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ZWIĄZEK GMIN WIERZYCA 

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

83-200 Starogard Gdański NIP: 5922260172 tel.  58 562 19 97 email: sekretariat@zgwierzyca.pl 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 18 REGON: 221785748 fax  58 563 40 48 WWW: www.zgwierzyca.pl 

 

Kampania edukacyjna Związku Gmin Wierzyca 

 

Kampania realizowana jest w ramach projektu pod nazwą 

"Gotowi w przyszłość, czyli w kierunku GOZ" dofinansowanego ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowany zadania: 

60 000,00 złotych, w tym kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w 

Gdańsku: 20 000,00 złotych. 

 

Planowany efekt ekologiczny – opis przedsięwzięcia 

Koncepcja kampanii informacyjno-edukacyjnej 

Grupa docelowa – dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe. 

Koncepcja realizacji zadania zakłada realizację prelekcji dla dzieci w każdej z placówek oświatowych 

11 gmin członkowskich Związku Gmin Wierzyca. Uczniowie szkół podstawowych wezmą udział w 

zajęciach o wysokim stopniu efektywności przekazu. Ponadto w każdej gminie zorganizowany 

zostanie plener ekologiczny, podczas którego uczestnikami będą również osoby dorosłe. 

W ramach tak skonstruowanej kampanii zrealizowanych zostanie 135 prelekcji w szkołach 

podstawowych, obejmujących całą społeczność uczniowską wszystkich szkół na obszarze gmin 

członkowskich. Wysoka efektywność przekazu w połączeniu z odpowiednio małymi grupami 

odbiorców pozwoli na bardzo znaczący wzrost świadomości ekologicznej młodego pokolenia. Dzieci 

podzielą się wiedzą z rodzicami i dziadkami, co stanowić będzie o fakcie dotarcia przekazu do 

znacznej liczby mieszkańców gminy. 

Prelekcje, trwające godzinę dydaktyczną każda, zrealizowane zostaną dla klas II-III, IV-V i VI-VII, na 

przestrzeni czasu trwania kampanii do końca października 2018 roku. 

Każde dziecko otrzyma specjalnie zaprojektowane materiały – zakładkę do książki i plan lekcji. 

Realizacja kampanii, będzie w pierwszej kolejności wymagała kontaktu z placówkami oświatowymi. 

List intencyjny ze strony Związku Gmin Wierzyca/Gmin, którym posłuży się wykonawca rozsyłając 

harmonogramy prelekcji do placówek oświatowych, potwierdzi realizację zadania na rzecz organu 

prowadzącego. Dalszym krokiem będzie kampania telefoniczna skierowana do wszystkich placówek 
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oświatowych, ostatnim zaś realizacja prelekcji we wszystkich poprzez bezpośredni dojazd i 

przeprowadzenie cyklu spotkań. Realnym jest wykonanie 6 prelekcji w ciągu dnia. Przekaz 

merytoryczny oczywiście dostosowany będzie do poszczególnych grup wiekowych. 

Jednocześnie w trakcie kampanii zorganizowane będą spotkania dla liderów społeczności lokalnych i 

mieszkańców w 11 gminach. 

Działania towarzyszące kampanii 

Kampania, jako działanie informacyjno-edukacyjne, będzie przede wszystkim stanowić znaczące 

oddziaływanie edukacyjne i budujące świadomość we wszystkich aspektach kampanii. Będzie 

dodatkowo znakomitą płaszczyzną promocji działań Związku Gmin Wierzyca, integracji społeczności 

lokalnej wokół wspólnego celu, a także budować efektywność prośrodowiskowych działań 

mieszkańców i przekonywać, by jak największa liczba mieszkańców włączyła się aktywnie w działania 

organizowane przez Związek i gminy członkowskie, a mające na celu budowanie modelu 

zrównoważonego rozwoju i wspierającego ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Harmonogram kampanii 

1. Przygotowanie do wdrożenia kampanii – początek maj-czerwiec 2018 roku, w tym rozesłanie 
przygotowanie materiału dla mieszkańców, który w pierwszej kolejności trafi do mieszkańców, 
a zapowiadać będzie również plenery ekologiczne, realizowane w okresie wakacyjnym. 
Zaprojektowanie i druk materiałów dla dzieci i młodzieży oraz kalendarzy dla mieszkańców. 

2. Realizacja plenerów ekologicznych – od lipca do sierpnia 2018 roku. 
3. Realizacja prelekcji dla dzieci, spotkań dla liderów społeczności lokalnych i mieszkańców – od 

września 2018 roku do października 2018 roku. 
 

 

 


