Charakterystyka projektu pn. „Młody ekolog w Twoim regionie”
I.

Opis projektu

Projekt realizowany był w ramach programu współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska –
Republika Słowacka 2007-2013. Był on przeznaczony przede wszystkim dla dzieci i młodzieży ze
szkół gmin partnerskich: Gimnazjum w Witkowicach (Gmina Kęty), Gimnazjum w Bujakowie
(Gmina Porąbka) oraz Zakladna Skola (Zazriva - Słowacja).

Projekt był także dedykowany rodzicom i mieszkańcom. Działania, realizowane w ramach projektu
miały uświadomić wszystkim uczestnikom jak ważna jest dbałość o środowisko naturalne,
promowanie odnawialnych źródeł energii i segregacja odpadów, dokonywanie świadomych wyborów
konsumenckich (opakowania wielokrotnego użytku, opakowania nadające się do recyklingu) oraz
rozwijanie swoich zainteresowań. Przekonanie, że nawet najdrobniejsze inicjatywy i działania mogą
przynieść oczekiwane rezultaty.
Pomysłodawcy projektu pragnęli zaangażować w przedsięwzięcie jak najszersze grono osób: dzieci
i młodzież jako tych, którzy mogliby kształtować przyszłość naszego regionu kraju i starszych, jako
tych, którzy mogliby pełne zapału dzieci zachęcić do jeszcze aktywniejszego działania. Chcieli oni
swoimi działaniami informacyjnymi przekonać jak najwięcej osób do promowania postaw
proekologicznych, aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijania swoich zainteresowań, dbałości
o swoje zdrowie i dokonywania właściwych wyborów.
Projekt zakładał również przybliżenie jego uczestnikom naszego regionu, pokazanie walorów i miejsc,
w których ekologia i dbałość o środowisko jest bardzo ważnym elementem działania. Ważnym
elementem realizacji projektu była współpraca ze słowacką gminą partnerską, wymiana doświadczeń
i spostrzeżeń drogą elektroniczną, jak i poprzez osobiste kontakty. Projekt zakładał aktywne
uczestnictwo partnera słowackiego we wszystkich działaniach.
II.

Cel projektu

Głównym celem projektu było podniesienie świadomości proekologicznej, poszerzenie wiedzy na
temat form ochrony środowiska oraz kształtowanie odpowiednich postaw świadomego konsumenta,
promowanych wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców obszaru pogranicza polsko-słowackiego.
Celem projektu była również wymiana młodzieży oraz promocja obszarów Euroregionu Beskidy.
Istotnym bezpośrednim celem była także integracja społeczności w rejonie pogranicza poprzez
likwidację barier językowych i kulturowych.

III.

Planowane efekty

Projekt w znaczącym stopniu miał przyczynić się do:






IV.

zniesienia barier o charakterze społeczno-kulturowym;
złamania barier językowych (strona internetowa, wymiana młodzieży);
wymiany doświadczeń – edukacja i kultura po obu stronach granicy;
ukazania dziedzictwa kulturowego poszczególnych krajów;
skorzystania z przykładów dobrych praktyk obu partnerów w dziedzinie ochrony środowiska
naturalnego.

Finansowanie projektu

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –
Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu
Beskidy.

V.

Przebieg projektu


W dniach 15 marca, 18 marca i 20 marca 2013 roku odbyły się warsztaty ekologiczne
o tematyce:
- "Formy ochrony przyrody"
- "Segregujesz, zyskujesz, czyli o segregacji odpadów słów kilka"
- "Oszczędzanie wody i energii"
Zajęcia prowadziła pani Ewa Herma v-ce prezes Beskidzkiego Okręgu Ligi Ochrony Przyrody
w Bielsku-Białej. W czasie zajęć warsztatowych uczniowie poznali formy ochrony przyrody
zgodne z treściami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na województwo małopolskie.



22.03.2013r. w piątek odbyło się I spotkanie uczestników projektu. Szkoła w Witkowicach
gościła młodzież ze Słowackiej Zazrivy i Bujakowa. W ramach realizacji projektu młodzież
wykonała swoje port-folio. Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach ekologicznych
dotyczących różnych form ochrony przyrody, oszczędzania energii i wody oraz segregacji
odpadów.



18.04.2012 r. w ZSP Witkowice odbyły się warsztaty
plastyczne w ramach projektu "Młody ekolog w moim
regionie". Warsztaty zakładały opracowanie szaty
graficznej torby ekologicznej promującej projekt.
Młodzież została wprowadzona w temat projektowania
graficznego mini wykładem ze szczególnym
uwzględnieniem projektowania liternictwa oraz znaku
plastycznego.



7 maja odbyło się kolejne z cyklu spotkanie kółka ekologicznego pod tematem "Słońce
energią życia". Pani Ewa Herma opowiedziała o wpływie Słońca na nasze życie. Można było
dowiedzieć się jak wygląda przepływ energii w ekosystemie, co to jest dziura ozonowa, efekt
cieplarniany i smog.



W ramach projektu unijnego "Młody ekolog w moim regionie" uczestnicy inicjatywy
w miesiącu maju brali udział w cyklu warsztatów teatralnych, a rezultatem wspólnych
wysiłków było przygotowanie monodramów, które w sposób humorystyczny propagowały
zachowania ekologiczne.



W dniach 6-7 czerwca 2013 roku został
zrealizowany kolejny etap projektu "Młody
ekolog w moim regionie" - Program Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007 - 2013. Do
miejscowości Zazriva na Słowacji wyjechali
uczestnicy projektu: 15 uczniów gimnazjum w
Witkowicach oraz 5 uczniów gimnazjum z
Bujakowa.



2 lipca odbyła się druga wizyta uczniów ze słowackiej Zazrivy w Witkowicach



W dniu 3 czerwca 2013r. w Domu Strażaka w Witkowicach odbyła się Konferencja
podsumowująca realizację projektu "Młody ekolog w moim regionie" w ramach Programu
współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.
Spotkanie stanowiło zwieńczenie dwudniowej wizyty młodzieży ze Słowacji i Bujakowa
w ZS-P w Witkowicach, w czasie której młodzi ludzie, m.in., przeprowadzili happening
promujący zaprojektowane przez siebie torby ekologiczne oraz zwiedzili okolicę.

