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Woj. Małopolskie

Efekty pierwszego roku
działania programu
„Nasze powietrze”.

14 projektów
150 tysięcy złotych
14 organizacji
54 miejscowości

Program „Nasze Powietrze” realizowany jest przez stowarzyszenie Krakowski nerstwie z grupami nieformalnymi wpłynęło 38 wniosków o dotację. W ich
Alarm Smogowy w ramach projektu zintegrowanego „Wdrażanie Programu och- ocenę zaangażowanych było grono niezależnych ekspertów. Dofinansowanie
rony powietrza w województwie małopolskim – Małopolska w zdrowej atmos- przyznano 14 najwyżej ocenionym projektom .
ferze”, wspieranego z programu Unii Europejskiej LIFE.
Od listopada 2016 r. do kwietnia 2017 r., 14 organizacji pozarządowych
„Nasze powietrze” to program, w ramach którego społeczności lokalne są wspier- uczestniczących w programie zrealizowało 14 projektów o wartości ponad
ane w podejmowaniu działań na rzecz czystego powietrza. Program realizowany 150 000 złotych. Działania prowadzone były w 54 miejscowościach w wojewódzjest na terenie dwóch województw: małopolskiego i śląskiego. To właśnie te dwa twach małopolskim i śląskim.
regiony należą do obszarów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu nie tylko
w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej.
Program ukierunkowany jest na edukację oraz aktywizację społeczności lokalnych ponieważ to zrozumienie i zaangażowanie ze strony mieszkańców jest
jednym z kluczowych czynników wpływających na powodzenie działań na rzecz
ochrony powietrza.
W ramach programu przyznawane są dotacje od 3 000 do 15 000 zł. Nie jest
wymagany finansowy wkład własny. O dotacje mogą ubiegać się zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne działające przy organizacjach
pozarządowych.
W pierwszym roku działania programu w otwartym konkursie grantowym na
projekty realizowane przez organizacje pozarządowe, samodzielnie lub w part-

Główne cele programu:
1. Podniesienie świadomości wśród członków społeczności lokalnych na
terenie województwa małopolskiego i/lub śląskiego na temat zanieczyszczenia powietrza i rozwiązań służących poprawie jakości powietrza,
ze szczególnym uwzględnieniem niskiej emisji;
2. Podniesienie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych na terenie
województwa małopolskiego i/lub śląskiego w działania na rzecz poprawy jakości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem niskiej emisji;
3. Rozwój ruchów i inicjatyw społecznych działających na rzecz poprawy
jakości powietrza w województwie małopolskim i/lub śląskim.

Co udało się osiągnąć dzięki programowi?

zywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony środowiska i zdrowia, przygotowywania młodych ludzi do i prowadzenia konkretnych działań na rzecz
Duża część inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe swojej społeczności. W sumie przeszkolono ok. 7800 osób (w tym ponad 7000
koncentrowała się na wspieraniu działań służących informowaniu o zanieczysz- dzieci i młodzieży)
czeniu powietrza w regionie, monitorowaniu zmian, promowaniu dobrych
Działania na rzecz lokalnych społeczności
praktyk. Starano się zainteresować problemem lokalne autorytety i władze.
Wspierano konsultacje społeczne dotyczące m.in. uchwał antysmogowych dla
Mieszkańcy i mieszkanki zachęcani przez organizacje pozarządowe brali też
województwa małopolskiego i śląskiego.
udział w działaniach na rzecz lokalnych społeczności oraz podejmowali „odDziałania służące edukacji oraz uwrażliwianiu na problem zanieczyszczenia po- dolne” inicjatywy mające na celu poprawę jakości powietrza. W ramach spotkań
wietrza, skierowane były zarówno do szerokiej opinii publicznej, jak i do wybranych z władzami powstawały społeczne rekomendacje lub koncepcje. Również dzieci
grup społecznych. Zorganizowano warsztaty i szkolenia dla urzędników, służb i młodzież włączały się w działania na rzecz swoich społeczności prowadząc demundurowych, lekarzy, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, czy hotelarzy. baty dotyczące lokalnych problemów.
W działaniach edukacyjnych wzięło udział ponad 7800 osób, w tym ponad
100 nauczycieli, 7027 uczniów i 532 seniorów. Kampanie medialne i ambientowe osiągnęły zasięg 52 000 odbiorców.

Rezultaty programu
Edukacja i szkolenia
Istotne były działania edukacyjne i szkoleniowe, adresowane zarówno do
mieszkańców, jak i do przedstawicieli władz (głównie radnych i urzędników
samorządowych) czy funkcjonariuszy służb patrolowych (straż gminna, straż
miejska, policja)jak i osób związanych z biznesem (hotelarze). Dotyczyły one
m. in. takich zagadnień, jak egzekwowanie przepisów ochrony środowiska, sposób
pobierania i przeprowadzania badań próbek popiołu czy składania wniosków
o dofinansowanie wymiany kotła, ale także kwestii zdrowotnych związanych
z zanieczyszczeniem powietrza.

Konsultacje społeczne
W proces konsultacji społecznych uchwał antysmogowych dla województw
małopolskiego i śląskiego w aktywny sposób zaangażowały się organizacje
pozarządowe biorące udział w programie we współpracy z instytucjami
samorządowymi.
Uczestnicy
W inicjatywach służących zwiększaniu aktywności mieszkańców i mieszkanek
wzięło udział ponad 7800 osób (w tym dzieci i młodzież). W działaniach wzięło
udział 18 organizacji pozarządowych (jako liderzy projektów, partnerzy bądź
uczestnicy) i ponad 100 instytucji publicznych (takich jak: samorząd lokalny,
domy kultury, szkoły).
Dokumentowanie i upowszechnianie

Dzięki szkoleniom mieszkańcy byli lepiej przygotowani do reakcji na problem, Organizacje wydawały własne publikacje i promowały wydarzenia zarówno
ale także świadomi jego wagi. Nieco inny charakter miały działania edukacyjne w mediach konwencjonalnych jak i społecznościowych, co służyło dokumentoadresowane do dzieci i młodzieży. Skupiały się one w dużej mierze na przeka- waniu i upowszechnianiu programu.

Nagrodzone projekty
Centrum Rozwoju Inicjatyw
Społecznych CRIS
„Badanie ekspozycji na zanieczyszczenie powietrza w zależności od
wysiłku fizycznego człowieka” 		
Projekt dotyczył akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do
mieszkańców Rybnika i okolic. Jej celem było uświadomienie mieszkańcom,
jak zanieczyszczonym powietrzem oddychają w sezonie grzewczym i jak
wpływa to na ich zdrowie. Projekt był skierowany szczególnie do dwóch
grup: rodziców oraz osób pracujących bądź uprawiających sport na
zewnątrz - jako szczególnie narażonych na skutki niskiej emisji.
W ramach tego zaplanowano zlecenie badań oceniających ilość
zanieczyszczeń pochłanianych przez człowieka (mieszkańca Rybnika
i okolic) w zależności od wieku i rodzaju aktywności fizycznej. Wyniki
badań upowszechniano za pomocą broszury oraz w trakcie spotkań organizowanych dla mieszkańców. W rezultacie przede wszystkim wzrosła wiedza
i świadomość mieszkańców na temat jakości powietrza, którym oddychają
i jego wpływu na ich zdrowie. Wzrosła też wiedza na temat codziennych
zachowań, które pozwalają ograniczyć szkodliwy wpływ niskiej emisji na
zdrowie.					
				

Nagrodzone projekty
Fundacja 360!
„Smog nasz powszedni”
Projekt polegał na włączeniu mieszkańców subregionu zachodniego województwa śląskiego w rozwiązanie problemu, jakim jest dramatyczna jakość
powietrza na tym terenie. Podstawowym źródłem zanieczyszczenia są nieefektywne domowe kotły grzewcze oraz niskiej jakości paliwa. Celem projektu było
edukowanie, informowanie i alarmowanie oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców subregionu do walki z problemem niskiej emisji.
W ramach projektu powstały:
1. Biuro prasowe - gromadziło informacje (dane, prognozy, raporty itd.) oraz
udostępniało je w formie komunikatów prasowych, a także grafik, infografik i memów dziennikarzom lokalnych mediów i odbiorcom serwisów
internetowych.
2. Monitoring - zebrano dane dotyczące informowania mieszkańców o złej
jakości powietrza zanieczyszczonego pyłem zawieszonym. Do badania
wybrano 5 największych miast Subregionu Zachodniego i wylosowano 5
dodatkowych gmin. Zbadano informowanie mieszkańców na początku
roku, kiedy w styczniu stężenia PM10 były rekordowe na tle ostatnich lat.
3. Materiały edukacyjno-informacyjne - opracowano i wydrukowano
5 tys. ulotek i folderów oraz 100 tablic (plakatów dla szkół i urzędów),
przedstawiających przyczyny, skutki i rozwiązania dotyczące niskiej emisji.
4. Spotkania - przeprowadzono 12 spotkań w Subregionie Zachodnim.
5. Punkt informacyjno-konsultacyjny - działał przez cały sezon grzewczy, na
bieżąco reagując na pojawiające się pytania i prośby mieszkańców, dziennikarzy, władz.

W wyniku realizacji świadomi skali, przyczyn i skutków problemu ludzie
wraz z wyposażonymi w wiedzę i zdeterminowanymi władzami lokalnymi dążą do poprawy tej dramatycznej sytuacji. Partnerem nieformalnym
w realizacji zadania było Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
z Rybnika. CRIS przede wszystkim wspierał merytorycznie Fundację 360!
wiedzą i doświadczeniem w zakresie informowania i mobilizowania
mieszkańców oraz władz. 		
		
									
									
									
									
				

Nagrodzone projekty
Polska Zielona Sieć
„Nie kopcę, chcę odetchnąć”					
Projekt „Nie kopcę, chcę odetchnąć” miał na celu stopniową zmianę
nastawienia Podhalan wobec problemu zanieczyszczenia powietrza.
Ze względu na specyfikę Podhalan trudno jest zmieniać zakorzenione,
niekorzystne postawy związane ze smogiem. Przez to stosowany przez
Urząd Marszałkowski oraz UMZ klasyczny przekaz marketingowy
może być nieskuteczny jako kierowany do anonimowego odbiorcy
masowego.
Aby ten przekaz zadziałał grantobiorca postanowił dokonać wstępnych
zmian w świadomości Podhalan z pomocą działań alternatywnych
oraz uzupełnić przekaz masowy przekazem bardziej spersonalizowanym. Akcja #PodhaleBezSmogu to zestaw spersonalizowanych i
zróżnicowanych strategii opartych na regułach psychologicznych. Zaplanowano działania promocyjne, kontynuację kampanii w internecie,
spotkania z osobami opiniotwórczymi, współpracę z partnerami lokalnymi, happeningi w miejscach publicznych, promocję ambientową,
marketing szeptany poparty gadżetami promocyjnymi.

Nagrodzone projekty
Fundacja Napraw Sobie Miasto
Chcę #czystepowietrze w Katowicach
									
Projekt był skierowany do katowiczan i odwiedzających Katowice. Celem
projektu było zaktywizowanie katowiczan i uświadomienie tematyki
ochrony powietrza. W ramach projektu zorganizowano 3 plenerowe
wydarzenia artystyczne w miejscu publicznie dostępnym, w ramach
których ok. 200 młodych artystów (tancerzy, piosenkarzy i malarzy)
zagrało/zaśpiewało/zatańczyło/namalowało na rzecz czystego powietrza. Idea wydarzeń artystycznych nawiązywała do zorganizowanego
ponad 30 lat temu najsłynniejszego koncertu charytatywnego Live Aid.
Zorganizowane wydarzenia artystyczne aktywizowały młodych artystów
i upowszechniały wśród mieszkańców i użytkowników Katowic wiedzę
o problemach zanieczyszczenia powietrza. Organizując plenerowe
wydarzenia artystyczne, trafiono do młodych ludzi, którzy w przeciągu
kolejnych lat sami będą zakładać rodziny oraz budować własne domy.
W ramach projektu zorganizowano również 2 debaty oksfordzkie (III
LO Mickiewicza i I ZSO im. Kopernika, IV LO im. Maczka i X LO im. Paderewskiego), w czasie których 200 licealistów uczestniczyło w bitwie
na argumenty. Chciano w ten sposób podnieść poziom debaty publicznej o smogu oraz uruchomić mechanizmy rywalizacyjne w pogłębianiu
wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza.

Nagrodzone projekty
Stowarzyszenie Rzepiennik Jutra
Co czarownica wrzuca do pieca					
Projekt skierowany był do mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski.
Jego celem było pobudzanie świadomości, rozwijanie wrażliwości i promowanie informacji dotyczących ochrony powietrza.
Składał się z:
- S eminariów „Smak i zapach powietrza” dla dzieci (poprzez zabawę),
młodzieży i dorosłych w każdej placówce oświatowej (szkoły podstawowe,
zespoły szkół, przedszkola) oraz w 4 świetlicach wiejskich (14 spotkań).
-K
 onkursu “Powietrzne skarby”, w dwóch kategoriach: dzieci w przedziale
od 6-12 lat (konkurs na pracę plastyczną) oraz młodzieży od 13-17 lat
(limeryk, rymowanka, krótka forma wierszowana zachęcająca do dbania
o dobry stan powietrza). Do komisji konkursowej zostały powołane osoby
kompetentne, z autorytetem w środowisku (polonista, osoba zajmująca
się ochroną środowiska, malarz-artysta).
-W
 ydania kalendarza 2017 (celem promocji dobrych praktyk poznanych
podczas realizacji projektu, oraz przypominaniu i utrwalaniu wiedzy o
konieczności dbania o czyste powietrze.
-H
 appeningu na zakończenie realizacji projektu promującego działania
podejmowane w zakresie ochrony powietrza

Nagrodzone projekty
Stowarzyszenie
na rzecz Rozwoju Gminy Gołcza		
Śmieci do kosza - NIE do pieca			
Projekt “Śmieci do kosza – NIE do pieca” zakładał zorganizowanie konkursu graficznego połączonego z prelekcjami na temat ochrony powietrza
dla dzieci ze szkół podstawowych z gminy Gołcza. Zadaniem dzieci było
stworzenie rysunków zachęcających do wyrzucania śmieci do koszów zamiast do pieców. Po rozstrzygnięciu konkursu, nagrodzone prace zostały
wydrukowane w formie naklejek oraz plakatów. Obklejone zostały kosze
na śmieci w miejscach publicznych jak przystanki, szkoły czy urzędy.
Na istniejących wiatach przystankowych dodatkowo pojawiły się także
plakaty z rysunkami dzieci z danej wsi. Każda naklejka oraz plakat zawierał
nazwisko autora rysunku oraz hasło “Śmieci do kosza - NIE do pieca”. Przed
rozpoczęciem konkursu, w każdej ze szkół przeprowadzono prelekcje
dotyczące ochrony powietrza. Zajęcia były prowadzone przez członków
Stowarzyszenia oraz ekodoradcę zatrudnionego w Urzędzie Gminy w
Gołczy, dla każdej z grup wiekowych z osobna (klasy 1-3, 4-6). Uczestnikom
zostały przekazane broszury informacyjne, które w przystępny sposób
informowały dzieci oraz ich rodziny o konieczności zadbania o czyste
powietrze. Na koniec projektu została urządzona wystawa w Bibliotece i
Ośrodku Animacji Kultury Gminy Gołcza. Na spotkanie zostały zaproszone
nagrodzone dzieci z każdej szkoły oraz ich rodzice.

Nagrodzone projekty
Raciborskie Stowarzyszenie
Samorządowe Nasze Miasto
Oddychanie grozi śmiercią
Głównym celem projektu było zwiększenie poziomu wiedzy
mieszkańców oraz przedstawicieli władz samorządowych z terenu
powiatu raciborskiego w zakresie przyczyn, skutków i możliwości
przeciwdziałania problemowi smogu na poziomie społeczności lokalnej. W ramach projektu przeprowadzono 4 otwarte wykłady dot.
problemu smogu, 5 spotkań dot. smogu w szkołach, a także zorganizowano konferencję dla władz samorządowych i mieszkańców. Ponadto w ramach projektu przeprowadzono szeroka kampanię społecznoinformacyjną dotycząca przyczyn, skutków i możliwości rozwiązania
problemu smogu (druk plakatów, kartek pocztowych, artykuły i infografiki na fb i w mediach lokalnych, happening).
Bezpośrednie rezultaty to podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców
i przedstawicieli samorządów na temat problemu smogu i możliwości
indywidualnych oraz systemowych strategii ograniczania niskiej emisji. Natomiast jego długofalowe oddziaływanie jest związane ze zmianą
postaw mieszkańców na bardziej przyjazne środowisku i zachęceniem
ich do wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne, a także z wprowadzeniem przez samorządy skutecznych programów ograniczania niskiej
emisji oraz systemów wsparcia dla mieszkańców. Projekt był realizowany na terenie miast i gmin powiatu raciborskiego.		

Nagrodzone projekty
Fundacja Rozwoju Polski
Sądecczyzna i Ziemia Gorlicka bez smogu				
Akcja składała się z trzech części. Pierwszą z nich była akcja informacyjna. W tym celu użyto bilboardów, ulotek, ale także bannerów na stronach internetowych oraz materiałów w mediach lokalnych. Na nich
zamieszczono treść informującą ludzi o idei naszego projektu. Drugą
częścią projektu była debata dotycząca smogu w MCK Sokół. Zwrócono podczas niej uwagę na negatywne dla ludzi i środowiska skutki
spalania odpadów i niskiej jakości węgla, a także wskazano najskuteczniejsze metody walki z nimi. Starano się też zachęcić obywateli do
zainteresowania się tym tematem i podjęcia próby zmiany obecnego
stanu rzeczy, poprzez wymianę pieca lub (co najmniej) odstąpienie od
spalania odpadów. Ostatnią częścią projektu był konkurs rysunkowy
przeznaczony dla dzieci.						
			
								
				

Nagrodzone projekty
Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa
Skała - miasto bez smogu						
						
Projekt pt.: “Skała - miasto bez smogu” trwał przez 6 miesięcy i był
realizowany przez członków grupy “Czysta Skała. Nasze miasto bez
smogu”, którzy od 2014 roku podejmują działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza w mieście. Wyniki badań powietrza
w Skale (03-17.03.2016) wskazują na jego alarmujący stan. Dlatego podjęto się realizacji zaplanowanych zadań, mających na celu
podniesienie świadomości wśród mieszkańców naszego miasta na
temat zanieczyszczeń powietrza, ich wpływu na zdrowie i rozwiązań
służących poprawie obecnego stanu.
Autorom projektu zależało na wzroście zaangażowania społeczności
skalskiej oraz samorządu w działania prowadzące do redukcji niskiej
emisji, która jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w
Skale. Zajęcia poprowadzone w szkołach (LO, gimnazjum, szkoła podstawowa) i w Klubie Seniora przyczyniły się do edukacji najmłodszych
i najstarszych mieszkańców w tym obszarze. To właśnie młodzi ludzie
mogą wpływać na swoich rodziców i od nich będzie zależała jakość
powietrza w niedalekiej przyszłości. Natomiast osoby starsze poznały
przyczynę wielu swoich chorób związanych ze smogiem i może część z
nich zmieni swe szkodliwe nawyki.

Nagrodzone projekty
Katolickie Centrum Edukacji
Młodzieży “Kana” w Nowym Sączu
Sprawa ekologii naszą lokalną misją! 					
W ramach projektu pn. “Sprawa ekologii naszą lokalną misją!” zorganizowano system szkoleń dla osób zaliczonych do grup mających
wpływ na swoje najbliższe otoczenie i kształtowanie postaw lokalnych
społeczności. I grupa: pracownicy urzędów gmin z powiatu gorlickiego i
nowosądeckiego m.in. z miejscowości uzdrowiskowych, odpowiedzialni
za ochronę powietrza (m.in. ekodoradcy). Dla nich przeprowadzono 2 szkolenia całodniowe. II grupa objęta projektem to seniorzy. Dzięki seniorom powstały “lokalne grupy antysmogowe”.
Osoby zaangażowane w nie w bezpośredni sposób mogą ddziaływać na
swoje najbliższe otoczenie, tj. rodzinę, znajomych, sąsiadów. Na 4 spotkaniach - wasztatach edukacyjno-ekologicznych -seniorzy zdobyli wiedzę
nt. niskiej emisji, zanieczyszczeń powietrza, profilaktyki zdrowotnej. Każdy
uczestnik otrzymał po 5 bezpłatnych pakietów materiałów edukacyjnych
w celu oddziaływania i edukowania swoich najbliższych. Wymiernymi
efektami niniejszego projektu były: przekazanie w przystępnej formie
informacji o źródłach niskiej emisji, zjawiska smogu (spalanie paliw niskiej jakości oraz śmieci) i ich wpływie na zdrowie, promowanie alternatywnych, przyjaznych atmosferze nośników energii, prezentacja odbiorcom
prostych czynności możliwych do realizacji w gospodarstwach domowych,
skutkujących ograniczeniem niskiej emisji.
				
									
									
									

Nagrodzone projekty
Stowarzyszenie na rzecz efektywności
energetycznej i rozwoju odnawialnych
źródeł energii “HELIOS”

Młodzież kontra SMOG							
					
Celem projektu było podniesienie świadomości minimum 400 uczniów
szkół ponadgimnazjalnych w woj. śląskim i małopolskim m.in. na terenie
Krakowa, Krzeszowic, Skawiny, Nowego Targu, Bielska-Białej, Zabrza, Bochni, Gliwic oraz Rybnika na temat zanieczyszczenia powietrza i rozwiązań
służących poprawie jakości powietrza. W ramach projektu zaplanowano
serię działań edukacyjnych mających dostarczyć uczniom wiedzy na
temat przyczyn zanieczyszczeń powietrza oraz praktycznych sposobów
przeciwdziałania temu problemowi. W 20 szkołach zorganizowane zostały
zajęcia lekcyjne poświęcone tematyce ochrony powietrza. Szkołom został
udostępniony w wersji elektronicznej film edukacyjny (15-20 minutowy), który na przykładach zaczerpniętych z życia codziennego, w prosty
i przystępny sposób pokazał negatywne konsekwencje zanieczyszczenia powietrza oraz sposoby ograniczenia (podejmowania działań przez
młodzież ponadgimnazjalną) zanieczyszczenia powietrza. Zorganizowano
również konkurs EcoKamera na najlepszy uczniowski reportaż poświęcony
problemom niskiej emisji w lokalnych środowiskach. Zakładanym
długofalowym efektem realizacji projektu była zmiana w mentalności
dotycząca podejścia do problemu zanieczyszczenia powietrza grupy
młodych osób stojących u progu dorosłości, którzy będą mogli promować
zachowania proekologiczne w swoich rodzinach i najbliższym otoczeniu,
a wkrótce również wdrażać je w swoim własnych domach.

Nagrodzone projekty
Fundacja Planeta
Biuletyn antysmogowy
					
Projekt skierowany był do mieszkańców gmin: Stryszów, Kalwaria-Zebrzydowska oraz Lanckorona. Jego celem było podniesienie świadomości
mieszkańców odnośnie źródeł zanieczyszczenia powietrza, konsekwencji
życia w smogu oraz możliwości przeciwdziałania niskiej emisji poprzez zaprzestanie spalania śmieci i wymianę pozaklasowych kotłów na urządzenia
spełniające normy. Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców tych
trzech gmin (łącznie 32 000 osób). Obejmował przygotowanie i dystrybucję
„Biuletynu antysmogowego” - który za pośrednictwem Poczty Polskiej
rozesłany został do każdego domu (9400 domów).
Forma biuletynu dostarczanego bezpośrednio do mieszkańców pozwoliła
na przybliżenie tematyki związanej z przeciwdziałaniem niskiej emisji
szerokiej grupie odbiorców, w tym również osobom, które w mniejszym
zakresie korzystają z internetu lub nie korzystają wcale. Biuletyn rozesłany
do domów umożliwłi przekazanie podstawowej wiedzy o zagrożeniach
związanych z zanieczyszczeniem powietrza, stopniowe rozszerzanie tej
wiedzy i powtarzanie najważniejszych informacji tak, by zostały one
dobrze przyswojone przez mieszkańców. W wyniku realizacji projektu
nastąpił wzrost wiedzy wśród mieszkańców, co w dalszej perspektywie powinno prowadzić do zmiany złych nawyków, podjęcia pozytywnych działań
i w efekcie do poprawy jakości powietrza.				
									
				

Nagrodzone projekty
Stowarzyszenie Przedsiębiorców
im. Dietla					 		
#ZagłębieBezSmogu								
							
Projekt miał na celu rozwój wiedzy mieszkańców na temat jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń i konsekwencji zdrowotnych życia w zanieczyszczonym środowisku, a także pobudzenie mieszkańców regionu
Zagłębia Dąbrowskiego do wspólnego działania na rzecz poprawy złej
jakości powietrza w regionie.
W ramach projektu zrealizowano: przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla mieszkańców i lokalnych liderów, cyklu warsztatów edukacyjnych dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, cyklu happeningów w centrach miast oraz Konferecji “Zagłębiowski Okrągły Stół dla
Czystego Powietrza”. O wszystkich działaniach informowano w Internecie
(w tym: w mediach społecznościowych). W wyniku projektu nastąpił
wzrost wiedzy na temat jakości powietrza, a także wzrost zaangażowania
we wspólne działania na rzecz czystego powietrza.
W projekt zostali włączeni także lokalni partnerzy, m. in.: Wyższa Szkoła
Humanitas w Sosnowcu, Wyższa Szkoła Biznesu z Dąbrowy Górniczej,
Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu, Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce, Sosnowickie Centrum Organizacji
Pozarządowych, Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi.			
									
				

Nagrodzone projekty
Tatrzańska Izba Gospodarcza
ECO ZAKOPANE - Ekologiczna Certyfikacja Obiektów
Projekt dotyczył kategoryzacji regionalnej i stworzenia nowego produktu
turystycznego w dziedzinie hotelarstwa - ekoobiektu oraz podniesienia
świadomości, że czyste powietrze może być marką i sztandarem rozwoju
turystyki w Zakopanem. Adresowany był do hotelarzy. Problem jakości
powietrza pod Tatrami jest złożony, dotyczy mieszkańców i turystów.
Głównym źródłem niskiej emisji w Zakopanem są przede wszystkim
tzw. pokoje gościnne posiadające najczęściej kilkadziesiąt miejsc noclegowych i ogrzewane tradycyjnie. Każdy przyjeżdżający w góry chciałby
odpoczywać ze świadomością przebywania w miejscu wolnym od smogu, w przyjaznym środowisku. Stąd pomysł na stworzenie obiektów
„eco” spełniających wymogi standardów ekologicznych. Stworzono więc
kategoryzację tematyczną dającą szansę na wyróżnienie, rekomendacje
i certyfikat bez względu na rodzaj obiektu noclegowego.
Projekt trwał 6 m-cy i objął ok. 50 obiektów hotelarskich. Przygotowano
regulamin kategoryzacji, certyfikat, katalog wymogów dot. ekologii,
zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody itp. Ich zakres jest różny
i dostosowany do wielkości i rodzaju obiektu. Projekt promowano w internecie, a także poprzez konferencję “Czyste powietrze - produkt turystyczny
Zakopanego” w ramach Tatrzańskiego Forum Gospodarczego, 2 warsztaty
edukacyjne, 1 spotkanie, indywidualne konsultacje i doradztwo. W wyniku
projektu powstała grupa obiektów wyróżnionych certyfikatem “ekoobiekt”,
wzrosła też wiedza na temat sposobów poprawy jakości powietrza.		
				
				

