
Ambasadorowie projektu „Natura na 
pokolenia” w społecznościach lokalnych. 



międzypokoleniowy

w województwach: śląskim, mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, pomorskim, 

warmińsko-mazurskim i lubelskim.

mieszkańców obszarów chronionych 

program edukacji ekologicznej 



Cel projektu

Wzrost świadomości ekologicznej 
mieszkańców obszarów chronionych 
na temat potrzeby oraz właściwych 

metod ochrony przyrody, 
jak również korzyści z dobrze 

zachowanej przyrody i krajobrazu.



Grupa docelowa projektu

• seniorzy, osoby w wieku 60+, w szczególności 
słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku,

• młodzież szkolna - ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich.

Ponadto projekt dotrze do:

• ogółu społeczności lokalnych na wybranych obszarach 
chronionych, 

• interesariuszy - organizacji pozarządowych, 
przedstawicieli samorządu oraz innych



efekt 
indywidualnych 
doświadczeń

system wartości 
funkcjonujący w danym 

społeczeństwie

tradycje 
przekazywane w 

rodzinie

wiedza uzyskiwaną w 
trakcie procesu
edukacyjnego

informacje 
dostarczane przez

media

Kształtowanie
świadomości 
ekologicznej 



Dysonans 
poznawczy

W domach rodzinnych dzieci i 
młodzieży osoby o największym 
autorytecie – rodzice, 
dziadkowie, na co dzień nie 
stosują się do zasad, o których 
naucza się w szkole.



Syndrom 
deficytu natury

Coraz więcej dysfunkcji 
psychosomatycznych 
wiąże się z brakiem 
kontaktu z przyrodą.



Założenia 
współpracy

Wiedza

Praktyka Kaskadowość



grupa Ambasadorów 
w lokalnej społeczności, 

którzy świadomi są bogactwa przyrody  i 
konieczności tworzenia obszarów ochrony.

Rezultat



Główny przekaz

• dlaczego w ogóle chronimy przyrodę?

• w jakim celu utworzono konkretne obszary 
chronione?

• jakie korzyści wiążą się z istnieniem obszaru 
chronionego w sąsiedztwie?

• dlaczego ochrona przyrody nie będzie skuteczna 
bez współdziałania lub choćby akceptacji przez 
społeczności lokalne i nie może się odbywać wbrew 
ich oczekiwaniom?



• Wykłady

• Warsztaty problemowe

• Warsztaty terenowe

• Konkurs fotograficzno-plastyczny

• Konkurs wiedzy

Działania

• PUBLIKACJE

• STOISKA EDUKACYJNE

• AKCESORIA PODRÓŻNIKÓW 
PO NATURZE



Wykład

• Organizacja i rekrutacja: UTW w ramach roku 
akademickiego

• Wykładowca: Fundacja Ziemia i Ludzie

• Ilość uczestników: co najmniej 50 odbiorców

• Charakter międzypokoleniowy 

• Termin: Od października 2018 do czerwca 2019

(szczegółowy termin zatwierdzany przez Fundację)

• Temat ogólny: Obszary chronione – korzyści dla lokalnej 
społeczności. Możliwe propozycje tematów szczegółowych 



Warsztat problemowy

• Organizacja: Fundacja Ziemia i Ludzie

• Rekrutacja: UTW i partnerzy

• Miejsce: lokalnie

• Czas trwania: ok 4 godziny

• Ilość uczestników: 25 osób

• Charakter międzypokoleniowy

• Termin: od lutego 2019 do lutego 2020

• Temat: dostosowany do lokalizacji warsztatu



Warsztat terenowy

• Organizacja: Fundacja Ziemia i Ludzie

• Rekrutacja: UTW i partnerzy

• Miejsce: lokalnie

• Czas trwania: ok 8 godziny

• Ilość uczestników: 40 osób

• Charakter międzypokoleniowy

• Termin: maj-czerwiec 2019 i wrzesień-październik 2019

• Temat: stworzenie gry terenowej przez uczestników dla 
mieszkańców i turystów



Konkurs fotograficzno-
plastyczny

• Organizacja: Fundacja Ziemia i Ludzie:
ustalenie regulaminu, zasad, terminów, ogłoszenie konkursu, 
promocja konkursu, przyjmowanie prac, organizacja prac jury, 
ogłoszenie wyników, wysyłka nagród.

• Rekrutacja i promocja: UTW i partnerzy

• Ilość uczestników: co najmniej 10 osób

• Charakter międzypokoleniowy

• Termin: od stycznia 2019 roku do stycznia 2020



Konkurs wiedzy

• Regulamin: Fundacja Ziemia i Ludzie

• Organizacja: UTW 
ogłoszenie konkursu, promocja konkursu, przyjmowanie prac, 
organizacja prac jury, ogłoszenie wyników, przekazanie nagród,

• Rekrutacja i promocja: UTW i partnerzy

• Ilość uczestników: co najmniej 50 osób

• Charakter międzypokoleniowy

• Termin: styczeń – luty 2020



Własne akcje

Przedszkole w 
Augustowie

Wianki 
Kazimierzowski UTW



Święto sadzenia 
drzew w Łazach

Ekologiczny spektakl 
w Brwinowie



UTW w 
Aleksandrowie 

Kujawskim

Warsztaty 
zorganizowane przez 

UTW w Bytomiu



UTW w Rudzie  
Śląskiej

Wykład na UTW 
w Legnicy



Dodatkowe obowiązki

• Dostarczenie Fundacji informacji i dokumentów 
związanych z działaniami i wymaganych w ramach 
projektu (oświadczeń, list obecności, dokumentacji 
fotograficznej itp.) zgodnie z odrębnymi ustaleniami 
z Fundacją,

• Promocja projektu i jego działań w lokalnej 
społeczności w formie dogodnej dla beneficjenta, 
na podstawie informacji uzyskanych od Fundacji.



Promocja i PR

• Informacja na stronie UTW o projekcie 
i wydarzeniach

• Informacje o UTW oraz wspierających wydarzeniach 
lokalnych na stronę www.naturanapokolenia.pl

• Własne działania promocyjne

http://www.naturanapokolenia.pl/


Oprócz tego…

• PUBLIKACJE
• Książka popularnonaukowa „Natura na pokolenia”
• Poradnik lidera - Broszura dla liderów społeczności obszarów 

chronionych 
• Przewodniki lokalne z grą terenową (1 na każdą lokalizację) 

• STOISKA EDUKACYJNE

• AKCESORIA PODRÓŻNIKÓW 
PO NATURZE – pelerynka i 
minikompas



Polecane 
projekty

www.ziemiailudzie.pl



www.bogactwowsi.pl



Kontakt i pytania:

Fundacja Ziemia i Ludzie

Ewelina Skoczeń 

ewelina.skoczen@ziemiailudzie.pl

Tel. 502365899

mailto:ewelina.skoczen@ziemiailudzie.pl

