Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Śląski Ogród Botaniczny
w Mikołowie otrzymał
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
dofinansowanie na
warsztaty edukacji
przyrodniczej i ekologicznej
realizowane w latach 20192020. Jest jednym z sześciu
podmiotów, które otrzymały
wsparcie. Łączna kwota
dofinansowania na ten cel
w województwie śląskim
wynosi blisko 370 tys. zł.

W

Śląskim Ogrodzie Botanicznym warsztaty zostaną przeprowadzone w ramach programu edukacyjnego „4 pory roku w Ogrodzie”. Dla dzieci w wieku przedszkolnym i z klas I-III szkół
podstawowych będzie na nich, m.in.:
kącik ogrodnika, kalejdoskop natury,
wróżka Ziołuszka, ślady i tropy zwierząt. Ponadto zaplanowano, dla dzie-

Na edukację dzieci i młodzieży
mają na celu przekazanie wiedzy na
temat największego żyjącego w Europie ssaka, a także możliwość bezpośredniego z nim kontaktu. „Sekrety
Pszczół” to zajęcia prezentujące dzieciom panuje zależnościami pomiędzy roślinami a pszczołami. „Magia ziół” - to warsztaty, gdzie dzieci
i młodzież poznają znaczenie oraz zastosowanie roślin zielarskich w róż-
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ci i uczniów szkół wszystkich szczebli warsztaty na temat: różnorodność
przyrody Śląska, nasze drzewa, pod parasolem entomologicznym itp.
Oprócz ŚOB dofinansowanie otrzymały:
n Stowarzyszenie Ziemia Zdegradowana Przywrócona Życiu w Rogoźniku warsztaty mają na celu zapoznanie się uczniów z przyrodą Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej i wskazanie jej wartości, przebiegu sukcesji ekologicznej, zachodzących zja-

Zajęcia edukacyjne dla dzieci w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie.
wisk przyrodniczych jak np. proces
powstawania skał jurajskich.
n Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej na warsztaty edukacyjne: „Tropem Żubra”, „Sekrety Pszczół” i „Magia Ziół”. Pierwsze

nych dziedzinach życia: medycyna
ludowa, kuchnia kosmetologia.
n Fundacja na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Ekologia” w Chełmie Śląskim - „Warsztaty ekologiczne dla
dzieci i młodzieży w roku szkol-

nym 2019/2020”. Celem przeprowadzenia warsztatów jest uświadomienie konieczności ochrony środowiska naturalnego, kształtowanie wyobraźni ekologicznej oraz wrażliwości na piękno przyrody. Warsztaty prowadzone będą zarówno w terenie, jak i w pracowniach dydaktycznych ośrodka, a podczas warsztatów
uczestnicy odwiedzają, m.in. Stację Uzdatniania Wody Dziećkowice
w Imielinie.
n Fundacja Pracownia Edukacji Żywej w Katowicach otrzymała dotację
na „Edukację ekologiczną realizowaną przez Pracownię Edukacji Żywej
w 2019-2020 roku w województwie
śląskim”. W ramach zadania zostaną
zrealizowane jednorazowe oraz cykliczne warsztaty ekologiczno-przyrodnicze: „Przyrodnicze Katowice
- jesienią i wiosną, przyroda mojej
dzielnicy, obozowisko”.
n Ziemia i My - Centrum Edukacji
Ekologicznej w Dąbrowie Górniczej
zorganizuje cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży nt. ocieplania się klimatu i innych problemów cywilizacyjnych, zatytułowanych „Dlaczego
jest tak gorąco?”.

Przedszkolaku złap oddech!

W naszym regionie z udziałem samorządu województwa oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach ruszyła kampanii edukacyjno-informacyjnej pt. „MOGĘ!
Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech”. Całkowity koszt kampanii
to 1 mln zł, w tym dofinansowanie Funduszu wynosi ponad 332 tys. zł.

C

elem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, a jej adresatami są w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodzice i opiekunowie. O udział w kampanii mogą

ubiegać się przedszkola publiczne dla
których organem prowadzącym jest
gmina z terenu województwa śląskiego. Dyrektor przedszkola zainteresowany udziałem placówki w kampanii
powinien wysłać formularz zgłoszeniowy, zgodnie ze wzorem i zasadami

określonymi w regulaminie, na adres:
wydzial.pw@slaskie.pl. Nabór zakończy się 20 września.
Projekt zakłada udział w kampanii
około 100 placówek z terenu województwa śląskiego - po ok. 20 z każdego z pięciu okręgów konkursowych.
Przedszkola biorące udział w kampanii otrzymają pomoc w postaci oczyszczaczy powietrza (maksymalnie 5 na
jedną placówkę). W ramach kampanii zostanie przeprowadzony konkurs
dla przedszkoli na przygotowanie najlepszego scenariusza zajęć o tematyce:
zanieczyszczenie powietrza, smog, walka z niską emisją, zachowania prozdrowotne. Rodzice przedszkolaków otrzymają również ulotki informacyjne na
temat zanieczyszczenia powietrza, jego wpływu na zdrowie oraz sposobów
jego unikania. W przedszkolach mają
pojawić się też plakaty edukacyjno-informacyjne oraz tablice informacyjne
o stanie jakości powietrza.

TOMASZ BEDNAREK, prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
- Cieszę się, że możemy włączyć się
w działania Urzędu Marszałkowskiego, gdyż inicjatywy z zakresu edukacji ekologicznej są dla nas zawsze
bardzo istotne. Chętnie wspieramy
projekty, które mają na celu edukację
najmłodszych mieszkańców regionu,
by byli świadomi zachowań proekologicznych i ich wpływu na zdrowie.

Izabela Domogała- członek
Zarządu Województwa podczas
prezentacji kampanii.
Dodatkowo wszystkie produkty
kampanii (bajka animowana, zestawy ćwiczeń dla przedszkolaków, plakat edukacyjno-informacyjny, ulotka
edukacyjna) zostaną opublikowane
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, tak aby wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego mogli z nich skorzystać.

