"Na wyciągnięcie ręki - interaktywna edukacja ekologiczna w zakresie
bioróżnorodności"
W terminie od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia
Solidarni "PLUS" - w Ośrodku Readaptacji EKO "Szkole Życia" w Wandzinie
realizowany

był

projekt

"Na wyciągnięcie ręki - interaktywna edukacja

ekologiczna w zakresie bioróżnorodności", który otrzymał dofinansowanie ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku w ramach Konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla
województwa pomorskiego.
Głównym celem projektu było podniesienie świadomości społecznej nt. różnorodności
biologicznej u 225 osób z woj. pomorskiego w okresie od 01.01. do 30.09.2015 roku. Łącznie
w projekcie udział wzięło 296 osób! Myślą przewodnią projektu było zwrócenie uwagi na
lokalne bogactwo przyrodnicze, oparcie działań na jego potencjale oraz uświadomienie
uczestnikom, że bioróżnorodność nie jest czymś odległym, lecz znajduje się dosłownie na
wyciągnięcie ręki.
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
a) Terenowe warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży, w ramach których grupy w różnym
wieku mogły bezpośrednio zetknąć się ze zróżnicowanymi formami ochrony różnorodności
biologicznej, obejrzeć z bliska lokalnie występujące gatunki chronione, a także przeprowadzić
pod opieką wykwalifikowanych edukatorów ekologicznych proste doświadczenia, takie, jak
badanie czystości wody czy pH gleby. Wszystkie warsztaty odbywały się w siedzibie
Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”, tj. na terenie EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie. Łącznie w
ramach projektu zrealizowano 8 warsztatów ekologicznych, w których udział wzięło 265
osób. Szczegółowe informacje nt. przebiegu warsztatów wraz ze zdjeciami znajdą Państwo
na stronie: www.ekowandzin.pl
b) Szkolenie nt. różnorodności biologicznej dla członków społeczności lokalnej miało na celu
zachęcenie ww. grupy do podjęcia działań na rzecz ochrony bioróżnorodności, np. do
założenia uprawy drzew owocowych starych odmian czy hodowli tradycyjnych ras zwierząt
gospodarskich. Część praktyczna szkolenia opierała się na zasobach oraz doświadczeniu
naszego stowarzyszenia. Szkolenie zostało zrealizowane 29. sierpnia 2015 roku, a udział w
nim wzięło 31 osób. Szczegółowe informacje nt. przebiegu szkolenia wraz ze zdjeciami
znajdą Państwo na stronie: www.ekowandzin.pl
c) Utworzenie internetowej EKOplatformy – strony www o charakterze edukacyjno –
informacyjnym poświęconej tematyce bioróżnorodności, ale i samemu projektowi „Na
wyciągnięcie ręki – …”

