Umowa nr WFOŚ/D/789/65/2016 z dnia 31.05.2016 r.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA NIEINWESTYCYJNEGO ORAZ EDUKACYJNEGO
WRAZ Z OPISEM OSIĄGNIĘTEGO EFEKTU RZECZOWEGO I EKOLOGICZNEGO
ZADANIE „OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI - EDUKACJA EKOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY
Z POLSKI I UKRAINY NA POMORZU”

OPIS ZADANIA:
W ramach projektu „OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI - EDUKACJA EKOLOGICZNA DZIECI
I MŁODZIEŻY Z POLSKI I UKRAINY NA POMORZU” Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji w okresie od
3 do 15 lipca 2016 r. zorganizowało w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce
szkolenia ekologiczne oraz wycieczki poświęcone ochronie środowiska i promujące
bioróżnorodność Pomorza dla dzieci/młodzieży z opiekunami z Ukrainy i Polski na Pomorzu.
W dniu 3 czerwca br. zrealizowano jednodniowe organizacyjne spotkanie szkoleniowe dla kadry
projektu, wprowadzające do realizacji szkoleń właściwych zaplanowanych w miesiącu lipcu.
W projekcie wzięła udział grupa 50 osób - 24 dzieci i młodzieży z Ukrainy (Lwów, Tarnopol, Łuck,
Winnica) oraz 26 uczniów Zespołu Szkół Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym
(województwo pomorskie, powiat starogaradzki, gmina Smętowo Graniczne) wraz z opiekunami
z Polski i Ukrainy (głównie nauczyciele-wychowawcy, członkowie/wolontariusze organizacji
pozarządowych z profilami ekologicznymi; łącznie 6 opiekunów).
Podczas trzynastu dni szkoleń wykwalifikowana kadra edukatorów FUNKI realizowała zajęcia
dostosowując je do grup wiekowych uczestników (dzieci i młodzież zostały podzielone na 4
integracyjne grupy), z uwzględnieniem ich zainteresowań i chęci. Proces edukacyjny wykraczał
poza edukację formalną i opierał się na wykorzystaniu aktywnych metod nauczania. Spośród
oferty programowej FUNKI zrealizowano znaczącą większość zajęć edukacyjnych:
1. Wodna ścieżka dydaktyczna "Łukomie"
2. Przyrodnicza ścieżka edukacyjna "Las Wolność"
3. Rekreacyjno-Sportowe zajęcia dydaktyczne „Łucznictwo"
4. Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna "Wiejska wycieczka"
5. Ogród ekologiczny i ziołolecznictwo
6. Ptaki Funki i okolic
7. Limnologia
8. Dendrologia
9. Izba tradycji (ceramika, makrama, filcowanie, rzeźba, wiklina)
10. Owady okolic Funki
11. Ślady zwierząt w Funce i okolicy
12. Formy ochrony przyrody
13. Meteorologia
Ponadto, w każdym dniu szkoleń aktywność jej uczestników gwarantowały zajęcia terenowe i
sportowe, w tym wycieczki rowerowe po Borach Tucholskich, pływanie, kajaki i żagle na Jeziorze
Charzykowskim, obserwacje i doświadczenia w naturalnym środowisku (w tym zajęcia edukacyjne
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w terenie z użyciem narzędzi audiowizualnych), a także gry i zabawy, warsztaty plastyczne oraz
konkursy z elementami edukacji ekologicznej.
W ramach projektu zrealizowano także 3 całodzienne wycieczki promujących bioróżnorodność
województwa pomorskiego. Celem wycieczek były Trójmiasto, Szymbark oraz Toruń.
W Trójmieście dzieci i młodzież zaznały w szczególności atrakcji Gdyńskiego Oceanarium oraz
Centrum Experyment. Wycieczka po Kaszubach to niezapomniane wrażenia z Ośrodka Edukacji
Ekologicznej w Szymbarku. Toruń z kolei zachwycił w szczególności ofertą Planetarium.
OSIĄGNIĘTY EFEKT RZECZOWY ORAZ EKOLOGICZNY:
REALIZACJA ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ PRZYCZYNIŁA SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA NASTĘPUJĄCYCH
EFEKTÓW:
a) Nastąpiło zwiększenie świadomości w zakresie potrzeby ochrony bioróżnorodności wśród
50-osobowej grupy dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z Polski i Ukrainy, poprzez
realizację szkoleń poświęconych ochronie środowiska oraz wycieczek promujących
bioróżnorodność Pomorza
b) Nastąpiło zwiększenie wiedzy na temat świata przyrody i jej funkcji w ekosystemach
wśród 50-osobowej grupy dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z Polski i Ukrainy, poprzez
realizację szkoleń poświęconych ochronie środowiska oraz wycieczek promujących
bioróżnorodność Pomorza
c) Nastąpiło nabycie lub podniesienie wiedzy na temat korzystanego oddziaływania na stan
przyrody wśród 50-osobowej grupy dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z Polski i Ukrainy
poprzez realizację szkoleń poświęconych bioróżnorodności i ochronie środowiska
OSIĄGNIETO PONIŻSZE WSKAŹNIKI REALIZACJI ZADANIA:
1) 50 osobowa grupa dzieci i młodzież w wieku 12-18 lat wraz z opiekunami z Polski i Ukrainy
(w tym 6 opiekunów)
2) 1 dzień spotkania szkoleniowego dla kadry projektu, wprowadzającego do realizacji
szkoleń (kadra brała udział we wszystkich szkoleniach realizowanych w FUNCE)
3) 13 dni szkoleń edukacji ekologicznej w obszarze ochrony bioróżnorodności dla 50
osobowej grupy dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z Polski i Ukrainy (z przyczyn
niezależnych od organizatora - zawiodły formalności wizowo-paszportowe po stronie
ukraińskiej - dzieci z Funki zamiast planowanego wyjazdu w nocy 16 lipca, musiały
wyjechać wieczorem 15 lipca. Wiązało się to z koniecznością zakończenia szkoleń w dniu
15 lipca)
4) 3 wycieki dla 50 osobowej grupy dzieci i młodzieży z opiekunami promujące
bioróżnorodność województwa pomorskiego (Trójmiasto, Szymbark, Toruń).
NIEMIERZALNY EFEKT EKOLOGICZNY PROJEKTU:
Przewidujemy, iż nabyta podczas szkoleń wiedza jest wdrażana w społecznościach lokalnych,
z których pochodzą adresaci projektu. W szczególności spodziewamy się szerzenia wiedzy
ekologicznej przez opiekunów (adresatów zadania), będących głównie nauczycielami,
wychowawcami
lub
członkami/wolontariuszami
organizacji
pozarządowych
z działalnością statutową w obszarze ekologii. Jesteśmy również przekonani o upowszechnianiu
polskich dobrych praktyk w zakresie ochrony przyrody na Ukrainie poprzez dzielenie się nabytą
wiedzą i doświadczeniami przez ukraińskie dzieci/młodzież w swoich rodzinnych domach.
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TRUDNOŚCI ORGANIZACYJNE:
Podczas realizacji projektu wystąpiły poniższe trudności:
1. Problemy wizowe. Z przyczyn niezależnych od organizatora (błędnie wystawiona wiza dla
jednego z uczestników szkoleń ze strony ukraińskiej) zaplanowane szkolenia musiały ulec
skróceniu do 15 lipca 2016 r. (wieczór).
2. Trudnościami, na które nie mieliśmy wpływu była niesprzyjająca pogoda oraz duże
odległości FUNKI do miejscowości będących celami wycieczek krajoznawczych.
3. Na początku realizacji zadania kłopot stanowiła bariera językowa polsko-ukraińskiej grupy
odbiorców szkoleń.
WSPÓŁPRACA PRZY REALIZACJI ZADANIA:
Wsparcie prywatnych osób pozwoliło na efektywną organizację i realizację zadania, w tym na
możliwość pokrycia kosztów związanych z atrakcjami dla uczestników szkoleń, wykraczających
poza edukację ekologiczną, a przynoszących wiele radości i zadowolenia.
UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W
GDAŃKSKU ORAZ PROMOCJA PROJEKTU:
 Wszyscy uczestnicy zadania zostali poinformowani, iż zadanie „OCHRONA
BIORÓŻNORODNOŚCI - EDUKACJA EKOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z POLSKI I UKRAINY NA
POMORZU” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; w miejscach realizacji zajęć widniały
tabliczki/informacje z logo WFOŚiGW w Gdańsku
 Umieszczenie niniejszego sprawozdania (opis zadania z osiągniętym efektem rzeczowym i
ekologicznym wraz z informacją o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW i logo)
na stronie internetowej Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji: www.ekspresja.org
(zgodnie z § 6 pkt. 2 umowy nr WFOŚ/D/789/173/2015)
 umieszczenie logo WFOŚiGW na stronie internetowej Stowarzyszenia Na Drodze
Ekspresji: www.ekspresja.org oraz na profilu FB Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji, z
informacją dot. numeru umowy i wysokością kosztu zadania ze wskazaniem wysokości
dotacji WFOŚiGW w Gdańsku oraz linkiem do strony WFOŚiGW
 założenie profilu na FB: https://www.facebook.com/funka2016/about/ - bieżące
aktualności związane z realizacją projektu
 udostępnianie informacji dot. realizacji projektu na profilu FB Stowarzyszenia Na Drodze
Ekspresji: https://www.facebook.com/events/886557574732733/
 umieszczenie informacji o korzystaniu przez Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji ze
wsparcia WFOŚiGW w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Marynarzy 4, Sopot).
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