Projekt pn. „Działaj Lokalnie - Program Edukacji Ekologicznej
na obszarze Związku Gmin Regionu Kutnowskiego”.

Projekt

„Działaj

pn.

Ekologicznej

na

Lokalnie

obszarze

-

Program

Edukacji

Gmin

Regionu

Związku

Kutnowskiego na rok 2011”.
Projekt obejmie północną część województwa łódzkiego, połączonego
obszarami cennymi przyrodniczo, głównie skupionymi w dolinie rzeki
Bzury i jej dopływów (Sieć EKONET, Natura 2000) współpracą między
organizacjami

ekologicznymi,

podobnymi

problemami

społecznymi,

gospodarczymi i ekologicznymi. Odbiorcami – uczestnikami programu
będą: - dzieci z przedszkoli, młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i
szkół

ponadgimnazjalnych,

nauczyciele,

przedstawiciele

organizacji

społecznych działających na rzecz lokalnych środowisk, centra edukacji
ekologicznej, przedstawiciele gmin i powiatów, firmy działające na rzecz
gospodarki odpadami w województwie łódzkim.
Cel ogólny:


Zwiększenie roli edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w działaniach
na rzecz rozwoju zrównoważonego Ziemi Łódzkiej.

Cele szczegółowe, krótkookresowe, bezpośrednie:


Zwiększenie

świadomości

ekologicznej

oraz

osobistej

odpowiedzialności dzieci, młodzieży i dorosłych za zrównoważony
rozwój,


Poznanie podstawowych pojęć w zakresie zrównoważonego rozwoju,



Poznanie

walorów

przyrodniczych,

społecznych,

gospodarczych

Ziemi Łódzkiej.
Odbiorca – uczestnicy programu:


dzieci z przedszkoli, młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych,



nauczyciele,

1

Projekt pn. „Działaj Lokalnie - Program Edukacji Ekologicznej
na obszarze Związku Gmin Regionu Kutnowskiego”.



przedstawiciele organizacji społecznych działających na rzecz
lokalnych środowisk,



centra edukacji ekologicznej,



przedstawiciele gmin i powiatów,



firmy działające na rzecz gospodarki odpadami w województwie
łódzkim.

Partnerzy:
- Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „Eko-Serwis” w Kutnie
Ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Zakres współpracy:
recykler – program selektywnej zbiórki odpadów
- Reba – Organizacja Odzysku S .A.
ul.Kubickiego 19 lok. 16, 02-954 Warszawa
Zakres współpracy:
recykler – program selektywnej zbiórki odpadów
- Rekopol –Organizacja odzysku S. A.
ul. Pory 59, 02-757 Warszawa
Zakres współpracy:
recykler – program selektywnej zbiórki odpadów
- Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
ul. Stary Rynek 20
09-400 Płock
Zakres współpracy:
Przeprowadzenie zajęć ekologicznych w ramach warsztatów plenerowych
- Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM”
Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy
www.srgc.pl
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OPIS SZCZEGÓŁOWYCH ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W
ROKU 2011:
Konkurs grantowy „Lokalni Liderzy Edukacji Ekologicznej”

I.

– konkurs adresowany do wszystkich placówek oświatowych /
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja/ zgłoszonych do
projektu, uczniowie, młodzież, nauczyciele.
a) data ogłoszenia konkursu: kwiecień 2011 r.
b) data rozstrzygnięcia konkursu: maj 2011 r.
c) realizacja projektów lokalnych w szkołach i podsumowanie w
postaci warsztatów plenerowych – 8 nagrodzonych projektów i 8
jednodniowych warsztatów plenerowych – opisanych w pkt. II w
miesiącach maj – wrzesień 2011 r. do uzgodnienia w placówkach
Uczestnicy:
„Lokalni

bezpośredni

Liderzy

realizatorzy

Edukacji

projektów,

Ekologicznej”,

laureaci

dzieci,

konkursu

młodzież,

dorośli,

społeczność lokalna ( ok. 400 osób na każdy warsztat plenerowy).
Przedmiot konkursu:
- Projekt edukacji ekologicznej w placówce oświatowej aktywizujący
młodzież szkolną i całą społeczność lokalną do wspólnych działań na rzecz
środowiska,
-

udział

w

warsztatach

plenerowych,

będących

podsumowaniem

prowadzonych działań, zajęć przez jednostki uczestniczące w projekcie.
Szczegółowy opis:
Placówka biorąca udział w konkursie grantowym wypełnia wniosek
konkursowy przygotowany przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego.
Celem

konkursu

wypracowanie
ekologicznej

lub
w

„Lokalni
zgłoszenie

placówce

Liderzy
już

Edukacji

realizowanego

oświatowej.

Jury

Ekologicznej”
projektu

konkursowe

jest

edukacji
wyłoni

8
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najlepszych pod względem merytorycznym i finansowym projektów i
dofinansuje w postaci nagrody grantowej 8 projektów / po 2.000 zł./
Pomiędzy ZGRK a dotowanym zostanie podpisana umowa dotacji, na
podstawie

której

zostanie

wypłacona

laureatowi

grant

pieniężny

(rozliczenie z WFOŚiGW w postaci umowy, wyciągu bankowego i polecenia
przelewu)
Szczegółowy opis – regulamin konkursu zał.
II.

Warsztaty plenerowe

-5 warsztatów plenerowych „ JA TY MY - Chrońmy klimat Ziemi”
– warsztaty w ramach nagród w konkursie „Lokalni Liderzy Edukacji
Ekologicznej”
a) data warsztatów – maj – czerwiec – wrzesień 2011 r. godz. 10.00
– 15.00 ( 5 godz)
b) miejsce organizacji warsztatów / do uzgodnienia z laureatami
konkursu/.
Uczestnicy:
„Lokalni

bezpośredni

Liderzy

Edukacji

realizatorzy

projektów,

Ekologicznej”,

dzieci,

laureaci

konkursu

młodzież,

dorośli,

społeczność lokalna ( ok. 400 osób na każdy warsztat plenerowy).
Sposób rekrutacji: bezpośrednie zaproszenia do szkół, informacje

na

stronach www. zgrk.pl, zaproszenia, media.
Cel: zapoznanie z działaniami na rzecz ochrony klimatu.
Program warsztatów:
1. Otwarcie warsztatów.
2. Podsumowanie wyników konkursu grantowego „Lokalni Liderzy
Edukacji Ekologicznej”, wręczenie dyplomów dla szkół i nagród.
3. Prezentacja nagrodzonego projektu – szkoła, która wygrała konkurs.
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4. Zajęcia warsztatowe przyrodnicze i artystyczno-przyrodnicze:
- Jak oszczędzać energię w domu, miejscu pracy, w życiu codziennym,
aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym,
- Źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.
5. Poczęstunek dla wszystkich uczestników.
Formy aktywnego udziału w warsztatach:


Prezentacje
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projektów

w

każdym

regionie,

każdej

szkoły

nagrodzonej w konkursie grantowym, mającym na celu aktywizację
lokalnych środowisk do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,


Ankiety prowadzone przez uczniów wśród uczestników na temat

postaw społeczeństwa wobec ochrony klimatu, udział w konkursach i
quizach ekologicznych,


Porady praktyczne na temat możliwości

oszczędzania energii,

budowy odnawialnych źródeł energii, pozyskania środków finansowych na
realizację przedsięwzięć służących ochronie środowiska.
Materiały warsztatowe:
- informacje na temat możliwości pozyskania środków finansowych na
przedsięwzięcia

służące

ochronie

środowiska(

BOŚ

SA,

WFOŚiGW,

powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
Urząd Marszałkowski Departament Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
- foldery, ulotki, plakat
- biuletyn o działalności Związku Gmin Regionu Kutnowskiego
Efekty twarde:
- udział ok. 3.200 tys. dzieci, młodzieży i dorosłych,
- 500 szt. informacji na temat odnawialnych źródeł energii,
- 500 szt. toreb promocyjnych z logo WFOŚiGW Łódź i ZGRK
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Efekty miękkie:
- poznanie problemów efektu cieplarnianego, zagrożeń klimatycznych dla
Ziemi,
- poznanie ustaleń Konferencji ONZ dotyczącej zmian klimatu w Polsce w
Poznaniu 2008 r.,
Rozszerzenie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju
Stan przygotowania:
- przedstawiona koncepcja organizacji warsztatów.

III. Konkursy Zbiórki surówce wtórnych.
- Wielkiej Zbiórki Makulatury
- Wielkiej Zbiórki Surowców Wtórnych / puszki aluminiowe,
butelki typu PET/
- Zbiórki zużytych baterii.

a)data ogłoszenia konkursów: kwiecień 2011 r.
b) data rozstrzygnięcia konkursu: październik 2011 r.

Uczestnicy: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja /dzieci, młodzież,
dorośli, społeczność lokalna/ ok. 4.000 uczestników.
Partnerzy:
- Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „Eko-Serwis” w Kutnie
- Reba – Organizacja Odzysku S .A.
- Rekopol –Organizacja odzysku S. A.
Cel: Konkursy i zbiórki surowców wtórnych, posiadające charakter
cykliczny, kształtują postawy proekologiczne, a także wskazują na
konieczność

systematycznego

zbierania

i

utylizowania

odpadów.

Zróżnicowany charakter Programu Edukacji Ekologicznej skłania również
placówki w nim uczestniczące do wzajemnego współdziałania na rzecz
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podejmowania inicjatyw zmierzających do poprawy stanu środowiska
naturalnego.
Szczegółowy opis:
Organizowane
Kutnowskiego

od

konkursy

2000
na

r.

przez

selektywną

Związek

zbiórkę

Gmin

odpadów

Regionu
obejmują

makulaturę, butelki typu PET, puszki aluminiowe, a także od roku 2005
zużyte baterie. Gromadzenie powyższych surowców odbywa się systemem
pojemników i worków ustawionych przed szkołą biorącą udział w danej
edycji konkursu, a także w przypadku zużytych baterii, w specjalnych
pojemnikach

wystawionych

przez

Organizację

Odzysku

REBA

S.A

(tekturowe lub plastikowe na stojaczku). Po zakończeniu zbiórki Dyrektor
placówki przedstawia Związkowi Gmin Regionu Kutnowskiego protokół z
przeprowadzonej akcji ( na podstawie karty otrzymanej od POM „EkoSerwis” , gdzie odpady są wyważone i wycenione), będący podstawą
przyznawania nagród rzeczowych dla uczestników. Zgromadzone odpady
są odbierane (bezpłatnie) przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta
„Eko-Serwis” w Kutnie, a następnie ważone i wyceniane.
Surowce wtórne nie są gromadzone na terenie budynku szkoły,
nauczyciele nie są bezpośrednio zaangażowani w liczenie i ważenie
odpadów.
Należy podkreślić, iż selektywna zbiórka odpadów jest prowadzona
na terenie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego od początku jego
powstania,

tj.

od

1993

roku.

Początkowo

obejmowała

ona

tylko

makulaturę; w kolejnych latach ze względu na rosnące zainteresowanie ze
strony

placówek

oświatowych

tego

typu

metodą

działalności

proekologicznej rozszerzono jej zakres o kolejne typy odpadów.
Jak wyżej nadmieniono selektywna zbiórka cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem, o czym świadczy powiększająca się z roku na rok liczba
osób

i

ośrodków

bezpośrednio

zaangażowanych

w

przebieg

organizowanych konkursów. Ich cykliczny charakter wyrabia już u
7
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najmłodszych uczniów nawyk zbierania i segregowania nieczystości,
zwiększając tym samym ich świadomość ekologiczną i odpowiedzialność
za czystość otaczającego ich środowiska.
„Program Edukacji Ekologicznej na obszarze Związku Gmin Regionu
Kutnowskiego”, w ramach którego przeprowadzana jest selektywna
zbiórka odpadów, jest dotowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi od 2000 roku. W tym czasie
współpraca

pomiędzy

wymienionym

organizacjami

układała

się

prawidłowo i bez zastrzeżeń.
Dotacje z WFOŚiGW są niezbędnym czynnikiem zapewniającym
pełną realizację „Programu Edukacji Ekologicznej na obszarze Związku
Gmin Regionu Kutnowskiego”.
Nagrody indywidualne w ramach konkursów organizowanych przez ZGRK,
cieszą się powodzeniem z uwagi na fakt specyfiki organizowanych
konkursów, są motywacją dla dzieci zbierających surowce wtórne.
Nagrody indywidualne są zachętą do udziału w konkursach, ucząc tym
samym nawyku segregacji odpadów, tak ciężkiego do wypracowania
szczególnie u młodzieży. Związek Gmin Regionu Kutnowskiego przewiduje
nagrody zarówno zbiorowe ( w kategorii klasa, szkoła) jak i indywidualne,
które są najlepszą formą wyróżnienia i nagrodzenia ucznia za półroczną
zbiórkę. Dzieci z obszaru Związku Gmin, są z rodzin o niskim statusie
materialnych, dlatego też forma nagrody indywidualnej (np. plecak
szkolny,

zestaw

najbardziej

sportowo-turystyczny)

uzasadniona,

w

jest

przeciwieństwie

naszym
do

zdaniem

nagród

jak

zbiorowych

zalegających na półkach w szkołach.
W roku 2011 główny nacisk zostanie położony na kontynuowanie
selektywnej
aluminiowych
edukacyjnych

zbiórki
i

odpadów

wtórnych,

butelek

typu

PET,

coraz

większym

tzn.

cieszącej

makulatury,
się

wśród

zainteresowaniem.

puszek
placówek
Ponownie

przeprowadzona zostanie akcja zbiórki zużytych baterii, które objęte są
obowiązkiem odzysku i recyklingu.
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Efekty twarde:
- udział ok. 4 tys. dzieci, młodzieży i dorosłych,
- Zbiórka surowców wtórnych, odpadów / zakładane ilościowe rezultaty
uzyskiwane w poprzednich edycjach/:
Makulatura

- ok. 40 ton

Butelki typu PET - ok. 1,5 tony
Puszki aluminiowe – ok. 0,5 tony
Baterie

– ok. 0,5 tony

- nagrody dla szkół zbiorowe i indywidualne:
konkurs zbiórki makulatury
I,II,III miejsce w kategorii szkoła
nagrody w kategorii klasa, która najwięcej zebrała – ok. 25 placówek
nagrody indywidualne – ok. 25 uczniów / przewidywane zwiększenie
nagród w przypadku zebrania przez uczniów tej samej liczby surowców/.
konkurs zbiórki puszek aluminiowych
I,II,III miejsce w kategorii szkoła
nagrody indywidualne – ok. 25 uczniów / przewidywane zwiększenie
nagród w przypadku zebrania przez uczniów tej samej liczby surowców/.
konkurs zbiórki butelek typu PET
I,II,III miejsce w kategorii szkoła
nagrody indywidualne – ok. 25 uczniów / przewidywane zwiększenie
nagród w przypadku zebrania przez uczniów tej samej liczby surowców/.
konkurs zbiórki zużytych baterii
I,II,III miejsce w kategorii szkoła
nagrody indywidualne – ok. 40 uczniów / przewidywane zwiększenie
nagród w przypadku zebrania przez uczniów tej samej liczby surowców/.

- Widoczne zmniejszenie ilości składowanych odpadów na lokalnych
składowiskach.
surowców

Wyodrębnienie

nadających

się

ze
do

strumienia
powtórnego

odpadów

komunalnych

wykorzystania

oraz
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niebezpiecznych

wymagających

utylizacji,

których

składowanie

jest

szczególnie niebezpieczne dla środowiska.

Efekty miękkie:
Rozszerzenie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju.
Stan przygotowania:
Przygotowanie

regulaminów

konkursów

i

rozesłanie

do

placówek

oświatowych ZGRK.
IV.

Doposażenie placówek w materiały dydaktyczne edukacji
ekologicznej.

Przedmiot zadania:
W ramach Programu Edukacji Ekologicznej placówki oświatowe, koła
ekologiczne, organizujące konkursy i akcje o tematyce ekologicznej,
zostaną zaopatrzone w pomoce dydaktyczne / zestawy na placówkę/
-wydawnictwa o treściach ekologicznych, encyklopedie dla młodzieży –
ok.100 szt.
- atlasy, programy komputerowe z zakresu ekologii – 150 szt.
- Gry dydaktyczne, quizy, gry planszowe – ok. 150 szt.
a także ulotki i foldery oraz inne materiały promocyjne z zakresu edukacji
ekologicznej.
Termin doposażenia: czerwiec 2011 r.
V Konkurs fotograficzny „Ekologia w obiektywie” – konkurs
adresowany do wszystkich placówek oświatowych / przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazja/ zgłoszonych do projektu, uczniowie, młodzież,
nauczyciele.
a) data ogłoszenia konkursu- marzec 2011r
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b) termin rozstrzygnięcia konkursu /do uzgodnienia w placówkach/
wyłonienie najlepszych prac/ do 15 czerwca 2011r.
c) termin przesłania prac do ZGRK – do 30 września 2011r.
d) ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2011r.
Uczestnicy: bezpośredni uczestnicy, realizatorzy i laureaci , konkursu
„Ekologia w obiektywie”, dzieci, młodzież, społeczność lokalna .
Przedmiot konkursu:
- Projekt edukacji ekologicznej w placówce oświatowej aktywizujący
młodzież szkolną i całą społeczność lokalną do wspólnych działań na rzecz
środowiska.
Sposób rekrutacji: bezpośrednie zaproszenia do konkursu dla placówek
oświatowych, informacje na stronach www. zgrk.pl.
Szczegółowy opis:
Placówka biorąca udział w konkursie

wypełnia wniosek konkursowy

przygotowany przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego.
Konkurs przebiega dwuetapowo:
I. Wybranie z każdej placówki po jednej osobie, której zdjęcie/a zostały
najwyżej

ocenione

w

wewnętrznych

konkursach

poszczególnych

szkół/przedszkoli/gimnazjum
II. Spośród dostarczonych do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego prac
Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych, przyznając 3 pierwsze
miejsca oraz 10 wyróżnień.
Efekty twarde:
- udział ok. 260 dzieci, młodzieży,
- wystawa prac konkursowych,
- opracowanie i druk kalendarza o treściach ekologicznych , promującego
prace nagrodzone w konkursie.
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Efekty miękkie:
-

rozszerzanie

wiedzy

o

zagrożeniach

wynikających

z

degradacji

środowiska.
- poznawanie i utrwalanie postaw ekologicznych wśród uczestników,
- pobudzenie wrażliwości na otaczające nas środowisko naturalne,
- zdobywanie nowej formy dokumentacji zjawisk przyrodniczych.
VI Promocja Projektu pn. „Działaj Lokalnie - Program Edukacji
Ekologicznej

na

obszarze

Związku

Gmin

Regionu

Kutnowskiego”.
-

Utworzenie

i

aktualizacja

strony

www.

z

zakresu

projektu

zawierającej opis projektu, regulaminy konkursów i opisy wydarzeń w
ramach projektu.
- druk toreb promocyjnych zawierających logo ekologiczne, logo
WFOŚiGW Łódź oraz logo ZGRK- 500 szt.
- kalendarze o treściach ekologicznych zawierających logo ekologiczne,
logo WFOŚiGW Łódź oraz logo ZGRK – 300 szt.
Załączniki:
Wykaz placówek z obszaru ZGRK uczestniczących w
Projekcie „Działaj Lokalnie - Program Edukacji Ekologicznej
na obszarze Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” w roku
2011r.
Regulamin Konkurs grantowego „Lokalni Liderzy Edukacji
Ekologicznej”.
Regulamin Konkursów Zbiórki surowców wtórnych.
- Wielkiej Zbiórki Makulatury
- Wielkiej Zbiórki Surowców Wtórnych / puszki aluminiowe,
butelki typu PET/
- Zbiórki zużytych baterii.
Regulamin Konkursu Fotograficznego „Ekologia w
Obiektywie”.
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