
 

Formularz Zgłoszeniowy 

propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok 
 
 
 

Uwaga: 

Wypełnienie punktów 1-7 jest obowiązkowe. 

 
1. Tytuł zadania 

(Należy wpisać pełny tytuł zadania. Tytuł zadania powinien być sformułowany tak, aby jednoznacznie obrazował 

faktyczne zadanie, które ma być realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok.) 

 
Projekt ekologiczny dla uczniów I-szych klas szkół podstawowych dotyczący przekazania 
informacji na temat segregacji odpadów, zorganizowania wycieczki do zakładu odzysku i 
składowania odpadów oraz przekazania dzieciom podstawowych pojęć z zakresu zasad 
zrównoważonej konsumpcji i rozwoju oraz nauki rozpoznawania ekoznaków na 
opakowaniach. 

 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

(Należy określić obszar, na którym  realizowany będzie projekt podając dane umożliwiające przestrzenną 
lokalizację  projektu.) 

 
Gmina Miasto Szczecin 

…………………………………………………………………..………………………………………………… 

………………………………………………..…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
3. Opis zadania 

(Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją 

zadania.) 

 

Wdrożenie programu podwyższenia świadomości ekologicznej w zakresie segregacji 

odpadów i podstawowych zasad zrównoważonego rozwoju, obejmujący przeszkolenie 

wszystkich uczniów klas I podstawowych szkół publicznych (130 klas, tj. 3300 dzieci). W 

ramach projektu przewidziane będzie: wynajmem autokaru (transport dzieci na trasie 

szkoła - sala wykładowa – składowisko - szkoła), I część wykładu, wizytacja składowiska i 

sortowni odpadów, II część wykładu, zabawy edukacyjne, rozdanie broszur i upominków 

edukacyjnych.  
 

 
4. Uzasadnienie zadania 

(Proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje,  

a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie 

mieszkańców.) 

Realizacja zadania ma na celu podwyższenie świadomości ekologicznej dzieci co w 

późniejszym terminie przełoży się również na podwyższenie świadomości dorosłych, w 

odniesieniu do nowej ustawy o odpadach i zasady zrównoważonego rozwoju.  

W chwili obecnej, po wejściu w życie ustawy, wiele osób ma problem z właściwą segregacją 

odpadów, dlatego wybiera dla siebie mniej korzystną finansowo opcję, przekazywania 

odpadów bez segregacji. Odpady nie poddane wstępnej segregacji „u źródła” trafiają do 

sortowni, których praca jest bardzo droga i czasochłonna, a wiele z cennych surowców 

wtórnych trafia bezpowrotnie na składowiska odpadów. Zadanie podnoszenia świadomości 

ekologicznej powinno zostać zrealizowane ze względu na niewielką wiedzę mieszkańców 

Szczecina o problemie odpadów, koniecznością ich segregacji wynikającą z prawa, 

zwiększenia komfortu życia oraz dbałości o środowisko naturalne. 



Podstawowe rezultaty realizacji zadania: 

- zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów klas I zgodnie z zasadą „czym skorupka za 

młodu nasiąknie..”, 

- zwiększenie świadomości ekologicznej rodzin tych uczniów poprzez przekazanie im wiedzy 

oraz materiałów szkoleniowych, 

- prawidłowa segregacja odpadów w domu, 

- wypracowanie odpowiednich nawyków ekologicznych (świadomy wybór przy zakupie (np. 

zakup soku w opakowaniu szklanym zamiast w plastikowym), wybór produktów lokalnych i 

sezonowych (np. wybór jabłka zamiast banana), wyeliminowanie korzystania z foliowych 

toreb jednorazowych itp.), 

- korzyści finansowe dla mieszkańców Szczecina w postaci mniejszych opłat za odbiór 

odpadów, 

- polepszenie jakości życia mieszkańców Szczecina, 

- poprawa stanu środowiska naturalnego. 
 

 
5. Beneficjenci zadania 

(Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania.) 

Bezpośrednio projekt skierowany będzie do dzieci wczesnoszkolnych klas I-szych wszystkich 

szkół publicznych w Szczecinie. Zainteresowanie tej grupy wiekowej problemem ochrony 

środowiska oraz zwiększenie jej świadomości ekologicznej, pozwoli na przekazanie wiedzy i 

odpowiednich zachowań całym rodzinom. 
 
 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 
 (Proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty.)  

 

Łącznie: 325 000,00  zł 

 

7. Kontakt do autorów propozycji zadania 

 

Imię  i nazwisko, adres zamieszkania Kontakt (e-mail, telefon) 

  

  

Składowe części  zadania Koszt 

1. Organizacja 1 szkolenia dla 1 klasy  -                        2 500,00 zł 

(wynajęcie autokaru i sali szkoleniowej, przeprowadzenie wykładu, 

zabaw edukacyjnych, wizytacja składowiska odpadów, rozdanie 

broszur i upominków edukacyjnych) 

Przeszkolenie wszystkich uczniów klas I podstawowych szkół 

publicznych (130 klas) 

ilość uczniów w klasach I = 3300 uczniów 

2 500 zł x 130 = 325 000, zł 



  

 

 

 

8. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe): 
a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania; 

b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania; 

c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie? (proszę wymienić)



 

 
Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23. ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926) w celu: 

 

 

Przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym 
zamieszczanie przesłanego formularza na stronie www.konsultuj.szczecin.pl 

 
 
 
Badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin 
 

Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych 

dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok. 
 

x 

x 

 

http://www.konsultuj.szczecin.pl/

