SPRAWOZDANIE
z realizacji zadania
Akcja informacyjno-edukacyjna
pn. „Dobre praktyki adaptacji do zmian klimatu”
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Gdynia, grudzień 2020
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1. ZAKRES SPRAWOZDANIA
Niniejsze sprawozdanie dotyczy realizacji zadania pn. Akcja informacyjno-edukacyjna
pn. „Dobre praktyki adaptacji do zmian klimatu” zgodnie z umową nr WFOŚ/D/358/3630/2020
z dn. 06.08.2020r.
2. OBSZAR DZIAŁANIA
Bezpośredni obszar działania to 8 gmin województwa pomorskiego tj. gminy-miasta: Gdynia,
Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gminy wiejskie: Kosakowo, Wejherowo, Szemud. Odbiorcy:
ponad 460 tys. mieszkańców Związku. Z racji na udział mediów o zasięgu regionalnym ilość
odbiorców wzrasta do ponad miliona mieszkańców województwa pomorskiego.

3. TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Styczeń 2020 – listopad 2020.
4. CELE ZADANIA I DZIAŁANIA PODJĘTE DO ICH OSIĄGNIĘCIA
Głównym celem zadania była edukacja na temat odpowiedzialności człowieka za stan
przyrody i wpływu naszych codziennych wyborów na zmiany klimatyczne, 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 środowiska i zapobiegania
dalszym zmianom klimatu.
Podstawowe filary projektu to bezpośrednia edukacja dzieci i młodzieży, współpraca
z lokalnymi mediami (radio, prasa, Internet) oraz cykl tematycznych wydawnictw.
W ramach edukacji dzieci i młodzieży Związek współpracował z placówkami oświatowymi
z terenu swojego działania. Przeprowadzono trzy konkursy:
- plastyczny pod hasłem „W krainie Odpadocji”,
- fotograficzny „Na leśnym szlaku”
- wiedzy ekologicznej pt. „Woda-skarb życia” dedykowany młodzieży szkolnictwa
specjalnego.
Z racji na sytuację epidemiczna i prawną wywołaną COVID-19 podsumowanie konkursów
zostało przeprowadzone zdalnie, a nagrody przekazywano indywidualnie do placówek
oświatowych,
Drugą częścią zadania były działania informacyjne w lokalnych mediach, w tym tematyczne
audycje i wywiady radiowe z cyklu „Dobre praktyki na zmiany klimatu”, tematyczne artykuły
w lokalnej prasie oraz w Internecie.
Wszystkie wyżej wymienione działania wzmacniano szeregiem wydawnictw opracowanych
w biurze Związku w postaci książeczek do kolorowania komiksów, broszur, ulotek, których
nadrzędnym celem jest edukacja oraz trwała zmiana zachowań na poprawne nawyki w trosce
o otaczające nas środowisko oraz klimat.
Wszystkie opracowane w ramach projekty materiały dostępne są w wersji elektronicznej
na stronie internetowej Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” www.kzg.pl.
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5.

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ

5.1. Edukacja dzieci i młodzieży 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; konkurs skierowany do przedszkolaków oraz dzieci ze szkół
podstawowych klas I – III z terenu działania Związku. Celem konkursu jest rozwijanie
wrażliwości ekologicznej i artystycznej, poczucia odpowiedzialności za swoje
środowisko, a także kształtowanie postaw i nawyków czynnej ochrony przyrody, w tym
segregacji odpadów. Wszystkie nagrodzone prace znajdują się na stronie www.kzg.pl
w zakładce „Galeria” https://kzg.pl/galeria/edukacja-ekologiczna/rok-szkolny-20192020/male-dzieci-nie-chca-smieci-xxii-edycja/
b) konkurs fotograficzny „Na leśnym szlaku” - ilość uczestników: 16 placówek
oświatowych; liczba nadsyłanych prac 113, ilość przyznanych nagród: 16; konkurs
skierowany do młodzieży szkół podstawowych klasy IV-VI oraz szkół
ponadpodstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności obserwacji
środowiska naturalnego i znajomość tematu związanego z ochroną przyrody. Wszystkie
nagrodzone prace znajdują się na stronie www.kzg.pl w zakładce „Galeria”
https://kzg.pl/galeria/konkursy-fotograficzne/konkurs-fotograficzny-xii-edycja-pt-nalesnym-szlaku/
Z racji na sytuację epidemiczną w kraju zrezygnowano z organizacji uroczystej gali
podsumowującej działania edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020. Nie zorganizowano także
wystawy laureatów prac. Nagrody zostały przekazane osobiście przez przedstawicieli
Komunalnego Związku Gmin do szkól i przedszkoli we wrześniu 2020. Informacje
dot. podsumowania konkursów umieszczono na stronie internetowej www.kzg.pl oraz
w biuletynach gminnych z obszaru działania Związku.
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Logo WFOŚiGW w Gdańsku pojawiło się na dyplomach i naklejkach na nagrodach:

c) "Konkursu Wiedzy Ekologicznej" pod hasłem "Woda – skarb życia" dla szkół specjalnych
i uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Konkurs organizowany jest
we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdyni. Z racji
na sytuację epidemiczną finał konkursu odbył się w formule zdalnej.
Konkurs składał się z trzech części
 pisemnej – 3 karty pracy: „Obieg wody w przyrodzie”, „Skąd się bierze woda w kranie”
„Ważna jest każda kropla”,
 praktycznej - segregacja odpadów, analizy, czego nie należy wrzucać do kanalizacji oraz
stworzenie dekalogu dot. zmniejszenia śladu wodnego i oszczędzania wody;
 plastycznej - wykonanie rybki z odpadów.
Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego, jak również
wspieranie integracji środowisk szkolnictwa specjalnego. W finale konkursu uczestniczyło 7
dwuosobowych zespołów. Wręczenie nagród odbędzie się w połowie grudnia 2020.

4

5.2. Działania prowadzone za pośrednictwem lokalnych mediów
5.2.1. Radio
a) Radio Plus: emisja słuchowisk radiowych z cyklu „Pan Tadeusz i Sąsiad” na antenie Radia
Plus (oddział Gdańsk). Słuchalność radia przedstawia tabela 1.
Zasięg dzienny
Stacja
radiowa

Średni
zasięg
Udział
czas
Zasięg
dzienny
zasięg
w
Wszystkie
Powszednie Weekendy rynku słuchania tygodniowy
w
tygodniowy
Dni
(min)
tysiącach w tysiącach

pn-nd
Radio Plus Gdańsk

7,8%

8,8%

5,6%

6,0%

146

32,6%

113 282

470 294

Tabela 1. Słuchalność Radia Plus
(źródło: RadioTrack, MillwardBrown, za okres maj 2020 - październik 2020)






łączna liczba emisji słuchowisk: 16
tytuły słuchowisk: „Nie pal śmieci”, „Ochrona powietrza”, „Retencja wód”.
Termin emisji: od 19 października 2020 r. do 23 października 2020 r.
czas trwania jednego słuchowiska: 180 sekund
słuchowiska na stałe są zamieszczone na stronie internetowej www.kzg.pl w zakładce
„Multimedia”

b) Radio Kaszebe: cykl 3 tematycznych wywiadów z udziałem ekspertów – emisja na antenie
radia w ramach audycji „Na Widniku Kaszëbë””(premiera i powtórka 1x) oraz zamieszczenie
na stronie internetowej radia w zakładce „Ekopatrol” i stronie www.kzg.pl








liczba emisji: 6
czas trwania pojedynczego wywiadu: ok. 8 min.
pierwszy wywiad pt. „Zapobiegaj i ograniczaj” z udziałem przedstawiciela spółki
OPEC GDYNIA p. Piotrem Surmą, Dyrektorem Rozwoju; poruszane zagadnienia:
działania na rzecz ochrony klimatu, w tym sposoby na zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych; emisja 22 października 2020 r. , powtórka 24 października 2020 r.;
drugi wywiad pt. „Skąd woda” z udziałem przedstawiciela spółki PEWIK GDYNIA
p. Michałem Twardowskim, kierownikiem produkcji wody, poruszane zagadnienia:
ochrona wód podziemnych, sposoby ujmowania i uzdatniania wody, sposoby
na oszczędzanie wody; emisja 28 października 2020 r., powtórka 31 października 2020
r.;
trzeci wywiad pt. „Retencja wód” z udziałem pełnomocnika prezydenta miasta
ds. adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu, p. Bartoszem Frankowskim oraz Zarządu
Dróg i Zieleni w Gdyni, p. Wojciecha Folejewskiego; poruszane zagadnienia: susza
i nawalne deszcze jako efekt zmian klimatu, sposoby adaptacji miast do zmian klimatu,
sposoby gospodarowania wodami deszczowymi na obszarach zurbanizowanych;
emisja 04 listopada 2020 r., powtórka 07 listopada 2020 r.

Zasięg dzienny słuchalności w tysiącach (pn-nd) 100 489, zasięg tygodniowy 375 826.
Szczegóły przedstawia tabela 2.
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Zasięg dzienny
Stacja radiowa

Średni
zasięg
Udział
czas
Zasięg
dzienny
zasięg
w
Wszystkie
Powszednie Weekendy rynku słuchania tygodniowy
w
tygodniowy
Dni
(min)
tysiącach w tysiącach

pn-nd
Radio Kaszebe

7,0%

7,2%

6,4%

6,0%

157

26,0%

100 489

375 826

Tabela 2. Słuchalność Radia Kaszebe (źródło: RadioTrack, MillwardBrown, za okres
maj 2020 : październik 2020)
Zasięg terytorialny Radia Kaszebe przedstawia poniższy rysunek:

Rys. Zasięg terytorialny Radia Kaszebe (źródła: Radio Kaszebe)
Wywiady są także zamieszczone na stronie internetowej Związku w zakładce „Multimedia”
(https://kzg.pl/multimedia/o-nas-mediach/ ) oraz na stronie Radia Kaszebe w cyklu audycji
„Ekopatrol”. Ilość wejść na stronę radia: 83 071 (dane za miesiąc listopad 2020).


http://radiokaszebe.pl/podcast/dobre-praktyki-na-zmiany-klimatu-audycja-kzgretencja-wod/
 http://radiokaszebe.pl/podcast/dobre-praktyki-na-zmiany-klimatu-audycja-kzg-nr-2/
 http://radiokaszebe.pl/podcast/dobre-praktyki-na-zmiany-klimatu-audycja-kzg/

Rys. Screen ze strony internetowej Radia Kaszebe z umieszczonymi wywiadami z cyklu „Dobre
praktyki na zmiany klimatu”
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5.2.2. Prasa
a) Artykuł pt. „Deszczówka: prawo pomoże oszczędzić naturę i pieniądze” na łamach
„Dziennika Bałtyckiego” w dniu 02 października 2020 r. w dodatkach lokalnych DB
Goniec Rumski, DB Trójmiasto, DB Gryf Wejherowski, DB Echo Ziemi Puckiej –
łączny nakład 35 tys. szt.
b) Artykule dotyczącym zmian klimatu na łamach „Forum Pomorskiego” magazynie
społeczno – gospodarskim Polski północnej kierowanym do jednostek samorządowych
woj. pomorskiego (nakład. 2 000 egz.). Tytuł artykułu: „Oszczędzajmy wodę, naturę
i pieniądze”.
c) Cykl 6 artykułów tematycznych zamieszczonych w 6 lokalnych biuletynach gminnych
z terenu Związku w dodatku pt. „Co słychać w Dolinie Redy i Chylonki” (nakład
miesięczny biuletynów ponad 23 tys., w tym „Biuletyn Miasta Redy” 1 000 egz./msc,
„Rumskie Nowiny” 5 000 egz./msc, „Biuletyn Rady i Wójta Gminy Kosakowo” 6 330
egz./msc, „Lesôk” (Gmina Szemud) 2 000 egz./msc, "Nasza Gmina" (Gm.
Wejherowo) 3 500 egz./msc, „Nowiny” (miasto Wejherowo) 6 000 egz./msc).
Przekazane materiały do publikacji obejmowały zagadnienia dot. zmian klimatu
i szeroko rozumianej ochrony środowiska, w tym:
 „Dobre praktyki na zmiany klimatu” (kwiecień 2020)
 „Czy grozi nam susza?” (maj 2020)
 „Szkoły i przedszkola nagrodzone!” (czerwiec 2020) – informacje
nt. prowadzonych działań Związku w zakresie edukacji ekologicznej,
 „Woda – jak o nią dbać?” (lipiec 2020) – sposoby na oszczędzanie wody
w domu i w ogrodzie, w tym zachęta do retencji wód deszczowych,
 „Co jeszcze możemy zrobić, by ograniczyć zużycie wody?” (sierpień 2020)
 „Gorący problem” (listopad 2020) dot. ochrony powietrza, gazów
cieplarnianych i szkodliwości spalania odpadów.

5.2.3. Internet
a) Portal Naszemiasto.pl - artykuł pt. „Deszczówka: prawo pomoże oszczędzić naturę
i pieniądze” (analogiczny tekst jak w wydaniu Dziennika Bałtyckiego opisanym w pkt.
5.2.2. lit a) )- emisja dla miast w obszarze KZG: wyświetlanej na terenie Gdyni, Redy, Rumi,
Sopotu, Wejherowa i Pucka w dniach 02 października 2020 r. do 08 października 2020 r.
Ilość odsłon:gdynia.naszemiasto.pl – 124, rumia.naszemiasto.pl – 119, puck.naszemiasto.pl
– 112, sopot.naszemiasto.pl – 70, wejherowo.naszemiasto.pl – 100, reda.naszemiasto.pl –
34.
b) Portal Nadmorski24.pl
 artykuł pt. „Oszczędzamy wodę, naturę i pieniądze” emitowanym przez okres 5 dni
w terminie 29 października 2020 r. – 02 listopada 2020 r. (ilość wyświetleń 308),
 baner główny emitowany przez okres 30 dni w terminie od 29 października do 29
listopada 2020 r. (emisja bannera 422 196 razy, ilość kliknięć 396). Po kliknięciu
banera następowała przekierowanie do strony www.kzg.pl bezpośrednio do miejsca,
w którym umieszczono audycje radiowe z cyklu „Dobre praktyki na zmiany
klimatu”.
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Rys. Screen z portalu Nadmorski24.pl – sposób zamieszczenia banera i artykułu
c) stała prezentacja treści dot. zadania na stronie internetowej Związku www.kzg.pl
(ok. 70 tys. unikalnych odsłon strony w ciągu roku):

aktualności KZG – informacje związane z projektem, m.in.:
- WODA – JAK O NIĄ DBAĆ? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi infografikami!
https://kzg.pl/aktualnosci/woda-jak-o-nia-dbac-zapraszamy-do-zapoznania-sie-z-nowainfografika/ (wpis z dn. 22.07.2020)
- Dotacja z WFOŚ przyznana na realizację zadania „Dobre praktyki adaptacji do zmian
klimatu”
https://kzg.pl/aktualnosci/dotacja-z-wfos-przyznana-na-realizacje-zadaniadobre-praktyki-adapracji-do-zmian-klimatu/ (wpis z dn. 04.08.2020)
- Placówki oświatowe z terenu Związku nagrodzone! https://kzg.pl/aktualnosci/placowkioswiatowe-z-terenu-zwiazku-nagrodzone/ (wpis z dn. 27.09.20200)
- Zapraszamy na wywiady z cyklu „DOBRE PRAKTYKI NA ZMIANY KLIMATU”
https://kzg.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-wywiady-z-cyklu-dobre-praktyki-na-zmianyklimatu/ (wpis z dn. 23.10.2020)
 zakładka ”Przydatne strony” https://kzg.pl/przydatne-strony/ - na stałe zamieszczone jest
logo WFOŚiGW w Gdańsku łącznie z hiperłączem na stronę internetową Funduszu,
 zakładka „Projekty” https://kzg.pl/projekty/edukacja-ekologiczna/ - opis projektu łącznie
z informacją o dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku,
 na stornie głównej www.kzg.pl – „Nasi partnerzy” – logo i hiperłącze na stronę
https://wfos.gdansk.pl/.
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5.3. Opracowanie merytoryczne, graficzne i druk wydawnictw związanych ze zmianami klimatu
i ochroną środowiska:
-

broszura informacyjna dot. odnawialnych źródeł energii w kontekście prognozowanych
zmian klimatu (nakład 1 000 szt., 28 stron),

-

broszura informacyjna dot. racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi od zasilania w wodę po jej zastosowanie i wykorzystanie (nakład 1 000 szt., 28 stron)
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- 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”)
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- 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)

11

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

12

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

Wszystkie wydawnictwa w wersji papierowej są na bieżąco dystrybuowane do placówek
oświatowych oraz urzędów gmin zrzeszonych w Związku. Wydawnictwa można także pobrać
w formie elektronicznej (PDF) ze strony internetowej www.kzg.pl w zakładce „Materiały
edukacyjne”.
6. BUDŻET PROJEKTU
Zaplanowane w ramach zadania Akcja informacyjno-edukacyjna pn. „Dobre praktyki
adaptacji do zmian klimatu” przedsięwzięcia zostały wykonane w pełnym zakresie ujętym
w harmonogramie
rzeczowo-finansowym
stanowiącym
załącznik
do
umowy
nr WFOŚ/D/358/3630/2020 z dn. 06.08.2020r. Budżet został wykonany następująco:
Dotacja WFOŚ (zł)
L.p.

Wyszczególnienie

w tym na pokrycie:

Koszt
kwalifikowany
(zł)

RAZEM

1.

2

3

4 157,12

1

Organizacja konkursu plastycznego i
fotograficznego w roku szkolnym 2019/2020 (zakup
nagród, druk dyplomów)

2 488,18

2

organizacja "Konkursu Wiedzy Ekologicznej" pod
hasłem "Woda-Skarb życia" dla szkół specjalnych
i uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego

3

informacje w lokalnej prasie, w tym artykuł
zamieszczony w „Dzienniku Bałtyckim”, „Forum
Pomorskim” oraz artykuły w biuletynach gminnych

4 976,99

wydatków i
zakupów
inwestycyjnych

wydatków
bieżących

4

5

6

0

0

0

0

0

0

1000

1000
0

13

4

działania w lokalnym radiu, w tym tematyczne
słuchowiska prezentowane na antenie Radia Plus
(oddział Gdańsk) oraz cykl wywiadów na antenie
Radia Kaszebe

5

działania informacyjne w Internecie, w tym
artykuły tematyczne w lokalnych serwisach
informacyjnych

6

opracowanie i druk tematycznych wydawnictw
zgodnie z opisem zadania

OGÓŁEM:

11 121,75

6000

6000
0

5 341,16

1000

1000
0

27 991,88
56 077,08

7000
15 000,00

0
0,00

7000
15 000,00

7. OSIĄGNIĘTY EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY
EFEKT RZECZOWY:
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; partner
konkursu: Trójmiejski Park Krajobrazowy;
c) organizacja "Konkursu Wiedzy Ekologicznej" pod hasłem "Woda-skarb życia"
dla szkół specjalnych i uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdyni
przy ul. Energetyków 13. W finale konkursu uczestniczyło 7 dwuosobowych zespołów.
2.

Działania prowadzone za pośrednictwem lokalnych mediów:
a) radio:
- 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 16
- Radio Kaszebe: cykl 3 tematycznych wywiadów z udziałem ekspertów – emisja na
antenie radia (premiera i powtórka 1x) + zamieszczenie na stronie internetowej radia
i stronie www.kzg.pl; długość jednego wywiadu ok. 8 min
b) prasa:
- tematyczny artykuł w „Dzienniku Bałtyckim” (nakład wydania 35 tys.),
- tematyczny artykuł w „Forum Pomorskim” (nakład 2 tys. szt.),
- cykl 6 artykułów tematycznych zamieszczonych w 6 lokalnych biuletynach gminnych
z terenu Związku w dodatku pt. „Co słychać w Dolinie Redy i Chylonki” (nakład
miesięczny biuletynów ponad 23 tys.),
c) Internet:
– portal Nadmorski24.pl - tematyczny baner oraz artykuł,
- portal Naszemiasto.pl – tematyczny artykuł (emisja dla miast w obszarze KZG),
- stała prezentacja treści dot. zadania na stronie internetowej Związku www.kzg.pl
(ok. 70 tys. unikalnych odsłon strony w ciągu roku).

3. Tematyczne wydawnictwa (opracowanie merytoryczne, graficzne i druk):
- broszura informacyjna dot. odnawialnych źródeł energii w kontekście prognozowanych
zmian klimatu (nakład 1 000 szt., 28 stron),
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-

broszura informacyjna dot. racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi od zasilania w wodę po jej zastosowanie i wykorzystanie (nakład 1 000 szt., 28 stron),
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”),
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),
ulotka składana w formie litery „Z” pt. „W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”
nakład 5 000 szt.,
informator dot. aktualnej oferty edukacyjnej Związku na rok szkolny 2020/2021, nakład 500
szt. (52 stron)
naklejki na nagrody, nakład 300 szt.

EFEKT EKOLOGICZNY:









Popularyzacja działań w zakresie zmian klimatu w obszarach takich jak gospodarka,
środowisko, społeczeństwo.
Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie potrzeby ochrony przyrody i wpływu naszych
codziennych wyborów na zmiany klimatyczne.
Kształtowanie wrażliwości, postaw i zachowań prośrodowiskowych wśród lokalnej
społeczności w zakresie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego.
Zachowania prośrodowiskowe zmniejszających wielkość emisji gazów cieplarnianych,
w tym sposoby na oszczędzanie energii elektrycznej i ciepła, zasady świadomego
konsumenta, ograniczanie powstawania odpadów i właściwe postępowanie z nimi.
Trwała zmiana zachowań mieszkańców gmin Związku dot. ochrony zasobów przyrody;
Aktywizacja lokalnej społeczności do działań na rzecz mitygacji i adaptacji do zmian
klimatu.
Popularyzacja dobrych praktyk możliwych do wykorzystania w indywidualnych
gospodarstwach domowych w zakresie adaptacji do zmian klimatu, w tym właściwe
zagospodarowanie wód deszczowych i przeciwdziałanie skutkom suszy..
Zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego i jakości życia.
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