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                                              Projekt  

              w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony 
środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz 
zwiększenia świadomości ekologicznej i kulturowej 
mieszkańców Gminy Mieroszów pn. 
 

”Międzypokoleniowe Eco – 
mieszkańcy aktywni ekologicznie 

i turystycznie” 
 

 

Realizator projektu:  

                              Fundacja „Spektra” 
 

Partnerem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej                             

w Mieroszowie 
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FUNDACJA „SPEKTRA” w Mieroszowie                                     

w partnerstwie 

z OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ                            

w Mieroszowie realizuje w okresie   

od maja 2019 r. do października 2019 r. projekt pn.   

”Międzypokoleniowe Eco - mieszkańcy aktywni 
ekologicznie i turystycznie” 

 

Projekt zakłada zwiększenie świadomości ekologicznej i kulturowej grupy 40 mieszkańców 

Gminy Mieroszów. Starszych i młodszych mieszkańców chcemy uczulić na dostrzeganie zmian, 

zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych w swoim środowisku życia i otaczającej przyrodzie 

związanych z ekologią i recyklingiem. Pragniemy zwrócić uwagę na znaczenie wody w życiu człowieka 

w myśl zasady, że „bez wody nie ma życia” oraz na zmiany zachodzące w środowisku spowodowane 

szkodliwą działalnością człowieka. Wskazujemy kierunki ekologicznego zagospodarowywania odpadów  

i umożliwienie tworzenia „dzieł sztuki pożytecznej” z recyklingu oraz również nawyki „mądrego” 

korzystania z zasobów przyrody, uznając, że sprawy ochrony środowiska są ważne dla życia przyszłych 

pokoleń.  

 

Kompleksowy program dla uczestników projektu obejmuje następujące działania: 

1. „ZIELONE ECO PODRÓŻE"– wizyta studyjna do Hydropolis we Wrocławiu, 

2. „DŹWIĘKOSPACERY” – warsztaty zabawy z dźwiękiem, 

3. WARSZTATY ARTYSTYCZNE „TWÓRCZE ECO” – warsztaty twórcze z podstaw recyklingu, 

4. WARSZTATY OGRODNICZE w „BAJKOWYM OGRODZIE”, 

5. DŹWIĘKOSPACERY – warsztat – spacer dźwiękowy zwany spacerem ze słuchaniem badający 

środowisko akustyczne człowieka wraz z całym jego kontekstem. 


