Litwa, Polska, Rosja

– 60 wspólnych projektów, by żyło się lepiej

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
i Partnerstwa Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 wspiera rozwój społeczno-gospodarczy
po obu stronach granicy między Unią Europejską i Rosją - odpowiada na wspólne
wyzwania i problemy oraz promuje współpracę między społeczeństwami. W ramach
Programu wdrażanych jest 60 projektów współfinansowanych przez Unię Europejską
z litewskich, polskich i rosyjskich (Obwód Kaliningradzki) regionów przygranicznych.

W ramach Programu przeprowadzono
serię warsztatów edukacji ekologicznej
„Obywatele z ekoinicjatywą”
W ramach jednego z wdrażanych projektów „Obywatele z ekoinicjatywą” przeprowadzono
szereg działań wzmacniających świadomość ekologiczną mieszkańców historycznie powiązanych obszarów województwa pomorskiego i Obwodu Kaliningradzkiego (Rosja). Doświadczeni partnerzy z obu stron granicy: Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z Kwidzynia oraz organizacja
Ecodefense (Rosja) wymieniali praktyki i wspólnie wypracowywali różnego typu rozwiązania
edukacji ekologicznej.
Dzięki przeprowadzanym na terenie Polski i Rosji szkoleniom powstała sieć profesjonalnie przygotowanych instruktorów ekologicznych „Obywatele z ekoinicjatywą”, którzy
przekazywali tę wiedzę lokalnym mieszkańcom podczas 130 warsztatów dla grup oraz
różnorodnych imprez masowych, takich jak piknik Radia Gdańsk w oliwskim ZOO. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, dlaczego warto zbierać makulaturę, czym jest recykling, a nawet
obejrzeć celulozowe włókno pod mikroskopem. Wspólnie odpowiadano na inne przyrodnicze pytania, np.: Dlaczego dzięcioł nie dostaje wstrząsu głowy? Ile kropek ma biedronka?
Ile lat miało to drzewo, kiedy moja mama miała lat 5? ... W zajęcia zaangażowane były wszystkie zmysły, a edukacja sprawiała uczestnikom radość, przybierała formę eksperymentu i dobrej
zabawy.
Z drugiej strony granicy, w Obwodzie Kaliningradzkim, jednymi z najbardziej zapamiętanych
były działania na rzecz alei drzewnych w krajobrazie oraz ochrony kasztanowców. Mieszkańcy mogli aktywnie włączyć się w ochronę przyrody poprzez wspólne grabienie liści kasztanowców, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się szkodników.
Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej przeszkolono 20 edukatorów z Polski i Rosji rozwijając ich wiedzę przyrodniczą, a także kompetencje edukacyjne. Wypracowane wnioski i doświadczenia zebrali oni w formie opublikowanego zbioru scenariuszy zajęć w języku polskim
i rosyjskim.
W ramach projektu wyremontowano również wiejskie centrum aktywności „Zaułek Benowo” dla mieszkańców wsi Benowo i okolic. Stworzono tu miejsca noclegowe i doposażono
ośrodek. Dzięki temu grupy Polaków i Rosjan mogą kontynuować zajęcia edukacyjne prowadzone wg wypracowanych scenariuszy. W Zaułku funkcjonuje też m.in. świetlica wiejska, pracownia komputerowa. Cyklicznie organizowane są szkolenia przyrodnicze, na temat gospodarki
odpadami, tożsamości regionalnej i kreowania regionalnych produktów.
Pomimo formalnego zakończenia projektu, myśl aktywizacji mieszkańców tchnięta w projekcie dopiero nabiera rozpędu! Trwa partnerstwo sieci edukatorów, którzy współpracując ponad
granicami Państw, reagują w przypadku pojawiających się problemów i wyzwań związanych
z ochroną wspólnego środowiska.
Wartość projektu to około 1,3 mln złotych (ponad 317 tys. EUR), z czego 90% to wkład Unii
Europejskiej.

Niniejsza publikacja została wydana przy pomocy finansowej
Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

