
Sprawozdanie z realizacji zadania  
pn.: „Pomorscy czują klimat! – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju 

Pomorza – kontynuacja działań w roku 2020” 
Umowa dotacji nr WFOŚ/D/515/3549/2020 

 

W ramach realizacji zadania w pierwszej kolejności wymieniono wyeksploatowane w wyniku 

zrealizowania działań w ramach pierwszej edycji kampanii „Pomorscy czują klimat” elementy stoiska 

edukacyjnego – zakupiono i wymieniono stelaż do jednego z namiotów oraz uzupełniono materiały 

edukacyjne niezbędne do przeprowadzenia działań objętych projektem. 

Kampania informacyjno-edukacyjna została przeprowadzona w następujących miejscowościach: 

HEL – 25 lipiec 2020 r. Dzień Ryby w Helu 

KRYNICA MORSKA – 08 sierpień 2020 r. Piknik edukacyjny 

GDAŃSK – 22 sierpień 2020 r. Plażowy Piknik Edukacyjny Brzeźno „Moloteka”. 

Działania prowadzone w ramach kampanii spotkały się z dużym zainteresowaniem. Goście odwiedzający 

stoisko chętnie czynnie brali udział w proponowanych grach, zabawach i rozmowach zdobywając 

i utrwalając sobie wiedzę o otaczającym nas środowisku naturalnym. Za udział w zabawie każdy 

uczestnik otrzymywał materiały edukacyjne informujące o otrzymanym na realizację projektu 

dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

W obrębie zaaranżowanego stoiska zorganizowana była również strefa wypoczynku z leżakami, 

siedziskami oraz poczęstunkiem: woda z miętą i cytryną oraz jabłka. 

Podczas trzech spotkań w obrębie stoiska w grach i zabawach aktywnie uczestniczyło łącznie 260 osób, 

w tym: 100 osób podczas Dnia Ryby w Helu, 80 osób w Pikniku edukacyjnym w Krynicy Morskiej oraz 80 

osób w Plażowym Pikniku Edukacyjnym w Gdańsku Brzeźnie. Wskaźnik określony został na podstawie 

ilości przekazanych uczestnikom materiałów informacyjno-edukacyjnych. Łączna liczba godzin jaką 

edukatorzy poświęcili na edukację odwiedzających (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) stoisko w ramach 

kampanii  wyniosła 18 godzin.  

Frekwencja podczas organizowanych wydarzeń była niższa od zaplanowanej i dużo niższa w porównaniu 

z poprzednim sezonem, ze względu na panującą pandemię SARS-CoV-2. Wszystkie działania 

przeprowadzone były z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. 

 

Do dyspozycji odwiedzających przygotowane były gry:  

- Eko koło fortuny - poprzez kręcenie kołem losowano zadania, zagadki oraz quizy, których rozwiązanie  

pozwalało na zdobycie konkretnej wiedzy, podpowiedzią służył edukator; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Edu klocek - interaktywna gra polegająca na ułożeniu na konstrukcji klocka magnesów z opisem 

przyczyn i skutków wzrostu CO2 oraz hierarchii postępowania z odpadami; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Wielkoformatowa gra planszowa „Poczuj klimat przyrody” - rzucając kostką uczestnik poruszał się 

po kolejnych punktach gry planszowej, dotyczących poszczególnych parków krajobrazowych 

województwa pomorskiego. Jednocześnie podczas rozmowy z prowadzącym edukatorem zdobywał 

wiedzę o występujących w omawianych parkach chronionych gatunkach oraz siedliskach i sposobach 

zachowania się w obszarach objętych ochroną; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gra targowa ”Edueko” - dla chętnych i zaangażowanych odwiedzających przygotowana była gra 

podsumowująca zdobytą podczas wizyty na naszym stoisku wiedzę, polegająca na wypełnianiu ankiety, 

do której odpowiedzi szukać należało w obrębie całego stoiska: 

- na ściance informacyjnej „Czy wiesz, że…? ”, zawierającej ciekawe informacje, 

- podczas zabawy w koło fortuny,   

- na planszy mobilnej dotyczącej gatunków obcych i rodzimych roślin i zwierząt,  



- na wystawie produktowej „Od butelki do poduszki” gdzie edukator zapraszał do wysłuchania historii    

  ilustrującej drogę plastikowej butelki od momentu jej właściwego wysegregowania aż do produktu  

  finalnego uzyskanego w procesie recyklingu. 

- podczas gry planszowej „Poczuj klimat przyrody”, 

- na Edu klocku, 

- podczas układania puzzli wielkoformatowych zawierających informacje o zanieczyszczeniu powietrza, 

- podczas gry w karty „Segregator” i  „Inkasent” dotyczących segregacji odpadów oraz sposobów  

  oszczędzania wody dostępnych przy stolikach, w strefie relaksu naszego stoiska. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja fotograficzna z wydarzeń plenerowych stanowi załącznik do sprawozdania (płyta CD). 

 

 

Gdańsk, dnia 21.10.2020 r. 


