efektywna gospodarka odpadami w walce ze zmianami klimatu. 

 „Skąd woda?”  - potrzeba ochrony wód, czym są wody gruntowe i jak odnawiają się jej zasoby, 
zmiany klimatu a systemy zaopatrzenia mieszkańców w wodę, oszczędzanie wody w domu. 

 „Retencja wód” - susza i nawalne deszcze jako efekt zmian klimatu, susza i jej rodzaje, sposoby 
adaptacji miast do zmian klimatu, retencja wód opadowych, oszczędzanie wody w ogrodzie. 
 
7.2.2 Prasa 
 

a) Artykuł w „Dzienniku Bałtyckim” (nakład wydania ok. 10,5 tys.); temat „Dobre praktyki na zmiany 
klimatu” jako wprowadzenie do zagadnienia zmian klimatu, pokazanie głównych skutków zmian 
klimatu, przykłady indywidualnych działań dla mieszkańców na rzecz adaptacji do zmian klimatu 
oraz zapobiegania dalszym jego zmianom. 

b) Cykl ok. 6 artykułów tematycznych zamieszczanych  w  nie mniej niż 5 lokalnych biuletynach 
gminnych z terenu Związku w dodatku pt. „Co słychać w Dolinie Redy i Chylonki” (nakład 
miesięczny  biuletynów ok. 23 tys.), w tym takie zagadnienia jak: 

 Dobre praktyki na zmiany klimatu 

 Czy grozi nam susza? 

 Jak zagospodarować wody opadowe i roztopowe? 

 Woda – jak o nią dbać? Czyli dobre praktyki na gospodarowanie wodą w domu i ogrodzie. 

 Zapobiegaj i ograniczaj, czyli jak zmniejszać emisję gazów cieplarnianych. 
 
7.2.3 Internet 
 

a) Portal Nadmorski24.pl  - baner oraz artykuł pt. „Dobre praktyki na zmiany klimatu”. 
b) Portal naszemiasto.pl - artykuł pt. „Dobre praktyki na zmiany klimatu”(emisja dla miast w obszarze 

KZG). 
c) Stała prezentacja treści dot. zadania na stronie internetowej Związku www.kzg.pl  (ok. 70 tys. 

unikalnych odsłon strony w ciągu roku).  
 
7.3. Tematyczne wydawnictwa w wersji elektronicznej na stronie internetowej KZG 

(https://kzg.pl/edukacja/materialy-edukacyjne/) oraz w wersji drukowanej: 
a) broszura informacyjna dot. odnawialnych źródeł energii w kontekście prognozowanych zmian 

klimatu (nakład 1 000 szt., 28 stron), 
b) broszura informacyjna dot. racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi  - od zasilania w 

wodę po jej zastosowanie i wykorzystanie (nakład 1 000 szt., 28 stron), 
c) kolorowanki (4 rodzaje, każda po 10 stron), łączny nakład 4 000 szt. („Henio i skarb czystej wody”, 

„Staś – ekologiczny detektyw”, Ania i Wiesio chronią przyrodę”, „Kasi zasady na spalane odpady”) 
d) komiks (2 rodzaje, każdy 24 strony), łączny nakład 3 000 szt., (pierwszy komiks dot. recyklingu 

odpadów, drugi komiks dot. gospodarki o obiegu zamkniętym i wpływu tworzyw sztucznych na 
nasze życie) 

e) ulotka składana w formie litery „Z” pt. „W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje” nakład 5 
000 szt., 

f) informator dot. aktualnej oferty edukacyjnej Związku na rok szkolny 2020/2021, nakład 500 szt. (52 
strony) 

http://www.kzg.pl/
https://kzg.pl/edukacja/materialy-edukacyjne/

