Ruszają EKOwarsztaty
Jak rozwijać postawy proekologiczne wśród mieszkańców województwa, poczucie obowiązku i
wrażliwości wobec przyrody, jak budować świadomość o przeciwdziałaniu zagrożeniom środowiska?
Poprzez efektywna i rzetelną edukację. Właśnie ruszają ekowarsztaty, które przeprowadzone zostaną
w 22 gminach uczestniczących w projekcie rekultywacji składowisk odpadów na cele przyrodnicze.
Uczestnikami warsztatów będą radni, władze i pracownicy administracji samorządowej,
w szczególności pracownicy wydziałów gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, gospodarki
nieruchomościami, inwestycji, a także nauczyciele i działacze społeczni. Spotkania mają służyć
usprawnieniu efektywnej komunikacji z mieszkańcami 22 gmin uczestniczących w projekcie.
- Przypomnijmy, że głównym celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po
zamkniętych składowiskach. Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom w formie
ścieżek edukacyjnych. Infrastruktura, która powstanie w tych miejscach umożliwi prowadzenie działań
edukacyjnych z zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami –
mówi Małgorzata Walter, dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i
dodaje, że oprócz wymiernych korzyści dla środowiska, realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do
integracji gmin województwa kujawsko-pomorskiego, m.in. dzięki współpracy nad podniesieniem
szeroko pojętej świadomości ekologicznej.
Warsztaty zostaną przeprowadzone w poszczególnych gminach, co pozwoli na dopasowanie ich
tematyki do indywidualnych potrzeb w zakresie gospodarki odpadami, a tym samy na wypracowanie
efektywnych rozwiązań ekologicznych.
EKOcele
Celem warsztatów jest wymiana doświadczeń między osobami na poszczególnych szczeblach
wdrażania polityki gospodarowania odpadami (ustawodawstwo, wykonawstwo, edukacja),
uporządkowanie już posiadanej wiedzy w tym zakresie, poszerzenie informacji na temat sposobów
edukacji ekologicznej oraz, co bardzo ważne, rozwinięcie umiejętności efektywnego jej przekazywania
w szkołach i przedszkolach.
Mamy więc określone cele do osiągnięcia, od podniesienia stanu świadomości ekologicznej wszystkich
grup wiekowych w województwie, po utrzymanie stałego i aktywnego ich zaangażowanie w projekt.
Wybraliśmy zatem warsztaty, czyli taką formę edukacji, która daje możliwość aktywnego uczestnictwa i
jednocześnie jest okazję do wymieniany doświadczeń – mówi mgr inż. Wojciech Rybarczyk, trener i
konsultant z wieloletnim doświadczeniem w projektach związanych z ekologią i ochroną środowiska,
który poprowadzi warsztaty.

EKOtematy
Warsztaty będą oscylowały wokół trzech kluczowych zagadnień związanych z gospodarką odpadami:
Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie.
Temat ten pozwoli na usystematyzowanie wiedzy w zakresie branżowej terminologii, założeń nowej
ustawy o gospodarowaniu odpadami oraz hierarchii sposobów postępowania z odpadami.
Podsumowaniem będzie wymiana doświadczeń uczestników.
Edukacja ekologiczna
Ten moduł pozwoli oszacować wpływ edukacji ekologicznej na efektywność zarządzania gospodarką
odpadami w danej gminie oraz da możliwość wspólnego wypracowania katalogu narzędzi oraz
dobrych praktyk edukacji ekologicznej do wykorzystania w każdej z gmin.
Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim
Studium przypadku. Ta część dostarczy wiedzy o projekcie osobom bezpośrednio związanym z
gospodarką odpadami oraz da możliwość odpowiedzi na pytania uczestników.
Koszt całego projektu szacowany jest na 27 628 436,32 zł. Finansowanie projektu pochodzić będzie ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu, gmin oraz województwa.
Spotkania odbędą się w lutym i marcu br.
Więcej informacji na:
http://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/

