Ogłoszenie i zaproszenie do udziału w Małym projekcie realizowanym przez
stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA.

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu ze środków osi
4 LEADER PROW na lata 2007-2013 z funduszy przewidzianych na wdrażanie Lokalnej Strategii
Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała realizuje projekt pod nazwą „Ekologicznie świadomi
mieszkańcy Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego – badanie obszaru wraz z programem edukacji
ekologicznej” . W ramach tego projektu będą zrealizowane następujące działania:

Działanie nr 1. BADANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ WŚRÓD MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ
SAMORZĄDOWYCH OBSZARU, Z KTÓRYCH POWSTANIE RAPORT.
W ramach tego działania zostanie przeprowadzone badanie 300 uczniów szkół z obszaru Lokalnej
Grupy Działania Dunajec-Biała. Ankietyzacja będzie miała na celu zbadanie potrzeb informacyjnych
młodzieży w zakresie dziedzictwa przyrodniczego obszaru oraz pożądanych zachowań
proekologicznych na terenie Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego (Gminy: Ciężkowice, Pleśna,
Wojnicz i Zakliczyn)
Badanie zostanie przeprowadzone w podstawowych obszarach tematycznych mających wpływ na
jakość lokalnego środowiska, a także nastąpi sprawdzenie wiedzy młodzieży dotyczącej dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego Pogórza oraz pożądanych zachowań na takim obszarze.
Badania ankietowe zostaną przeprowadzone w klasach na kartkach papieru A4 specjalnie do tego
opracowanych przez członków stowarzyszenia.
Mając na uwadze realizacje tego działania serdecznie zapraszamy szkoły i uczniów do kontaktu
z naszym stowarzyszeniem pod adresem e-mail: grupaodrolnika@wp.pl lub pod nr tel 603 99 56 10

Działanie nr 2. EKO BROSZURA I Gadżety
W ramach działania drugiego zaplanowano opracowanie i wydanie w nakładzie 2000 egzemplarzy
broszury która w przystępny i atrakcyjny graficznie sposób pokazywać będzie katalog właściwych
zachowań z życia codziennego, które bez dodatkowych nakładów finansowych i istotnego wysiłku ze
strony mieszkańców sprawią, iż racjonalniej korzystać oni będą z zasobów środowiska, w tym
z zasobów nieodnawialnych. Pozytywny wpływ takich zachowań będzie się przekładał na ochronę
konkretnych walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru. Broszura informować będzie również
o zachowaniach proekologicznych na Pogórzu i będzie zawierała informacje w zakresie promocji
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego naszego obszaru.
Każdy rozdzialik broszury poświęcony będzie jednemu zagadnieniu np.
• racjonalnym zachowaniom w kuchni np. w czasie gotowania;

• właściwym zachowaniom związanym z higieną osobistą, które wpływają na oszczędzanie wody,
• właściwym nawykom związanym z wykorzystywaniem energii elektrycznej w gospodarstwie
domowym – zasadom używania żarówek energooszczędnych, właściwego rozmieszczenia sprzętów
AGD, właściwego zasilania urządzeń elektrycznych itp.;
• właściwym nawykom związanym z racjonalnym korzystaniem z ciepła w domu (regulacje
ogrzewania, racjonalne sterowanie zapotrzebowaniem na moc urządzeń, szczelność okien itd.)
Na zakończenie będzie zestaw informacji „Czy wiesz że….”, który uświadomi w prostej formie
zagadnienia prezentowane w części teoretycznej, a także zaprezentuje najważniejsze miejsca
dziedzictwa przyrodniczego obszaru. Uzupełnieniem broszurki będzie zestaw 4 magnesów do
przyklejenia np. na lodówkę prezentujących wyłącznie w formie graficznej („wesoła ikonka”)
zagadnienia przedstawione w części opisowej. Wydaje się, iż takie rozwiązanie - ciekawie
zaprojektowany, atrakcyjny graficznie i śmieszny magnes, który będzie w wielu przypadkach
przyklejony w miejscu powszechnie widocznym – przypominając tym samym stale domownikom
o treściach zawartych w broszurze – pozwoli uzyskać - przynajmniej u części odbiorców projektu - na
zmianę codziennych zachowań na bardziej przyjazne środowisku oraz wzbudzi większą
odpowiedzialną za obszar, który jest cennym pod względem dziedzictwa przyrodniczego.

Działanie nr 3. EDUKACJA EKOLOGICZNA - WARSZTATY ARTYSTYCZNE Z RECYKLINGU
W ramach działania trzeciego stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA zaproponuje wszystkim szkołom
z obszaru LGD Dunajec-Biała przeprowadzenie warsztatów artystycznych z recyklingu. Konkurs ma
zatem charakter otwarty dla wszystkich uczniów szkół samorządowych. Przewiduje się, że z każdej
gminy weźmie udział w projekcie kilka szkół. Stowarzyszenie – wraz z nauczycielami plastyki ze szkół przygotuje prosty i przejrzysty regulamin konkursu, wyznaczy jego ramy czasowe i ogłosi zasady na
swojej stronie internetowej (regulamin będzie przewidywał m.in. podział na kategorie artystyczne,
eliminacje najpierw szkolne, potem gminne, a na końcu cały obszar). Co do formy wypowiedzi
artystycznej, to szczegóły zostaną dopracowane z nauczycielami plastyki ze szkół.
Mając na uwadze realizacje tego działania serdecznie zapraszamy szkoły i uczniów do kontaktu
z naszym stowarzyszeniem pod adresem e-mail: grupaodrolnika@wp.pl lub pod nr tel 603 99 56 10

Działanie nr 4. EKO STUDY TOUR
W ramach czwartego i ostatniego działania 40 laureatów konkursu artystycznego z całego obszaru
LGD Dunajec-Biała pojedzie na wycieczkę autokarową – EKO STUDY TOUR. Wyjazd zaplanowano do
miejscowości Stryszów gdzie ma swą siedzibę Międzynarodowa Koalicja na rzecz Ochrony polskiej
Wsi i budynek EKOCENTRUM. W programie tego wyjazdu przewidziane są prezentacje dobrych
praktyk ekologicznych i modelowe rozwiązania pro środowiskowe takie jak: farma słoneczna, ścieżka
ekologiczna i inne.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Do projektu zapraszamy wszystkie szkoły z terenu LGD
Dunajec-Biała tj z gmin (Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn). Sposób wyboru – otwarty, decyduje
kolejność zgłoszeń ze strony szkół!!!
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