„ENERGIA Z KOSZA”
Projekt jest laureatem konkursu Eko-Projekt 2012
organizowanego przez WFOŚiGW w Krakowie
Informacje o projekcie
Nazwa
działania

Edukacja ekologiczna

Województwo Małopolskie
Gminy

Wielka Wieś, Kocmyrzów – Luborzyca, Igołomia Wawrzeńczyce, Michałowice,
Zabierzów, Zielonki

Nazwa STOWARZYSZENIE KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA
jednostki
realizującej STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZIELONKI
Czas trwania
projektu

od 1.01.2012 do 31.08.2012

Cel projektu

Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców gmin wiejskich poprzez
edukację młodzieży w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami.

Realizacja celu projektu odbyła się poprzez udział 34 klas w 3
godzinnych zajęciach warsztatowo-szkoleniowych prowadzonych przez
przedstawicieli Grupy Naukowej Pro Futuro działającej przy Akademii Górniczo
– Hutniczej w Krakowie. Uczniowie zapoznali się zarówno z problemami
globalnymi jak i lokalnymi, wiążącymi się z gospodarką odpadami. Podczas
zajęć szczególną uwagę zwracano na lokalnie obowiązujące systemy zbiórki
odpadów. Dyskutowano także nad problematyką termicznego unieszkodliwiania
odpadów prezentując światowe doświadczenia w tym zakresie oraz prognozy dla
Zakres naszego regionu w przypadku braku takich instalacji w najbliższej przyszłości.
projektu
Kilka grup w ramach zajęć terenowych prześledziło proces produkcji
(działania)
energii elektrycznej i cieplnej w EC Kraków, gdzie jednym z paliw jest paliwo
alternatywne podobne do powstającego w odwiedzanej - dzięki uprzejmości
MPO w Krakowie - stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych. Uczniowie
odwiedzili także inne miejsca związane z gospodarką odpadami: składowisko
i sortownię Barycz oraz Lamusownię. Łącznie poza szkołę wyjechało 19 grup.
W ramach projektu odbył się konkurs na makietę zbiorczego punktu
gromadzenia odpadów. Wzorem i inspiracją miała być krakowska Lamusownia.
Na konkurs przygotowano około 30 makiet, z czego do oceny przekazano 12.
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Dziesięć prac spełniło warunki regulaminu i zostały poddane ocenie komisji
konkursowej. Najlepsi okazali się uczniowie z Luborzycy.
Zmiana postaw społecznych, bo to jest nadrzędnym celem edukacji
ekologicznej, jest efektem, którego nie można zmierzyć konkretną wartością
Efekt liczbową w czasie trwania projektu. Zainteresowanie udziałem w elementach
projektu projektu jest wielkim efektem świadczącym o jego wysokim poziomie. Efektem
projektu jest również film promujący zarówno projekt, jak i postawy
proekologiczne http://www.youtube.com/watch?v=oqxxtZ2H7Z0

Wartość całkowita projektu (zł)

26172,06

Dotacja z WFOŚiGW (zł)

20158,40

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki (zł)

4200,00

Gmina Zielonki (zł)

800,00

Gmina Zabierzów (zł)

500,00

Udział własny Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa

513,66
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