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Jestem EKO – segreguję wszystko! 

   

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie  

 
 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 

 

Informacje o projekcie 

Nazwa 

działania  Edukacja ekologiczna 

Województwo Małopolskie  

Gmina  Zielonki, Igołomia-Wawrzeńczyce, Wielka Wieś 
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Nazwa 

jednostki 

realizującej  

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZIELONKI  

Czas trwania 

projektu 

od 1.05.2022 do  30.10.2022 część finansowana przez WFOŚiGW 

od 7.06.2022 do 31.12.2022 część finansowana przez UMWM 

Cel projektu  

Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców małopolski nt. 

postępowania z odpadami problematycznymi i niecodziennymi, jak leki, baterie, 

zabawki, sprzęt elektroniczny, tekstylia i inne. 

Zakres 

projektu 

(działania) 

Zadanie realizowane będzie na obszarze całej małopolski ze szczególnym 

udziałem gmin z powiatu krakowskiego. Skierowane jest do przedszkolaków 

oraz uczniów nauczania wczesnoszkolnego (klasy I-III), a także do nauczycieli i 

rodziców. Chcemy zwrócić uwagę na problem postępowania z odpadami innymi 

niż szkło, papier i tworzywa sztuczne, nie pomijając porad jak prawidłowo 

wyrzucać te podstawowe frakcje. W tym celu opracowane zostaną puzzle z 

grafiką edukacyjną (400x600mm). Na każdym z 24 elementów pojawi się 

wskazówka dotycząca postępowania z odpadami lub porada jak postępować, aby 

zminimalizować powstawanie odpadów. W każdej z grup przedszkolnych 

i klasach I-III odbędą się zajęcia (45-60 min) obrazujące omawianą 

problematykę. Przedstawione zostaną m.in. środowiskowe skutki niewłaściwego 

postępowania z lekami (pokaz rozpuszczania w wodzie) oraz pożar wywołany 

baterią. Prezentacji będą dokonywać współpracujący z SRGZ demonstratorzy 

fizyki z AGH. W ramach projektu przeprowadzimy 200h zajęć. Dodatkowo w 

lokalnej prasie ukaże się tekst edukacyjny zachęcający do zauważania surowców 

w odpadach. Edukacja dorosłych odbędzie się także dzięki przekazaniu każdemu 

przedszkolakowi egz. puzzli. Podczas wspólnego układania rodzic i opiekun 

znajdzie praktyczne wskazówki dotyczące postępowania z odpadami, dzięki 

czemu odpowie na liczne „Dlaczego? I po co?” dotyczące układanej grafiki. 

Harmonogram 

projektu 

Opracowanie scenariusza zajęć, tekstu publikacji 01.05.2022 30.10.2022 

Produkcja puzzli 01.05.2022 30.10.2022 

Rekrutacja szkół i przedszkoli 01.05.2022 30.10.2022 

Prowadzenie zajęć 01.05.2022 30.10.2022 

Promocja projektu 01.05.2022 30.10.2022 

Obsługa administracyjna projektu 01.05.2022 30.10.2022 
 

Efekt  

projektu 

Zmiana postaw społecznych, bo to jest nadrzędnym celem edukacji 

ekologicznej, jest efektem, którego nie można zmierzyć konkretną wartością 

liczbową w czasie trwania projektu. Podkreślić możemy, że odwiedzając 

corocznie szkoły z programem edukacyjnym zauważamy pozytywne zmiany 

zwłaszcza wśród młodzieży. Tym razem przeprowadzimy 200h zajęć docierając 

do około 1500 przedszkolaków i około tysiąca uczniów klas I-III oraz 

opublikujemy tekst w lokalnych mediach zwracający uwagę na problematykę 

racjonalnego gospodarowania surowcami, w tym zawartymi w odpadach. 
 

Wartość całkowita projektu (zł) 84800 
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Dotacja z WFOŚiGW  (zł) 42500 

Dotacja UMWM (zł) 30000 

Udział własny stowarzyszenia (zł) 12300 

 

 

 

 

 
Partnerzy projektu: 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Jestem EKO – segreguję wszystko!” realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki przy 

wsparciu Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH 

(KN BOZON).  

 

Projekt finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 
roku pn  EkoMałopolska  oraz gminy: Zielonki, Wielka Wieś, Igołomia-Wawrzeńczyce. 

 


