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Drodzy Przyjaciele Ziemi!
Za nami 19. rok wspólnej pracy, wymiany doświadczeń, inspiracji i motywowania się do zmiany
naszego stylu życia na bardziej przyjazny dla środowiska. Z badania świadomości osobistego wpływu człowieka na środowisko, przeprowadzonego przez Fundację Nasza Ziemia w 2012 roku wynika,
że około 80% Polaków rozumie, na czym polega rozwój zrównoważony. Z osób angażujących
się w działania na rzecz poszanowania środowiska ponad 90% wskazuje właśnie dom i nasze codzienne zachowania jako podstawowe pole, na którym możemy zmniejszać nasz negatywny wpływ na naturę. Co ciekawe
i znaczące, nawet wśród osób, które deklarują się jako niezaangażowane w ochronę środowiska, największy odsetek
wskazuje, że nasze codzienne postawy i decyzje są kluczowe dla stanu naszego otoczenia. To niezwykle budujące.
Równie ważne są zmiany w systemie gospodarki odpadami, które zachodzą w naszym kraju. Wszyscy mamy nadzieję, że umożliwią one wreszcie – zarówno na poziomie instytucji ustawodawczych, samorządów i podmiotów z branży
gospodarki odpadami, jak i na poziomie użytkowników tego systemu, czyli nas samych – przejście od deklaracji, że
chętnie staramy się segregować odpady, do konkretnych działań, które będą możliwe dzięki sprawnie działającej infrastrukturze. W tym trudnym roku, z powodu zmian legislacyjnych i organizacyjnych, w ramach Kampanii popularyzowaliśmy szczególnie to, co zawsze potrzebne i uniwersalne, a jednocześnie podstawowe, choć często lekceważone:
zgniatanie opakowań przed ich wyrzuceniem.
Rok 2012 to także Międzynarodowy Rok Energii Dostępnej dla Wszystkich Ludzi. W ramach Kampanii to już kolejny rok popularyzacji efektywności energetycznej. Aby jak najlepiej sprostać temu wyzwaniu, Fundacja Nasza Ziemia
prowadzi program „Zielona Stopa Filantropa”.
Zmiany w naszej świadomości oraz w podejmowanych decyzjach i wyborach zachodzą m.in. dzięki edukacji. Z kolei jej sukces zależy w dużej mierze od edukatorów. Dlatego w minionym roku szczególne znaczenie miały szkolenia,
warsztaty i narzędzia edukacyjne, dzięki którym wiedza w postaci ciekawych materiałów na temat bioróżnorodności,
gospodarki odpadami, efektywności energetycznej i codziennych, prostych sposobów ochrony środowiska, trafiły do
kilkuset nauczycieli, animatorów lokalnych działań, członków organizacji pozarządowych i innych osób zaangażowanych w różne aktywności edukacyjne.
Edukacja służy nie tylko dokonaniu zmian, ale i zainicjowaniu konkretnych działań. Te zaś wymagają zaangażowania wielu osób. Miarą sukcesu Kampanii jest kolejna edycja akcji „Sprzątanie świata – Polska”, niezwykle udana
czwarta edycja konkursu grantowego „Po stronie natury”, nowa formuła programu „Międzynarodowe sprzątanie Bałtyku”
i całkiem nowa odsłona programu „Czysta gmina”. Te propozycje i ramy zostały wypełnione treściami i działaniami
przyjaciół Ziemi: z tysięcy szkół, instytucji, samorządów, firm, organizacji i osób niezrzeszonych w całej Polsce. Serdecznie za to wszystkim dziękujemy – za konsekwencję, za chęć wspólnej pracy, za pasję, za coraz większy profesjonalizm.
Za wszystkim, o czym przeczytacie Państwo w niniejszym Raporcie, stoją konkretni ludzie, ich ciężka i ofiarna praca.
To budzi nasz wielki szacunek, ale też zachęca do prośby o więcej – pasji, wytrwałości, cierpliwości i zaangażowania.
Bo przecież chronimy środowisko przed skutkami naszych własnych działań i chronimy je dla wszystkich form życia na
naszej planecie – także dla naszych dzieci i dla nas samych.
Dziękujemy gorąco również wszystkim Patronom, Partnerom i Sponsorom działań naszych oraz wszystkich lokalnych realizatorów Kampanii. Bez Waszego wsparcia i pomocy efekty nie byłyby tak imponujące.
Zachęcając do lektury Raportu, zapraszamy jednocześnie do przyszłorocznej edycji. Rok 2013 to już 20., jubileuszowy rok działania Fundacji Nasza Ziemia i 20. akcja „Sprzątanie świata – Polska”. Wierzymy, że razem dokonamy w nim
wielu wspaniałych zmian. Niekoniecznie rewolucyjnych, ale za to ważnych i trwałych – w nas i naszych systemach
działania. Bo zasługuje na to i nasza Ziemia, i my sami.
Pozdrawiamy serdecznie!
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Rzut oka na Kampanię
Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę

Kampania na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2012

Patroni Kampanii 2012
Patronat honorowy

Kampania na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011–2014
Kampania realizowana jest w ramach i w związku z: Dekadą Edukacji dla Rozwoju Zrównoważonego ONZ, realizacją
polityki zwiększania efektywności energetycznej, koniecznością zwiększania efektywności gospodarki odpadami w Polsce,
realizacją polityki zachowania bioróżnorodności, rosnącym zapotrzebowaniem na edukację ekologiczną oraz dostarczaniem form i narzędzi do prowadzenia edukacji ekologicznej. Jest rozwinięciem i kontynuacją prowadzonej od 1994
roku Kampanii „Sprzątanie świata – Polska” oraz Programu Edukacji Ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami
(2003–2006). Od 2006 roku prowadzone były kolejne, roczne edycje Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego.
Aktualnie, od 2011 roku, dzięki długoterminowej umowie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej realizowana jest prawie czteroletnia edycja Kampanii (do czerwca 2014 roku), co znakomicie sprzyja planowaniu i realizacji działań w zakresie edukacji i zmian postaw proekologicznych.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski

Patroni – komitet honorowy
Minister Środowiska
Minister Gospodarki
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Cele:

• zwiększenie świadomości osobistego wpływu człowieka na środowisko;
• dostarczenie praktycznej wiedzy, jak na co dzień w prosty sposób chronić
środowisko i nie szkodzić środowisku;
• promocja zachowania bioróżnorodności i obszarów Natura 2000 jako
form ochrony bioróżnorodności;
• inicjowanie działań wspierających zachowanie bioróżnorodności i promujących obszary Natura 2000 jako formy ochrony bioróżnorodności;
• promocja i inicjowanie racjonalnego używania energii – zwiększanie
efektywności energetycznej oraz zmniejszanie wpływu na zmiany klimatyczne;
• promocja i inicjowanie niemarnowania i ochrony wody;
• wsparcie racjonalnej gospodarki odpadami.

Wojewoda Dolnośląski
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Wojewoda Lubelski
Wojewoda Lubuski
Wojewoda Łódzki
Wojewoda Małopolski
Wojewoda Mazowiecki
Wojewoda Opolski
Wojewoda Podkarpacki
Wojewoda Pomorski
Wojewoda Śląski
Wojewoda Świętokrzyski
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Wojewoda Wielkopolski
Wojewoda Zachodniopomorski
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek Województwa Lubelskiego
Marszałek Województwa Lubuskiego
Marszałek Województwa Łódzkiego
Marszałek Województwa Małopolskiego
Marszałek Województwa Opolskiego
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Marszałek Województwa Pomorskiego
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Zapraszamy do partnerstwa i współpracy!

Prezydent Miasta Gdańska
Prezydent Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Katowice
Prezydent Miasta Krakowa
Prezydent Miasta Łodzi
Prezydent Miasta Olsztyn
Prezydent Miasta Rzeszowa
Prezydent Miasta Sopotu
Prezydent Miasta Szczecin
Prezydent Miasta Torunia
Prezydent Miasta Wrocławia

--

--
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Partnerzy Kampanii 2012

Kampania na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2012

Kampania w mediach
W celu promocji działań prowadzonych w ramach Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego zorganizowanych
zostało sześć konferencji prasowych i pięć happeningów. Przy okazji ważnych wydarzeń Fundacji i startów projektów,
do mediów wysyłane były informacje prasowe.
Przedstawiciele Fundacji byli także na bieżąco zapraszani przez stacje radiowe i telewizyjne do wypowiedzi, jako
eksperci od tematów związanych z ochroną przyrody, ochroną wody i gospodarką odpadami.
Informacje na temat działań prowadzonych w ramach Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego pojawiły się w mediach ogólnopolskich, lokalnych i branżowych.

Kampania na rzecz Rozwoju Zrównoważonego w mediach

– partner logistyczny Kampanii

--

media

publikacje

telewizja
radio
gazety
Internet

25
35
30
ponad 100
ponad 190

razem
--
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Happeningi

Kampania na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2012

Konferencje prasowe

Dzień Matki Ziemi

Konferencja prasowa „Bałtyk też może!”

25 maja Fundacja Nasza Ziemia wraz z uczniami Gimnazjum nr 141 z warszawskiego Targówka podarowała Ziemi
prezent na Dzień Matki. Na niezagospodarowanym terenie wokół szkoły, przeprojektowanym w celu utworzenia ogrodu szkolnego, odbyło się wielkie sadzenie roślin przyjaznych dzikim zwierzętom: ptakom, motylom, trzmielom i drobnym
ssakom. W przyszłości ogród ma być miejscem prowadzenia obserwacji przyrodniczych i terenowej edukacji ekologicznej dla lokalnych szkół i przedszkoli. W happeningu wzięli udział przedstawiciele Fundacji Nasza Ziemia oraz firmy
Boeing, a także dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Gimnazjum nr 141 (w sumie około 50 osób). Sadzenie roślin z okazji
Dnia Matki zorganizowano w ramach Programu „Ogród – ostoja zwierząt”.

Podczas konferencji, która odbyła się 4 lipca w parku przed Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, Fundacja zaprezentowała hasło i plakat Kampanii „Międzynarodowe sprzątanie Bałtyku” 2012, które brzmiało: „Bałtyk też może być czysty,
bioróżnorodny i pełen ryb!”. Konferencja stanowiła oficjalny start szóstej edycji Kampanii. Spotkanie z dziennikarzami
było również okazją do podsumowania działań edukacyjnych przeprowadzonych w ramach Kampanii na rzecz Rozwoju
Zrównoważonego w okresie styczeń 2011 – czerwiec 2012. Na konferencję przybyli reprezentanci ambasad: Łotwy,
Finlandii, Szwecji i Rosji oraz Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Skończmy z przełowieniem – cykl happeningów
Między 4 a 27 lipca, w związku z projektem „Międzynarodowe sprzątanie
Bałtyku” i zaangażowaniem Fundacji w obchody Europejskich Tygodni Ryb,
zrealizowany został cykl happeningów pod hasłem „Skończmy z przełowieniem”. Happeningi polegające na ułożeniu kształtu ryby przez osoby popierające akcję odbyły się w Warszawie, Międzyzdrojach, Mielnie, Helu i Gdańsku.
Happening w Gdańsku miał wyjątkową formę zajęć plastycznych. Odwiedzający Jarmark Dominikański mogli namalować swoją wizję Bałtyku – ze 100
zapełnionych płócien powstał jeden duży obraz w kształcie ryby, wyrażający
poparcie dla hasła „Bałtyk też może być czysty, bioróżnorodny, pełen ryb”.
Podczas happeningu robione były uczestnikom zdjęcia z hasłem „Skończmy
z przełowieniem”, które trafiły do fotoksiążki przekazanej europosłom przez koalicję OCEAN2012. W całej serii happeningów bezpośredni udział wzięło około 400 osób.

Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę
23 września, na Placu na Rozdrożu w Warszawie w ramach finału „Sprzątania świata – Polska” 2012, Fundacja
Nasza Ziemia zorganizowała happening promujący nieśmiecenie, pod hasłem tegorocznej edycji akcji „Kocham, lubię,
szanuję... nie śmiecę”. Zaproszeni do happeningu mieszkańcy Warszawy składali symboliczne deklaracje o nieśmieceniu poprzez podpisanie się na plakacie oraz wykonanie okolicznościowego zdjęcia lub udzielenie wypowiedzi do kamery
(w sumie w happeningu wzięło udział ponad 100 osób). Oryginał plakatu Kampanii z podpisami warszawiaków został
przekazany Prezydent Warszawy jako symbol ekologicznej postawy mieszkańców oraz ich oczekiwań względem wprowadzenia sprawnej gospodarki odpadami w stolicy.

By na wiosnę kasztanowce były zdrowsze

Konferencja prasowa przed startem Pierwszego Ekologicznego Marszu Bałtyckiego
W dniu 16 lipca Fundacja Nasza Ziemia zaprosiła dziennikarzy do Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego
w Międzyzdrojach na konferencję prasową z okazji startu Pierwszego Ekologicznego Marszu Bałtyckiego. Marsz stanowił najważniejszy element Kampanii „Międzynarodowe sprzątanie Bałtyku” 2012. Podczas konferencji przedstawiono
organizatorów, partnerów, trasę oraz cele marszu, jakimi były promocja działań na rzecz czystego, bioróżnorodnego i pełnego ryb Bałtyku oraz monitoring stanu środowiska przyrodniczego i czystości nadbałtyckich plaż.

Konferencja prasowa „Bałtyk też może być bioróżnorodny”
Wspólna konferencja prasowa Fundacji Nasza Ziemia i Słowińskiego Parku Narodowego odbyła się 24 lipca w
miejscowości Czołpino na terenie parku, w trakcie Pierwszego Ekologicznego Marszu Bałtyckiego, i miała na celu
nagłośnienie problemu utraty bioróżnorodności na obszarze polskiego wybrzeża Bałtyku. Zespół Marszu Bałtyckiego
przedstawił dotychczasowe wyniki prowadzonego od 10 dni monitoringu środowiska, polegającego na inwentaryzacji
zaobserwowanych gatunków ptaków. Słowiński PN był jednym z partnerów merytorycznych Kampanii „Międzynarodowe sprzątanie Bałtyku” i m.in. z jego pracownikami konsultowane były zasady prowadzonej w trakcie marszu inwentaryzacji przyrodniczej.

Konferencja prasowa – podsumowanie wyników badania opinii publicznej
W dniu 6 września w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
zaprezentowano wyniki badania opinii publicznej, zrealizowanego w ramach Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego oraz przedstawiono kalendarium działań akcji „Sprzątanie świata – Polska” 2012. Zaprezentowane przez Fundację
dane statystyczne dotyczyły postaw respondentów w zakresie gospodarki odpadami, wykorzystania energii, używania
wody, ochrony bioróżnorodności, jak również znajomości pojęcia i stosowania zasad rozwoju zrównoważonego. W drugiej części konferencji omówiono program wydarzeń w ramach „Sprzątania świata” 2012. W konferencji uczestniczyli
przedstawiciele Fundacji Nasza Ziemia, Departamentu Edukacji NFOŚiGW oraz firmy Stena Recycling.

Już po raz szósty Fundacja Nasza Ziemia wraz z partnerami propagowała jesienne grabienie opadłych liści kasztanowca, które służy lepszej ochronie tych drzew przed wyniszczającym je szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Happening inaugurujący tę ogólnopolską akcję, prowadzoną w ramach programu „Pomóżmy kasztanowcom”, odbył się 11
października na terenie parku Agrykola w Warszawie, a udział w nim wzięli przedstawiciele Fundacji Nasza Ziemia i Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych, Dyrekcji Regionalnej LP w Warszawie, pracownicy Kancelarii Prezydenta RP oraz
dzieci z Przedszkola nr 84 i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 307 w Warszawie.

Świąteczna Pracownia Fundacji Nasza Ziemia
To organizowane od kilku lat przed Świętami Bożego Narodzenia przez Fundację Nasza Ziemia wydarzenie ma na
celu promocję obchodzenia Świąt „w zgodzie z naturą”, a więc w szczególności promocję podejmowania świadomych
i odpowiedzialnych ekologicznie wyborów podczas świątecznych zakupów i przygotowań. Tym razem Pracownia
odbyła się 5 grudnia w Centrum Handlowym Fort Wola w Warszawie. Zbierane były również stare telefony komórkowe, zaś środki pozyskane z ich utylizacji przeznaczone zostały na zwiększanie efektywności energetycznej w placówkach
dziecięcych. Stoisko Fundacji odwiedziło kilkadziesiąt osób i większość aktywnie zaangażowała się w działania Pracowni, wykonując ozdoby świąteczne i biorąc udział w konkursach wiedzy.

--

--
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Artykuły prasowe i spoty telewizyjne
Artykuły Fundacji Nasza Ziemia przez cały 2012 rok ukazywały się regularnie w prasie.
Gazety branżowe z dziedziny ochrony środowiska i edukacji:

• miesięcznik Recykling – comiesięczne artykuły na temat racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi,
zmian w prawodawstwie dotyczącym odpadów, edukacji ekologicznej na temat odpadów oraz programów i innych działań prowadzonych przez Fundację Nasza Ziemia w tym zakresie;
• miesięcznik Czysta Energia – comiesięczne teksty z dziedziny odnawialnych źródeł energii, efektywności
energetycznej i przeciwdziałania zmianom klimatu, prezentujące opinie i działalność Fundacji Nasza Ziemia w tym
zakresie;
• kwartalnik Aleja Edukacji – artykuły na temat edukacji ekologicznej oraz programów i kampanii Fundacji
Nasza Ziemia;
• miesięcznik Zielona Liga.

Inne gazety codzienne i czasopisma:

Artykuły, relacje, komentarze na temat programów i kampanii edukacyjnych Fundacji Nasza Ziemia ukazywały się
m.in. w materiałach Polskiej Agencji Prasowej, National Geographic (strona internetowa), Gazecie Wyborczej, Metrze, Głosie Szczecińskim, E!stilo.
Wymienione artykuły są dostępne do pobrania na stronie internetowej Fundacji Nasza Ziemia www.naszaziemia.pl

Kampania na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2012
Kampania outdoorowa „Zgnieć śmieć”
W lutym 2012 w dziewięciu największych miastach Polski ruszyła kampania outdoorowa Fundacji
Nasza Ziemia, promująca zmniejszanie objętości odpadów. Na 1000 nośnikach (citylightach), w centralnych punktach miast zawisły plakaty przedstawiające człowieka zgniatającego młotkiem puszkę
stojącą na kowadle (zdjęcie obok). Proste, wpadające w ucho hasło i jego symboliczne zobrazowanie
miało przyciągnąć wzrok, przypominając o potrzebie zgniatania odpadów przed ich wyrzuceniem.
Dzięki zmniejszaniu objętości, te odpady zajmą mniej miejsca na i tak już przepełnionych składowiskach. Kiedy odpady zajmują mniej przestrzeni, więcej naraz można ich przetransportować, dzięki
czemu spada również zużycie paliwa, a co za tym idzie – emisja zanieczyszczeń. I w końcu – mniej
samochodów transportujących odpady przekłada się na mniejsze korki na ulicach i mniej hałasu.
Plakat cieszył się dużym zainteresowaniem również wśród gmin, wspólnot mieszkaniowych i zakładów gospodarki
odpadami, które drukowały grafikę na własną rękę.
Organizatorem kampanii outdoorowej była Fundacja Nasza Ziemia, a partnerem firma Clear Channel.

Outdoor na Euro 2012
W czterech tzw. „FanCampach”, powstałych na czas trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w czerwcu 2012,
zorganizowano punkty przeznaczone na edukację ekologiczną, w których znalazły się również materiały Fundacji Nasza
Ziemia. Odwiedzający mogli zobaczyć plakat typu citylight „Zgnieć śmieć” oraz pięciometrowy banner z wykorzystaniem grafiki promującej zgniatanie odpadów.
Na telebimach w wyznaczonych miejscach w strefach kibica emitowane były również przez cały czas spoty Fundacji
Nasza Ziemia, promujące ochronę środowiska na co dzień oraz krótki film poruszający problem przełowienia, przygotowany przez koalicję OCEAN2012.

Materiały edukacyjne

Spoty
W roku 2012 działania Fundacji Nasza Ziemia były promowane przez spot wyprodukowany przez firmę Disney, w ramach współpracy Kampanii „Sprzątanie świata”
2012 z marką Disney Wróżki. We wrześniu we wszystkich kanałach telewizyjnych
firmy Disney emitowany był krótki spot nawiązujący do tematyki „Sprzątania świata”
2012 – „Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę”. W filmie bohaterowie bajki Disneya
„Wróżki” sprzątali las, w którym mieszkają i w ten sposób namawiali odbiorców spotu do podobnych, odpowiedzialnych względem środowiska zachowań.
Spot emitowany był od 31 sierpnia do końca września na kanale Disney Channel,
Disney XD i Disney Junior oraz promowany na kanale YouTube Fundacji Nasza Ziemia i na Facebooku.
W ramach Kampanii Fundacja Nasza Ziemia wyprodukowała dwa spoty promujące zgniatanie opakowań oraz
poszanowanie wody. Filmy zostały wyreżyserowane przez Dariusza Zatorskiego na podstawie pomysłu agencji DDB.
Za produkcję odpowiedzialna była Papaya Films. W obydwu spotach wystąpiła Ambasadorka Fundacji Nasza Ziemia,
Ewelina Flinta. Filmy dostępne są na kanale Fundacji na YouTube, a emisja w TV zaplanowana jest na rok 2013.

Promocja zewnętrzna
Kampania plakatowa
Tematem przewodnim kampanii plakatowej w 2012 roku był temat ograniczania ilości produkowanych odpadów, w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Kampania wystartowała
oficjalnie 6 września i realizowana była wokół 19. edycji akcji „Sprzątanie świata”. Plakat obrazujący hasło „Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę” został stworzony przez znanego plakacistę,
Andrzeja Pągowskiego.
Plakat był dystrybuowany bezpłatnie aż do wyczerpania nakładu pośród wszystkich gmin
w Polsce oraz instytucji, które złożyły zamówienie na materiały Fundacji.
Nakład: 10 000 sztuk

--

Komiks „Podróże w czasie i przestrzeni w celu ratowania Ziemi”,
czyli pierwszy komiks Fundacji Nasza Ziemia, przygotowany został przez Tomasza Leśniaka i Rafała
Skarżyckiego – autorów m.in. popularnego od lat wśród młodzieży i dorosłych „Jeża Jerzego”. Komiks
opowiada o przygodach trójki przyjaciół, którzy podróżując w czasie (i przestrzeni) uczą napotkane
historyczne postaci odpowiedzialnych względem środowiska postaw i radzą, jak w prosty sposób można
chronić środowisko. Wydawnictwo było nieodpłatne i do wyczerpania limitu środków również nieodpłatnie dystrybuowane. Ze względu na duże zainteresowanie publikacją, zamówienia po wyczerpaniu
limitu środków były wysyłane za zaliczeniem pocztowym lub przez odbiór osobisty.
Historyjki z komiksu, w formie odcinków, były również systematycznie publikowane na stronach
Fundacji Nasza Ziemia www.naszaziemia.pl i www.facebook.com/naszaziemia.
Nakład: 3 000 sztuk

Zbiór konspektów „Po stronie natury”
Zbiór scenariuszy zajęć to pokłosie konkursu na scenariusz dla nauczycieli i edukatorów prowadzony w 2010 roku
w ramach programu „Po stronie natury” (wtedy „Moje silne drzewo”). Konspekty są propozycją zajęć, które można
zrealizować w terenie – zarówno w zakresie nauk przyrodniczych, jak i lekcji historii, języka polskiego, angielskiego,
a także plastyki.

Gra planszowa „Ptasia NATURA 2000”
„Ptasia Natura 2000” to gra przeznaczona dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej,
gimnazjum, liceum, ale także dla dorosłych zainteresowanych tematyką ochrony przyrody.
W czasie rozgrywki, uczestnicy mają przede wszystkim szansę poznać podstawowe wiadomości o 15 gatunkach ptaków, priorytetowych dla obszarów Natura 2000. Na koniec gry na
uczestników czekają dodatkowe zadania, z którymi muszą się zmierzyć, bądź też zaproponowane w scenariuszu zabawy i ćwiczenia. Barwne i wierne rzeczywistości grafiki pomogą w nauce
rozróżniania ptaków, zaś kolorowa plansza przybliży wybrane ekosystemy charakterystyczne dla obszarów Natura 2000.
Nakład gry: 1 500 sztuk

--
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Kampania w Internecie
Serwisy Kampanii – zasoby wiedzy
Fundacja Nasza Ziemia prowadzi kilka regularnie aktualizowanych informacyjnych serwisów internetowych, których tematyka związana jest z działalnością statutową organizacji, czyli przede wszystkim z edukacją ekologiczną, efektywnością energetyczną, poszanowaniem wody, gospodarką odpadami i rozwojem zrównoważonym.
Najważniejsze z prowadzonych serwisów to:
www.naszaziemia.pl
– podstawowa strona Fundacji
Nasza Ziemia i oficjalny serwis
Kampanii na rzecz Rozwoju
Zrównoważonego. Na stronie
publikowane są aktualności
na temat działalności Fundacji w ramach prowadzonych programów oraz najważniejsze informacje z dziedziny ochrony środowiska.
www.recykling.pl – serwis poświęcony tematyce gospodarki odpadami.

www.facebook.com/naszaziemia
Od 2010 roku prowadzona jest strona Fundacji
Nasza Ziemia w serwisie
społecznościowym
Facebook. Codziennie są tam
zamieszczane
informacje
dotyczące działań Fundacji
w ramach prowadzonych projektów, inspiracje, ciekawostki oraz przydatne i ważne informacje związane z
tematyką ochrony przyrody i odpowiedzialnych względem środowiska postaw. Na Facebooku publikowane
są również ogłoszenia i pilne wiadomości od
Fundacji. Stronę obserwuje ponad 1 140 osób
(stan na marzec 2013). Dziennie publikujemy
średnio dwie, trzy informacje, filmy i zdjęcia.

www.klimatdlaziemi.pl
– serwis dedykowany tematyce zmian klimatu i efektywności energetycznej.
www.youtube.com/fundacjanaszaziemia
www.ekoedukacja.pl
– baza materiałów edukacyjnych i dydaktycznych z zakresu ochrony środowiska.

www.ogrodostojazwierzat.pl – witryna poświęcona tworzeniu i utrzymywaniu
ogrodów jako miejsc służących zachowaniu bioróżnorodności.

Letnia Szkoła Liderów Ekologii
Warsztaty Letniej Szkoły Liderów Ekologii odbyły się w dniach 6–10 sierpnia w Supraślu. Uczestniczyło w nich 28 osób z całej Polski.
W ciągu pięciu dni odbyły się liczne zajęcia: warsztaty integracyjne, gry
terenowe, wizyta w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej, warsztat
z terenoznawstwa, warsztaty o ekoturystyce, obserwacje ornitologiczne,
spacer i zajęcia w Arboretum w Kopnej Górze oraz w Silvarium w Poczopku,
pokazy filmów przyrodniczych, warsztaty fitosocjologiczne oraz herpetologiczne (naukowe metody oznaczania różnych grup gatunków w praktyce),
warsztaty dotyczące konsumpcji i odpowiedzialnych zakupów, zajęcia na
temat zrównoważonego rozwoju, warsztaty odpadowe oraz twórczego myślenia, wycieczka rowerowa po Puszczy Knyszyńskiej. W przerwach między
zajęciami toczyły się dyskusje o edukacji przyrodniczej, wyzwaniach dydaktycznych oraz możliwych rozwiązaniach
i pomysłach uczestników na realizację działań ekologicznych.
Uczestnicy zostali zobowiązani do zrealizowania 20 godzin własnych warsztatów o tematyce ekologicznej oraz do
przygotowania autorskiego scenariusza zajęć.

Nietypowa lekcja o bioróżnorodności
W ramach Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego w 2012 roku
Fundacja Nasza Ziemia przeprowadziła cykl pięciu szkoleń terenowych
dla nauczycieli, edukatorów i wychowawców.
Zajęcia odbyły się w trzech lokalizacjach: na terenie Nadleśnictwa Kudypy pod Olsztynem, w Uniejowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu
w woj. łódzkim oraz w Chojnowskim Parku Krajobrazowym pod Warszawą. Celem „Nietypowej lekcji o bioróżnorodności” było przygotowanie pedagogów i edukatorów do prowadzenia atrakcyjnych przyrodniczych zajęć
terenowych, nauka aktywnej ochrony bioróżnorodności oraz promocja
tzw. outdoor education (ang.).
Każde szkolenie zorganizowane było w formie gry terenowej. Nauczyciele podzieleni na siedmio-, ośmioosobowe
grupy – „patrole”, otrzymali mapy terenu (np. parku miejskiego, fragmentu lasu, itd.) z zaznaczonymi miejscami
(punktami), w których czekały na nich osoby prowadzące. Na każdym punkcie nauczyciele zdobywali wiedzę i wykonywali zadania z innego zakresu wiedzy dotyczącej ochrony środowiska, jak: zmiany klimatyczne, bioróżnorodność,
ochrona przyrody, ptaki i ssaki, płazy i gady oraz flora. Wszyscy uczestnicy kursu „Nietypowa lekcja o bioróżnorodności” otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia terenowego oraz zestaw materiałów edukacyjnych o tematyce związanej
z ochroną różnorodności biologicznej. Łącznie w pięciu szkoleniach udział wzięło 196 uczestników.

Konkursy
Szkolenia e-learningowe

www.pomozmykasztanowcom.pl – strona programu ochrony kasztanowców
białych przed szrotówkiem
kasztanowcowiaczkiem.
www.wislanaszkola.pl
– serwis programu edukacyjnego dla szkół „Wiślana
szkoła”, poświęcony tematyce
warszawskiego odcinka Wisły.

Fundacja Nasza Ziemia ma profil
w serwisie YouTube, aby publikować
stworzone na potrzeby kampanii spoty oraz filmy związane z działalnością
statutową organizacji i prowadzonymi projektami i konkursami. Na kanale można oglądać spoty i filmy powstałe
od samego początku działania Fundacji do chwili obecnej.
Do tej pory filmy opublikowane na kanale Fundacji zostały
wyświetlone w sumie 157 586 razy.

Szkolenia

Pierwsze szkolenie e-learningowe odbyło się w terminie 29.10–21.11.2012. Na szkolenie, którego celem było
rozwijanie umiejętności efektywnego pisania wniosków
grantowych, zakwalifikowało się 37 osób, z których 25
otrzymało certyfikat ukończenia. Szkolenie składało
się z czterech modułów edukacyjnych, z których każdy
kończył się krótkim ćwiczeniem umożliwiającym sprawdzenie w praktyce zdobytych umiejętności. Szkolenie
cieszyło się ogromną popularnością; uczestnicy podkreślali możliwość zdalnego uczenia się w dowolnym, najwygodniejszym dla siebie momencie. Kolejne szkolenia
zaplanowane są już w lutym 2013 roku.
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Konkurs „Kluby Naszej Ziemi dla Rozwoju Zrównoważonego”
Kluby Naszej Ziemi są grupami pasjonatów ochrony środowiska w szkołach, przedszkolach, liceach, a także organizacjach społecznych. Ich zadaniem jest działanie na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony środowiska w swoim
najbliższym otoczeniu, na miarę swoich możliwości. Fundacja Nasza Ziemia patronuje ich działaniom, podsuwa pomysły
i możliwości, przesyła materiały, a także organizuje konkursy specjalnie przeznaczone dla Klubów Naszej Ziemi.
Tegoroczna edycja Zielonego Konkursu „Kluby Naszej Ziemi dla Rozwoju Zrównoważonego” miała na celu wzbudzenie zainteresowania otaczającym światem, zbudowanie i pogłębienie więzi z przyrodą i poczucia odpowiedzialności
za nią. Ważnym aspektem konkursu było doprowadzenie do rozpoznania lokalnego bogactwa przyrodniczego, tak aby
uczestnicy orientowali się, jakie zwierzęta i rośliny żyją wokół nich.
Uczestnicy mieli za zadanie przeprowadzić długotrwałe (przynajmniej pięciomiesięczne) obserwacje przyrodnicze,
a następnie na podstawie ich wyników przygotować Kronikę Obserwacji Przyrodniczych. Forma opracowania Kroniki
była dowolna, dzięki czemu nadesłane prace były bardzo różnorodne: od opracowań naukowych przez ciekawe formy
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plastyczne po szkicowniki i albumy ze spontanicznymi impresjami przyrodniczymi.
Spośród nadesłanych prac jury wybrało po trzy najlepsze w kategorii przedszkoli oraz szkół podstawowych. Laureatami zostali:
Przedszkola:
I miejsce i I nagroda: Przedszkole Miejskie nr 112 „Mali przyrodnicy”
w Poznaniu
II miejsce i II nagroda: Przedszkole Publiczne w Tuchowie
III miejsce i III nagroda: Przedszkole nr 84 „Promyk” w Warszawie
Szkoły podstawowe:
I miejsce i I nagroda: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rykach
II miejsce i II nagroda: Szkoła Podstawowa w Dzierżążnie Wielkim
Wyróżnienie i III nagroda: Miejski Zespół Szkół w Kłodzku
Zwycięzcom gratulujemy!

Konkurs grantowy „Po stronie natury”
Konkurs grantowy jest elementem programu „Po stronie natury”, realizowanego we współpracy
z firmą Żywiec Zdrój. W minionym roku nadesłano na konkurs 462 wnioski, z których wybrano 19
najlepszych projektów realizowanych od marca do końca grudnia 2012 roku. Aby ubiegać się o grant,
należało przygotować wniosek mający na celu nie tylko szeroko pojmowaną ochronę środowiska, ale
także promujący konkretne działania w tym zakresie. Bardzo istotne było rozwijanie świadomości
ekologicznej społeczeństwa oraz propagowanie aktywnej edukacji w terenie. Przyznane granty zostały
przeznaczone m.in. na warsztaty terenowe, wycieczki i zwiady przyrodnicze, zakładanie ogrodów,
wytyczanie i tworzenie dydaktycznych ścieżek przyrodniczych, ochronę lokalnych drzewostanów, zajęcia laboratoryjne
przybliżające oddziaływanie człowieka na środowisko, lokalne działania na rzecz poprawy stanu środowiska.
W projektach uczestniczyły zarówno przedszkolaki, jak i młodzież oraz dorośli. Wiele nagrodzonych instytucji, zgodnie z ideą „Posadź dalej”, zaangażowało innych partnerów w realizację swoich działań.

Działania i akcje
Akcje zakładania kwietników w ramach programu „Ogród – ostoja zwierząt”
W ramach trzeciej edycji programu „Ogród – ostoja zwierząt”, którego głównym założeniem jest tworzenie ogrodów
przyjaznych dzikim zwierzętom, powstał drugi w historii ogród pokazowy. Uroczyste otwarcie ogrodu nastąpiło 20
września 2012 roku przy Gimnazjum nr 141 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Warszawie. Całe założenie ogrodowe
ma ponad 1700 m2 powierzchni i obejmuje m.in. łąkę kwietną, łany roślin miododajnych, pergolę wraz z pnączami,
oczko wodne z roślinnością nadwodną oraz nasadzenia drzew. Łącznie w ogrodzie posadzono około 665 roślin należących do 52 gatunków. Gimnazjum zostało także wyposażone u literaturę, lornetki, lupy oraz mikroskopy, niezwykle
pomocne w zajęciach edukacyjnych.
Fundacja Nasza Ziemia, w ramach drugiej edycji programu, wydała pakiet edukacyjny pomocny w tworzeniu nowych ogrodów oraz edukacji ekologicznej. W skład pakietu wchodzi:
• książka ze scenariuszami zajęć na temat ochrony środowiska i przyrody,
• karty pracy dla uczniów i teczki programowe,
• saszetki z nasionami polskich kwiatów do stworzenia przyszkolnego ogródka kwietnego.
Ponad 150 placówek skorzystało z pakietów edukacyjnych, w tym 30 świetlic środowiskowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Dzięki nasionom odtworzono około 0,4 ha polskich łąk kwietnych. Program koordynowany przez Fundację
Nasza Ziemia wspiera firma Boeing.
Więcej o programie: www.ogrodostojazwierzat.pl

- 12 -

Kampania na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2012
Czwarty milion drzew w ramach programu „Po stronie natury”
W minionym roku odbyła się czwarta edycja programu „Po stronie natury”, realizowanego przez Fundację Nasza Ziemia, Żywiec Zdrój S.A. i Regionalną Dyrekcję
Lasów Państwowych w Katowicach.
Program „Po stronie natury”
to przede wszystkim sadzenie
drzew w Beskidach, w ramach
odnowy puszczy jodłowo-bukowej.
W 2012 roku posadziliśmy
już czwarty milion drzew, łącznie na ponad 875 hektarach.
Sadzenie drzew jest częścią
kampanii
edukacyjno-informacyjnej, której celem jest
zwrócenie uwagi na problem
ochrony środowiska oraz na
konieczność i potrzebę dbania o nie. Kampania skupia się przede wszystkim na tematyce lasu i drzew – ich funkcji i roli
w ekosystemach, a także w życiu człowieka. „Po stronie natury” to także idea „Posadź dalej”, zachęcająca do podejmowania wyzwań i działań na rzecz ochrony środowiska.
Więcej: www.postronienatury.pl

Gra miejska
24 czerwca, podczas Dnia Ziemi na Polu Mokotowskim, oraz 23 września
2012 roku, jako podsumowanie akcji „Sprzątanie świata – Polska”, na terenach
przyległych do Ogrodu Łazienkowskiego i Parku Ujazdowskiego, zorganizowane zostały dwie edycje Ekologicznej Gry Miejskiej. W grze wzięło udział łącznie
ponad 200 osób.
Gra miała za zadanie przybliżyć w atrakcyjny sposób
rolę i funkcje drzew w przyrodzie, zwrócić uwagę uczestników na wyzwania w ochronie
środowiska, wskazać uczestnikom, w jaki sposób każdy
z nas poprzez swoje wybory
może wpływać na środowisko, a także przybliżyć pojęcie
rozwoju zrównoważonego.
Zadaniem uczestników była walka z katastrofami ekologicznymi
(smog, osuwisko, powódź, susza), a wygrana była możliwa tylko przy
pomocy odpowiednich rodzajów drzew, a konkretnie siedlisk leśnych
(łęg, bór, ols, grąd). Gracze, wykonując zadania na punktach rozmieszczonych w parku, zdobywali drzewa, które później wykorzystywali do
niszczenia katastrof. Nie było to takie proste, ponieważ poszczególne
katastrofy mogły być powstrzymane tylko przez konkretne siedliska
leśne.
Po zebraniu odpowiedniej ilości punktów za wykonane zadania,
uczestnicy zgłaszali się do punktów, gdzie można było podjąć walkę
z katastrofami lub też odkryć sabotażystę, który utrudniał w laboratorium powstawanie Drzewdroidów. Najlepsze zespoły w obu grach
otrzymały nagrody – gry planszowe.
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Międzynarodowe sprzątanie Bałtyku
„Międzynarodowe sprzątanie Bałtyku” jest autorską Kampanią Fundacji Nasza Ziemia zainicjowaną w 2007 roku,
w celu zwrócenia uwagi na problem zanieczyszczenia wybrzeża i wód Morza Bałtyckiego. W ciągu sześciu lat od startu
pierwszej edycji Kampanii, prowadzone były m.in. akcje wyławiania sieci widm, sprzątania plaż i wód oraz kampanie edukacyjno-informacyjne dotyczące odpowiedniego dozowania detergentów. Początkowo działania związane były
przede wszystkim z tematem zanieczyszczenia wody i plaż, jednak w związku z rosnącą wagą problemów dotykających
ekosystem Morza Bałtyckiego, w roku 2012 wystartowała nowa trzyletnia odsłona Kampanii. Nowe hasło brzmi „Bałtyk
też może być czysty, bioróżnorodny, pełen ryb”, która dzięki swojej otwartej formie pozwala poruszyć wiele tematów
jednocześnie – problem zanieczyszczenia wody, potrzebę ochrony bioróżnorodności oraz odbudowy bałtyckich zasobów ryb.

„Bałtyk też może być czysty” – bo czysty Bałtyk to zdrowe środowisko życia dla organizmów morskich, morze
zasobne w ryby, wysokie walory turystyczne nadmorskich regionów.

„Bałtyk też może być bioróżnorodny” – bo Bałtyk bioróżnorodny to bogactwo i różnorodność gatunkowa
nadmorskiej przyrody, stabilny ekosystem morski, zachowanie „skarbów Bałtyku” dla przyszłych pokoleń.

„Bałtyk też może być pełen ryb” – bo Bałtyk pełen ryb to zapewnienie dostępu do populacji ryb jako źródła
pożywienia dla nas i dla przyszłych pokoleń, stabilny ekosystem morski z zachowanymi wszystkimi ogniwami
łańcucha pokarmowego, rozwój rybołówstwa i dobrobyt rybaków.

W ramach nowej osłony „Międzynarodowego sprzątania Bałtyku” od marca do sierpnia 2012 roku przeprowadzono
Pierwszy Ekologiczny Marsz Bałtycki, plebiscyt na „Gminę przyjazną Bałtykowi” oraz cykl happeningów w ramach
Europejskich Tygodni Ryb.

Pierwszy Ekologiczny Marsz Bałtycki Międzyzdroje – Hel
Najważniejszym wydarzeniem ubiegłorocznych działań Fundacji Nasza Ziemia był Pierwszy Ekologiczny Marsz
Bałtycki. Marsz rozpoczął się 16 lipca w Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach, a zakończył 28
lipca w Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.
Uczestnicy pokonywali średnio 27 kilometrów dziennie, idąc tylko plażą. W ciągu dwóch tygodni trwania akcji przemierzyli dwa województwa, 20 nadmorskich gmin, dwa parki narodowe, jeden park krajobrazowy i poligon. Przez cały
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czas prowadzona była inwentaryzacja przyrodnicza, monitoring
czystości nadbałtyckich plaż oraz akcja informacyjna dotycząca
zanieczyszczenia wody, utraty bioróżnorodności i przełowienia
zasobów ryb w Bałtyku.

• 1000 zakładek w kształcie śledzi i dorszy przygotowanych przez OCEAN2012, z informacjami o problemie

Akcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów przebywających latem nad morzem. Rozdano
prawie 3 000 materiałów informacyjnych w postaci pocztówek
i zakładek do książek, a w organizowanych przez Fundację happeningach i wydarzeniach towarzyszących wzięły udział setki osób.
Akcja była jednocześnie polską odsłoną Europejskich Tygodni
Ryb – kampanii koalicji OCEAN2012.

• organizacja pięciu konferencji prasowych i czterech happeningów;
• regularne informacje do mediów o problemach poruszanych w ramach Kampanii;
• sześć relacji w telewizjach lokalnych i ogólnopolskich;
• ponad siedem audycji radiowych;
• 15 informacji w prasie;
• ponad 50 wzmianek w Internecie.

przełowienia zasobów ryb;

• prowadzenie blogu na stronie National Geographic Polska (patrona medialnego Kampanii);
• codzienne relacje z marszu i informowanie o problemach Morza Bałtyckiego na stronie Fundacji w serwisie
społecznościowym Facebook;

Inwentaryzacja przyrodnicza
Zespół Fundacji Nasza Ziemia na całej trasie Marszu
prowadził inwentaryzację wybranych elementów środowiska przyrodniczego.
Elementy inwentaryzacji:
• badanie składu kidziny (martwych szczątków organicznych wyrzuconych przez morze na brzeg);

• inwentaryzacja wybranych gatunków nawydmowych,
słonolubnych roślin;
• zliczanie napotkanych na trasie ptaków;
• inwentaryzacja martwych dzikich zwierząt na plaży.
Metodyka inwentaryzacji była konsultowana ze specjalistami ze Słowińskiego Parku Narodowego i Wolińskiego
Parku Narodowego. Została ona dostosowana do warunków, jakie panowały podczas marszu. Uwzględniono w niej
więc wysiłek oraz presję czasu, pod jaką uczestnicy zbierali dane (codziennie zespół maszerujący musiał pokonać około
27 km plażą, idąc po piasku). Metodyka ma więc formę uproszczoną, wygodną do pozyskania danych w szybki sposób.

„Gmina przyjazna Bałtykowi” – plebiscyt
Plebiscyt ogłoszony w gminach
z bezpośrednim dostępem do
morza, pt. „Gmina przyjazna Bałtykowi”, polegał na ocenie przez
mieszkańców i turystów działań
na rzecz Bałtyku prowadzonych
przez gminy (edukacja ekologiczna, zapewnienie
dostępu do koszy na śmieci i toalet w rejonie plaż
miejskich). Tytuł „Gmina przyjazna Bałtykowi”
przypadł tym gminom, które w internetowym głosowaniu uzyskały ponad 50% ocen pozytywnych.
W pierwszej edycji plebiscytu certyfikaty otrzymały następujące gminy: Trzebiatów, Choczewo,
Mielno, Postomino, Kołobrzeg i Rewal.

Kampania informacyjna
Nieodłącznym elementem działań w ramach „Międzynarodowego sprzątania Bałtyku” jest kampania informacyjna.
W roku 2012 komunikacja działań i treści, którym poświęcona była edycja „Międzynarodowego sprzątania Bałtyku”
2012 odbywała na kilka sposobów:
• dystrybucja 3000 plakatów Kampanii (2 000 w języku polskim, 1 000 po angielsku);
• 3 000 pocztówek z informacjami o problemach i sposobach na ochronę Morza Bałtyckiego i jego zasobów;
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Partnerzy „Międzynarodowego sprzątania Bałtyku”

Sprzątanie świata – Polska

Sponsor kampanii
Akcja „Sprzątanie świata – Polska” 2012 przebiegała pod hasłem „Kocham, lubię,
szanuję... nie śmiecę”. Hasłem tym, nawiązującym do ludowej wyliczanki, Fundacja chciała zachęcić uczestników akcji do refleksji nad stosunkiem do otaczającego
świata i tego konsekwencjami. Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie – lubić, ale
tak naprawdę wystarczy szacunek – to on nie pozwala wyrzucać śmieci do lasu czy
na pobocza dróg. Tegoroczna akcja była ostatnią przed wejściem w życie uregulowań
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

Partnerzy kampanii

Cele, efekty, statystyki
• W akcji „Sprzątanie świata – Polska” 2012 czynny udział wzięło 151 847 osób.
• Blisko 350 lokalnych organizatorów: grup, instytucji, organizacji pozarządowych zorganizowało sprzątania na
swoich terenach.
• Wysegregowano ponad 100 000 kg śmieci.
• Zlikwidowano co najmniej 1 597 dzikich wysypisk.
• Przeprowadzono ponad 600 kampanii informacyjnych.
• W ramach akcji zainicjowano ponad 1 770 działań edukacyjnych, konkursów, happeningów, festiwali i przeglądów piosenki i poezji ekologicznej oraz kampanii promocyjnych.

Patroni honorowi

Wydarzenia w ramach „Sprzątania świata” 2012
WOJEWODA
KUJAWSKO-POMORSKI

WOJEWODA
POMORSKI

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

„Sprzątaniu świata”, jak co roku, towarzyszyły liczne wydarzenia ogólnopolskie, regionalne i lokalne.
Inauguracja akcji w Warszawie odbyła się 6 września, w czasie konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Podczas konferencji przedstawiono
założenia tegorocznej akcji, hasło, kalendarium oraz odsłonięto plakat, zaprojektowany przez znanego plakacistę Andrzeja Pągowskiego. Na konferencję licznie przybyli przedstawiciele mediów.

Inauguracja „Sprzątania świata” 2012 na Małym Rynku w Krakowie
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

Patroni medialni

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

14 września na Małym Rynku w Krakowie odbyła się 19. ogólnopolska inauguracja „Sprzątania świata – Polska”. Organizatorem
przedsięwzięcia był Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu z Krakowa, we współpracy z MPO, MPK, Stowarzyszeniem Siemacha i Przedszkolem „Kropelka” z Krakowa. Wydarzenie miało
charakter pikniku ekologicznego, dla uczestników którego przygotowano wiele konkursów i atrakcji. Imprezę uroczyście otworzyła
Fundatorka Fundacji Nasza Ziemia – Mira Stanisławska-Meysztowicz wraz z przedstawicielem miasta Krakowa.
Tego dnia mieszkańcy Krakowa wzięli udział w zbiórce zużytych
telefonów komórkowych – w ciągu kilku godzin pikniku zebrano
ponad 50 telefonów. Dla uczestników pikniku Fundacja Nasza Ziemia przygotowała edukacyjną grę plenerową „Przyjaciel Ziemi”.
Ponadto podczas inauguracji zorganizowana została zbiórka ZSEE z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Finał „Sprzątania świata” w Katowicach

Finał 19. akcji został zorganizowany we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach i Fundacją Zielonej Ligi 21 września w Bielsku-Białej. Fundatorka Fundacji Mira Stanisławska-Meysztowicz odwiedziła
z okazji finału Nadleśnictwo Bielsko, gdzie uczniowie Gimnazjum nr 1 w Jaworzu oraz uczniowie z Prywatnej Szkoły
Podstawowej „Smyk” w Bielsku-Białej sprzątali szlaki turystyczne w Dolinie Wapienicy. Akcja zakończyła się posadzeniem pamiątkowych drzew.
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Wielka Zbiórka Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Na sam koniec, w ramach podsumowania akcji, w Warszawie odbył się happening, którego hasłem przewodnim było hasło Kampanii „Kocham, lubię, szanuję…
nie śmiecę”. W czasie happeningu przechodnie mogli złożyć swój podpis pod symboliczną deklaracją „o nieśmieceniu”, którą Fundacja zobowiązała się przekazać
na ręce Prezydent Warszawy. Plakat trafił do władz stolicy 12 października w czasie
uroczystego otwarcia wystawy „React for World” w Warszawie.
Dla uczestników happeningu została przygotowana ekologiczna gra miejska
„Drzewdroidy”. W czasie wydarzenie odbyła się też zbiórka telefonów komórkowych.

Czysta gmina
Integralną częścią tegorocznej akcji był program audytowy „Czysta gmina”, którego celem jest wspieranie samorządów gminnych, organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, a w szczególności gospodarką
odpadami oraz firm komunalnych w procesie budowy nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Uruchomienie Sieci Zbiórki Telefonów Komórkowych
Innym ważnym elementem tegorocznej akcji było uruchomienie Sieci Zbiórki Telefonów Komórkowych – od września 2012 roku warszawiacy mają możliwość oddania swojego telefonu komórkowego do jednego z dziewięciu miejsc
w Warszawie.
Sieć zbiórki:
• PAN Muzeum Ziemi, Al. Na Skarpie 20/26
• Warszawski Szpital dla Dzieci, ul. Kopernika 43
• Wypożyczalnia nr 25, ul. Walcownicza 14
• Wypożyczalnia nr 26, ul. Błękitna 32
• Wypożyczalnia nr 47, ul. Izbicka 7
• Wypożyczalnia nr 59, ul. Króla Maciusia 10
• Wypożyczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1
• Wypożyczalnia nr 121, ul. Żegańska 1
• Oddział Dziecięcy, ul. Trawiasta 10

W tym roku w ramach akcji „Sprzątanie świata – Polska” w 10 miastach Polski zorganizowana została, we współpracy z firmą Stena Recycling, Wielka Zbiórka Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZSEE).
Zbiórka odbyła się jednego dnia we wszystkich miastach, tj. 15 września 2012 roku, w godzinach 10:00– 16:00.
Łącznie zostało zebranych ponad 20 ton sprzętów, takich jak: telewizory, komputery, monitory, mikrofalówki, tostery,
lodówki, zmywarki i wiele innych urządzeń, które działają na prąd lub baterie.
Zbiórki odbyły się w następujących lokalizacjach:
• Bydgoszcz, ul. Rejewskiego 5
• Gdańsk Oliwa, Al. Grunwaldzka 309
• Łódź Port, ul. Pabianicka 245
• Swarzędz, ul. Poznańska 4
• Szczecin, ul. Golisza 10H
• Szczecin Struga, ul. Struga 31
• Warszawa, Park Handlowy Targówek, ul. Malborska 35
• Warszawa, GIGAmarket, Al. Jerozolimskie 244
• Wrocław, Al. Karkonoska 85
• Stena EKOSTACJA Warszawa, ul. Chełmżyńska 180

Najwięcej zużytego sprzętu oddali mieszkańcy Swarzędza (blisko 4,9 tony), Bydgoszczy (około 4,7 tony) oraz Szczecina (ponad 4,1 tony). Dalej w rankingu jest Warszawa (3,5 tony), Gdynia (3 tony), Wrocław (2,6 tony) i Łódź, gdzie
zebrano około 900 kg odpadów elektrycznych i elektronicznych.
W zbiórce wzięło udział blisko 2 500 osób.

Dochód z zebranych elektroodpadów zasilił program „Zielona stopa filantropa”.
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Relacje z Polski
W czasie wrześniowego weekendu „Sprzątania świata” 2012 w wielu miejscach Polski odbywały się lokalne akcje
sprzątania. Sprzątali mali i duzi, w lesie, nad brzegiem morza, w nurcie rzeki, na poboczach dróg – z pasją i wielkim
zaangażowaniem. Częściej niż w ubiegłych latach sprawozdania z przeprowadzonych akcji miały charakter reportażu.

Województwo lubuskie
Przedszkole nr 6 im. Jana
Brzechwy w Międzyrzeczu

Województwo dolnośląskie
Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze

Województwo łódzkie, Szkoła
Podstawowa w Ksawerowie

Województwo kujawsko-pomorskie
Szkoła Podstawowa w Pieraniu
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Województwo małopolskie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Braciejówce
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Województwo pomorskie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Noblistów Polskich w Słupsku

Województwo warmińsko-mazurskie
Przedszkole nr 17 w Elblągu

Województwo śląskie
Gimnazjum w Lelowie

Województwo świętokrzyskie
Klub Wodny NIDA PTTK w Busku-Zdroju
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Województwo zachodniopomorskie
Zespół Szkół w Ustroniu Morskim

- 25 -

Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę

Szkolenia, spotkania, wizyty
Rok 2012 był bogaty w wydarzenia. Fundacja Nasza Ziemia zorganizowała m.in. kilka cykli szkoleń, warsztatów i happeningów, a jej przedstawiciele byli zapraszani do udziału w szeregu konferencji, spotkaniach branżowych i imprezach
plenerowych.

• Organizacja pierwszej edycji warsztatów terenowych Letnia Szkoła Liderów Ekologii.
• Cykl 5 szkoleń „Nietypowa lekcja bioróżnorodności” przygotowujących nauczycieli, wychowawców i edukatorów do prowadzenia atrakcyjnych przyrodniczych zajęć terenowych. Więcej na temat szkoleń na stronie nr 11.
• 2 szkolenia dla warszawskich nauczycieli w ramach „Wiślanej szkoły” – programu edukacji ekologicznej na
temat Wisły Warszawskiej.
• 20 warsztatów dla dzieci i młodzieży na temat ochrony sów na terenach antropogenicznych w ramach projektu
„Sowa, moja sąsiadka”.
• Wizyty reprezentacyjne Prezes Fundacji Nasza Ziemia, Miry Stanisławskiej-Meysztowicz, w placówkach edukacyjnych i samorządach na terenie całego kraju.
• Udział i prelekcje przedstawicieli Fundacji Nasza Ziemia w kilkunastu debatach, konferencjach i seminariach naukowych, m.in. podczas Targów Poleko w Poznaniu czy Targów Dobrych Praktyk CSR w Warszawie.
• Kilkanaście bezpłatnych prelekcji pracowników Fundacji Nasza Ziemia z zakresu ekologii i ochrony środowiska w placówkach i instytucjach edukacyjnych na terenie całego kraju, m.in. w Bibliotece Miejskiej w Wawrze czy Gimnazjum
nr 142 im. R. Schumana w Warszawie.
• 16 wizytacji projektów realizowanych przez placówki i instytucje, które otrzymały dofinansowanie w ramach koordynowanych przez Fundację Nasza Ziemia konkursów grantowych „Po stronie natury” (z firmą Żywiec Zdrój S.A.)
i „Sieć dobrych pomysłów” (z firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.).
• 8 wizyt modernizacyjnych w placówkach opiekujących się dziećmi na terenie całego kraju, związanych z przeprowadzeniem wymiany starego sprzętu AGD lub RTV na nowy, energooszczędny, w ramach programu „Zielona Stopa
Filantropa”.
• Udział w znaczących imprezach plenerowych poświęconych ochronie środowiska, jak Dzień Ziemi, Dzień
Wody, Piknik Naukowy Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia, Piknik z Klimatem, Światowy
Dzień Nosorożców.
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Inspirowane rozwojem zrównoważonym – inne projekty
Fundacji
Zielona Stopa Filantropa
Program uruchomiono w maju 2011 roku. Jako główny cel zakłada poprawę efektywności energetycznej placówek służących kształceniu i wychowaniu dzieci, czyli m.in. domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych czy świetlic środowiskowych, poprzez wymianę starego sprzętu AGD
na nowy, energooszczędny. Taka wymiana sprzętu przyczynia się nie tylko do modernizacji placówek
objętych programem, ale przede wszystkim ogranicza koszty związane z comiesięczną eksploatacją
i redukuje ilość dwutlenku węgla, jaki zostałby wprowadzony do środowiska ze względu na wyższe zapotrzebowanie na
energię starszych urządzeń AGD.
Najważniejsze efekty programu w okresie od maja 2011 do grudnia 2012 roku:
• zebranie ponad 85 ton ZSEE,
• zutylizowanie ponad 1 800 starych telefonów komórkowych,
• zmodernizowanie 10 placówek dziecięcych,
• wzrost efektywności energetycznej w zmodernizowanych placówkach o 60%,
• zaoszczędzenie ponad 25 tys. kWh energii elektrycznej.

Sowa, moja sąsiadka
Program zrealizowany w ramach grantu Fundacji CEMEX „Budujemy przyszłość”, pod honorowym
patronatem Prezydent Miasta Chełm, Pani Agaty Fisz oraz przy wsparciu merytorycznym Stowarzyszenia
Ochrony Sów. Celem programu było działanie na rzecz ochrony sów terenów antropogenicznych (pójdźki,
płomykówki, uszatki i puszczyki) dzięki edukacji ekologicznej połączonej z elementami ochrony czynnej.
W ramach programu, na terenie miasta Chełm oraz gmin Mstów
i Rędziny, odbyło się 20 warsztatów dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceów,
podczas których uczniowie mieli szansę zobaczyć, czym różni się sowie pióro od piór
innych ptaków, dlaczego sowa świetnie poluje w ciemności, czym jest wypluwka
i dlaczego sowy je „produkują”. Poza warsztatami zorganizowany został konkurs plastyczny pt. „Z życia sowy, mojej sąsiadki”. Wśród mieszkańców rozdano przeszło 1500
broszur o tym, jakie gatunki sów mogą żyć w pobliżu człowieka i dlaczego warto mieć
sowę za sąsiadkę. Zimą na terenie podczęstochowskich gmin powieszono również
budki lęgowe dla pójdźki, jednego z gatunków-bohaterów programu.

P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się.
Program łączy edukację ekologiczną i obywatelską dzieci. W roku szkolnym 2012/2013 uruchomiona została już czwarta edycja. Program ma na celu stworzenie możliwości do lepszego i wielostronnego rozwoju młodych ludzi oraz osiągnięcie realnych korzyści dla środowiska naturalnego.
Program realizowany jest w ramach partnerstwa firmy Procter&Gamble i Fundacji Nasza Ziemia.
Program „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się.” składa się z edukacyjnego programu podstawowego – zajęć ekologicznych oraz konkursu grantowego. Program jest skierowany do istniejących, a także do nowopowstających Klubów Naszej
Ziemi, funkcjonujących przy placówkach oświatowych i wychowawczych w całej Polsce. Działalność Klubów w ramach programu będzie opierała się na realizacji jednego z czterech tematów zaproponowanych przez organizatorów. Wszystkie
Kluby będą miały także możliwość przeprowadzenia autorskiego programu edukacji ekologicznej w ramach konkursu
grantowego.
Tematy w ramach programu „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się.”:
• Ptasie ogrody – chronimy bioróżnorodność.
• Woda – podstawa życia.
• Człowiek jako część ekosystemu, czyli jak pomagać środowisku na co dzień.
• Jestem eko – jestem trendy.
W tegorocznej edycji programu granty otrzymało sześć placówek.
Więcej o programie: www.pgrozwija.pl
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Kampania na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2012

Konkursy grantowe „Granty dla Ziemi”, VII edycja

Wiślana szkoła
Jest to pilotażowy program edukacji ekologicznej na temat
rzeki Wisły, autorstwa Fundacji Nasza Ziemia, skierowany do
placówek edukacyjnych wszystkich szczebli (przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich) z terenu Warszawy.
Idea programu opiera się na zainteresowaniu stołecznych szkół
i przedszkoli przyrodą warszawskiego odcinka Wisły oraz potrzebą i możliwościami jej ochrony, a także zachęceniu do spędzania wolnego czasu nad jej brzegiem.
Obok części edukacyjnej, program oferował też część konkursową, w ramach której
placówki mogły przystąpić do zdobywania certyfikatu „Wiślanej szkoły”. Przez pół
roku trwania programu ponad 60 warszawskich placówek realizowało sześć zadań certyfikatowych, a wśród nich były
działania polegające na przeprowadzeniu zajęć o tematyce wiślanej, wycieczki nad Wisłę, akcji wolontariatu na rzecz
Wisły oraz Szkolnego Dnia Wisły.
Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie www.wislanaszkola.pl

Konkursy grantowe to szansa na dofinansowanie projektów przyczyniających się do poprawy stanu środowiska oraz
wzrostu świadomości ekologicznej i obywatelskiej. Beneficjentami konkursów są placówki oświatowe: szkoły różnych
szczebli, przedszkola, świetlice, ale także organizacje pozarządowe, samorządy oraz inne instytucje realizujące edukację ekologiczną bądź działania na rzecz ochrony środowiska. Realizowane projekty mobilizują lokalne społeczności do
podejmowania konkretnych działań na rzecz środowiska.
W ramach konkursów grantowych podejmowane były liczne tematy oraz aktywności – od realizacji projektów edukacyjno-informacyjnych na rzecz lasów czy gospodarki odpadami poprzez budowę ścieżek dydaktycznych, wycieczki
o tematyce przyrodniczej po sadzenie drzew, zakładanie ogrodów czy miniarboretum. Wiele projektów to kontynuacja
działań z poprzednich edycji „Grantów dla Ziemi”.

OCEAN2012
Międzynarodowa koalicja, której celem jest doprowadzenie do takich zmian w europejskiej Wspólnej
Polityce Rybołówstwa, które położą kres nadmiernym połowom, niszczycielskim praktykom połowowym i umożliwią sprawiedliwe i równomierne korzystanie ze zdrowych zasobów ryb. Do koalicji należy
obecnie 178 organizacji, w tym 10 z Polski.
Fundacja Nasza Ziemia jest członkiem sojuszu OCEAN2012 od
marca 2010 roku, natomiast od października 2010 roku pełni rolę koordynatora
krajowego koalicji.
OCEAN2012 co roku organizuje we wszystkich państwach członkowskich UE
obchody Europejskich Tygodni Ryb, aby zwiększyć świadomość społeczną na temat
potrzeby zlikwidowania problemu nadmiernej eksploatacji zasobów ryb. W 2012
roku w ramach tej inicjatywy Fundacja Nasza Ziemia zorganizowała Marsz Bałtycki.
Hasło Europejskich Tygodni Ryb 2012 brzmiało: „Skończmy z przełowieniem”.
Koalicja została zainicjowana i jest koordynowana przez Pew Environment Group, będącą agendą ds. ochrony
przyrody fundacji the Pew Charitable Trusts. Grupa Sterująca OCEAN2012 składa się z: Coalition for Fair Fisheries
Arrangements, Ecologistas en Acción, The Fisheries Secretariat, nef (new economics foundation), Pew Environment
Group oraz Seas at Risk.
Więcej informacji na temat OCEAN2012:
www.ocean2012.eu
www.facebook.com/pages/OCEAN2012-Polska

Zdjęcia z projektu
Stowarzyszenia Wsi Bogociny
„Bogatalandia” pt. „Przez łąki
i pola”.
Autorka zdjęć: Ewa Kinder

Shark Alliance
Jest to koalicja ponad 130 organizacji z dziedziny ochrony przyrody bazującej
na badaniach naukowych, działająca na rzecz wzmocnienia przepisów dotyczących
ochrony rekinów.
Fundacja Nasza Ziemia należy do koalicji od 2011 roku i w tym czasie spotykała się
z europosłami, organizowała wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia Rekinów
i zaangażowała się w zbieranie podpisów w sprawie wzmocnienia zakazu odpłetwiania rekinów (odcinania płetw na
pokładach statków i wrzucania tuszy do morza). Fundacja przekazała również Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dowód poparcia społeczeństwa dla zmian w postaci fotoksiążki z wydarzeń organizowanych w czasie Europejskiego
Tygodnia Rekinów. Rok 2012 był przełomowy dla działań koalicji, ponieważ po latach debat Parlament Europejski
znaczną większością głosów opowiedział się za likwidacją luk prawnych w unijnym zakazie odpłetwiania rekinów
i zagłosował za przyjęciem raportu popierającego propozycję Komisji Europejskiej, nakładającą wymóg wyładunku
wszystkich rekinów z płetwami naturalnie przytwierdzonymi do tuszy.
Koalicja Shark Alliance została zainicjowana i jest koordynowana przez Pew Environment Group, będącą agendą ds.
ochrony przyrody fundacji the Pew Charitable Trusts.
Więcej o koalicji: www.sharkalliance.org
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Plany na rok 2013

Konkursy grantowe „Granty dla Ziemi”, VII edycja
Lp.

Nazwa konkursu
Fundator grantów

Liczba nadesła- Liczba wybranych wniosków nych projektów

Cel konkursu

Łączna kwota
dofinansowania

Zaplanowanie i realizacja działań
promujących ochronę drzew i lasu
oraz wiedzę na temat ekosystemów
leśnych i ich funkcjonowania.

462

19

149.932 zł

Fundusz Naturalnej Opracowanie autorskiego pomysłu
na podtrzymanie lub ratowanie śro2. Energii
dowiska naturalnego.
GAZ-SYSTEM S.A.

19*

13

129.670 zł

Wspieranie projektów służących
ochronie środowiska, w szczególności projektów dotyczących zwiększania efektywności energetycznej
i racjonalnego wykorzystania energii
elektrycznej.

20**

7

100.000 zł

25

6

12.000 zł

Po stronie natury
1.
Żywiec Zdrój S.A.

Sieć dobrych pomysłów
3. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.

Zainicjowanie i przeprowadzenie dziaP&G. Żyj, poznawaj, łań edukacyjnych służących jednemu
z czterech bloków tematycznych opi4. rozwijaj się.
sanych w projekcie „P&G. Żyj, poznaProcter & Gamble
waj, rozwijaj się.” i przyczyniających
się do pomocy dzieciom w potrzebie.

5. Niebieskie Granty

Przygotowanie oraz realizacja działań w formie projektu lub programu na
rzecz: poszerzania wiedzy o ochronie
przyrody, kształtowania postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa,
propagowania aktywnej edukacji
ekologicznej w terenie, wspierania lokalnych inicjatyw służących ochronie
środowiska.

11***

3

18.000 zł

W ramach realizowanej Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego, Fundacja Nasza Ziemia planuje w tym roku
podjęcie kolejnych działań z zakresu ekologii, w którym będą mogły wziąć udział bezpośrednio lub pośrednio osoby z całej
Polski.

1. Dodruk 500 egzemplarzy pakietu „Ogród – ostoja zwierząt”

PODSUMOWANIE za 2012 rok:

537

48

409.602 zł

PODSUMOWANIE edycji I–VII:

2391

234

1.924.235 zł

* Konkurs prowadzony był na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego.
** Konkurs prowadzony był na terenie gminy Siedlce, gminy Łomża, gminy Ełk, gminy i miasta Chęciny.
*** Konkurs prowadzony był na terenie dzielnic Poznania: Antoninek, Zieliniec, Kobylepole, Wilda oraz Swarzędza.

Opisy projektów i szczegóły dotyczące konkursów grantowych można znaleźć na stronach:
www.naszaziemia.pl/programy
www.postronienatury.pl
www.gazsystemdlanatury.pl
www.siecdobrychpomyslow.pl
www.pgrozwija.pl
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W ramach prowadzonego przez Fundację Nasza Ziemia programu „Ogród – ostoja zwierząt”, zostały stworzone
komplementarne moduły zajęć lekcyjnych, które można przeprowadzić w szkołach i innych placówkach edukacyjnych.
Nauczyciele otrzymują narzędzia do prowadzenia warsztatów edukacyjnych o oszczędzaniu energii, oszczędzaniu
wody, selektywnej zbiórce odpadów, faunie Polski, ochronie przyrody, rozwoju zrównoważonym, globalnym ociepleniu
klimatu. W ramach przygotowanego dodruku materiału nauczyciele będą mogli zamawiać pakiety dla siebie i swoich
szkół, by urozmaicić w ten sposób swój warsztat pracy.

2. Szkolenia „Nietypowa lekcja o bioróżnorodności”

Cykl warsztatów terenowych w różnych typach siedliskowych, dla nauczycieli, wychowawców i edukatorów, pomocny w prowadzeniu atrakcyjnych przyrodniczych zajęć terenowych – zaplanowano kolejne pięć warsztatów, które
odbędą się bezpłatnie w okresie od kwietnia do września.

3. II edycja Letniej Szkoły Liderów Ekologii

Letnia Szkoła Liderów Ekologii odbędzie się w terminie 1–5 lipca 2013 roku w Spale. Jest to pięciodniowy
wyjazd złożony z ekologicznych warsztatów i skierowany do osób prowadzących ekoedukację. Kurs jest całkowicie
bezpłatny. Zajęcia prowadzić będą specjaliści – osoby z pasją oraz doświadczeniem w pracy w terenie z dziećmi,
młodzieżą i dorosłymi.
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4. Plakaty: Kampanii i outdoorowy

Tematyka tegorocznych plakatów, które powstaną w ramach Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego, dotyczy poszanowania wody. Jest to związane z ustanowionym przez ONZ rokiem 2013 jako Międzynarodowym Rokiem
Współpracy w Dziedzinie Wody.

5. II część komiksu edukacyjnego

W tym roku, w związku z dużym zainteresowaniem komiksem edukacyjnym „Podróże w czasie i przestrzeni w celu
ratowania Ziemi”, planujemy wznowienie przygód Maksa, Lidki i Franciszka, przygotowanych przez Tomasza
Leśniaka i Rafała Skarżyckiego – autorów m.in. popularnego od lat „Jeża Jerzego”. Wydawnictwo będzie rozdawane nieodpłatnie.

6. Konkurs „Kluby Naszej Ziemi dla Rozwoju Zrównoważonego”

To już V edycja konkursu skierowanego do Klubów Naszej Ziemi. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach
wiekowych: przedszkolnym, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (gimnazja, licea, szkoły wyższe).
Celem edycji konkursu 2012/2013 jest zrozumienie problemu i konieczności segregacji odpadów, propagowanie segregacji i recyklingu odpadów, poznanie lokalnych rozwiązań stosowanych w gospodarce odpadami. Zadanie konkursowe
jest różne w poszczególnych kategoriach wiekowych. Prace można nadsyłać do 20 maja 2013 roku.

7. Happeningi i konferencje prasowe

W ciągu najbliższego roku planowane jest zorganizowanie czterech happeningów oraz trzech konferencji prasowych,
podczas których nie tylko będziemy promować działania na rzecz ekologii, ale również na bieżąco informować o przebiegu
Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego.

8. Spoty reklamowe w TV

W kilku stacjach telewizyjnych pojawią się również spoty reklamujące poszanowanie wody oraz zmniejszanie objętości wyrzucanych odpadów.

9. Szkolenia e-learningowe

W ciągu całego roku 2013 zorganizowanych zostanie 10 szkoleń na platformie e-learningowej z zakresu m.in.
pisania wniosków grantowych oraz ochrony bioróżnorodności. Na każdy z kursów może się zapisać 20 osób. Kursy
przeznaczone są dla nauczycieli wszystkich szczebli i przedmiotów nauczania z terenu całej Polski.

10. Cykl artykułów

Promowanie idei ekologicznych odbywać się będzie również poprzez artykuły, które pojawiać się będą regularnie w prasie branżowej.

Na bieżąco o kampanii:
www.naszaziemia.pl
www.facebook.com/naszaziemia

Kontakt w sprawie Kampanii i niniejszego Raportu:
Ula Fabianiak, koordynator Kampanii
ula.fabianiak@naszaziemia.pl, 22 622 98 68, 500 393 577
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Patronat honorowy

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski
Organizator

Fundacja Nasza Ziemia
www.naszaziemia.pl

Partnerzy

– partner logistyczny Kampanii

