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Oddajemy w Państwa ręce przewodnik po edukacji antysmogowej, który pomoże Państwo zaplanować 

własne kampanie edukacyjne.

Niniejsza publikacja jest pokłosiem webinarium poświęconego edukacji antysmogowej dla samorządów 

przeprowadzonego przez Forum Energii 27 maja 2021 r. To zwięzłe kompendium sposobów 

prowadzenia kampanii i dobrych praktyk w zakresie działań edukacyjnych poświęconych zwalczaniu 

problemu zanieczyszczenia powietrza.

W publikacji znajdą Państwo szereg przykładów dobrych praktyk w zakresie edukacji antysmogowej, 

w tym przykłady najbardziej najskuteczniejszych kampanii społecznych skierowanych do osób 

dorosłych oraz działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. Ponadto zebrane zostały 

w niej odnośniki do materiałów edukacyjnych z podziałem na grupy docelowe, w tym m.in. filmów, 

publikacji, materiałów graficznych i scenariuszy warsztatów.

Wstęp
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1. 
KAMPANIE 
EDUKACYJNO-
INFORMACYJNE 
SKIEROWANE 
DO OSÓB 
DOROSŁYCH 
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wychodzenie do przestrzeni 

publicznej,

osobisty, indywidualny 

kontakt z mieszkańcami 

(ekodoradcy),

strategia „marchewki na kiju” 

– dawania jednocześnie kary 

(za niewłaściwe zachowania) 

i nagrody (za właściwe).

odwoływanie się do „sąsiada” 

i wykorzystywanie grup 

lokalnych,

mówienie językiem korzyści 

(tego, co zyskają) zamiast 

straszenia,

5 sposobów  
na dotarcie do osób dorosłych:

1
3
5

2
4
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Dobre praktyki 
– przykłady 
kampanii
1. Kampania „Zobacz czym oddychasz”

Kampania Polskiego Alarmu Smogowego i lokalnych alarmów smogowych 
– ogromne płuca podróżują po polskich miastach. 

Żródło: Zobacz, jak czernieją płuca, które „oddychają” polskim powietrzem [WIDEO] - SmogLab

http://smoglab.pl/zobacz-jak-czernieja-pluca-ktore-oddychaja-polskim-powietrzem-wideo/
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Model płuc po dwóch tygodniach

Prosty, ascetyczny sposób komunikacji

Żródło: Wielki model płuc zostanie zamontowany w Wieliczce - Wieliczka City

Żródło: Wielki model płuc zostanie zamontowany w Wieliczce - Wieliczka City

http://www.wieliczkacity.pl/dzialy/aktualnosci/wielki-model-pluc-zostanie-zamontowany-w-wieliczce/
http://www.wieliczkacity.pl/dzialy/aktualnosci/wielki-model-pluc-zostanie-zamontowany-w-wieliczce/
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2. Sieci ekodoradców w Małopolsce
Sieć ekodoradców od lat z dużym sukcesem działa w Małopolsce.

60 osób zatrudnionych w małopolskich gminach w ramach projektu LIFE:

Źródło: Efekty projektu LIFE-IP MALOPOLSKA | Małopolska w zdrowej atmosferze (powietrze.

malopolska.pl)

 ♦ udzielają pomocy mieszkańcom w przygotowaniu wniosków,

 ♦ organizują spotkania z mieszkańcami oraz z lokalnymi liderami (lekarzami, księżmi, sołtysami, 

strażakami),

 ♦ organizują spotkania i konkursy w szkołach i przedszkolach,

 ♦ realizują lokalne działania edukacyjne (ulotki, targi, prasa, radio i media lokalne),

 ♦ badają budynki kamerą termowizyjną i kontrolują paleniska,

 ♦ przygotowują wnioski o dofinansowanie dla gminy na działania inwestycyjne związane 

z ochroną powietrza,

 ♦ od końca 2019 r. w MCP działają również ekodoradcy dla biznesu.

http://powietrze.malopolska.pl/life/efekty/
http://powietrze.malopolska.pl/life/efekty/
http://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/
http://www.youtube.com/watch?v=GCNjNY4le20
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3. Aplikacja „ekointerwencja”
Umożliwia mieszkańcom zgłaszanie bezpośrednio dymiących kominów, 
odpadów i innych zagrożeń środowiskowych.

Źródło: Efekty projektu LIFE-IP MALOPOLSKA | Małopolska w zdrowej atmosferze (powietrze.

malopolska.pl)

Źródło: Ekointerwencja | iMapLite | GISPartner (ekomalopolska.pl)

http://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html
http://powietrze.malopolska.pl/life/efekty/
http://powietrze.malopolska.pl/life/efekty/
http://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html
http://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html
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4. Wrocławska Kampania „Zmień Piec”

Młoda wrocławska kampania z szeregiem nowatorskich rozwiązań.

Mapa zlikwidowanych pieców

 ♦ Baza instalatorów

 ♦ Zespół doradców energetycznych
 ♦ Kampania medialna

 ♦ Mapa zlikwidowanych pieców
 ♦ Kalkulator łączenia dotacji

 ♦ Konkursy dla mieszkańców – 14.000 zł na remont mieszkania

 ♦ Bohaterowie akcji „zmień piec” – filmy o zwykłych mieszkańcach

 ♦ Stoiska informacyjne w uczęszczanych miejscach

Źródło: www.zmienpiec.pl 

Źródło: www.zmienpiec.pl 

http://zmienpiec.pl/doradztwo-energetyczne-zmien-piec-wroclaw
http://zmienpiec.pl/mapa-zlikwidowanych-piecow-wroclaw
http://zmienpiec.pl/konkurs#:~:text=Do%204%20kwietnia%202021%20r.%20trwa%C5%82%20kolejny%20konkurs,z%C5%82%20lub%20voucher%20na%20zakupy%20u%20partnera%20konkursu.
http://zmienpiec.pl/konkurs#:~:text=Do%204%20kwietnia%202021%20r.%20trwa%C5%82%20kolejny%20konkurs,z%C5%82%20lub%20voucher%20na%20zakupy%20u%20partnera%20konkursu.
http://zmienpiec.pl/konkurs#:~:text=Do%204%20kwietnia%202021%20r.%20trwa%C5%82%20kolejny%20konkurs,z%C5%82%20lub%20voucher%20na%20zakupy%20u%20partnera%20konkursu.
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Bohaterowie kampanii „Zmień piec”

Cykl filmów przedstawiających zwykłych ludzi, którzy wymienili piece.

Stanowisko cieszyło się aż za dużą popularnością…

Źródło: Facebook

http://www.youtube.com/watch?v=5Bc8RqXDOOY
http://www.facebook.com/plastformers/photos/a.370299697001267/603539830343918/?type=3
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Kampania „Śląskie kontenery”

Źródło: Kontenery Śląskie. dotarły do Sosnowca

Źródło: Kontenery Śląskie. dotarły do Sosnowca

http://powietrze.slaskie.pl/content/kontenery-slaskie-dotarly-do-sosnowca_20181016144301
http://powietrze.slaskie.pl/content/kontenery-slaskie-dotarly-do-sosnowca_20181016144301
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Metoda „marchewki na kiju” – film

Źródło: Kontenery Śląskie. dotarły do Sosnowca

Stworzony przez wrocławską straż miejską film przedstawia działania 
edukacyjne straży miejskiej – kontrolują paleniska i jednocześnie przy 
okazji kontroli edukują mieszkańców. 

http://zmienpiec.pl/dzien-z-zycia-ekopatrolu-strazy-miejskiej-wideo
http://powietrze.slaskie.pl/content/kontenery-slaskie-dotarly-do-sosnowca_20181016144301
http://zmienpiec.pl/dzien-z-zycia-ekopatrolu-strazy-miejskiej-wideo
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2. 
DZIAŁANIA 
SKIEROWANE 
DO DZIECI 
I MŁODZIEŻY



Edukacja: pierw
szy krok w

 w
alce o czyste pow

ietrze

17

metoda eksperymentu – 

doświadczenia i pokazy,

wykorzystanie „youtuberów” 

oraz „influencerów”,

wizualne przypominanie 

o aktualnych 

zanieczyszczeniach,

zaangażowanie w działania 

i przekonywanie innych 

(np. jako wolontariuszy/ki 

w kampaniach informacyjnych 

i edukacyjnych).

4 sposoby  
na dotarcie do młodzieży:

1
3

2
4
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Dobre praktyki 
– przykłady 
kampanii

Kampania „Mogę Zatrzymać Smog”

Komplet materiałów (wywieszki, naklejki, ulotki dla rodziców, bajka 
o smoku)
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879 oczyszczaczy powietrza dla 449 przedszkoli
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Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Projekt NASK, w ramach którego w polskich szkołach zainstalowano 
kilkaset czujników jakości powietrza – mają one zarazem efekt 
monitorujący jak i edukacyjny. 

 ♦ Czujniki zamontowane wewnątrz i na zewnątrz szkoły 

 ♦ Wyświetlacze LED w budynkach szkoły pokazujące aktualne stężenie PM2,5 i PM10 

w powietrzu

 ♦ „Ranking” szkół pod względem jakości powietrza w czasie rzeczywistym na stronie projektu
 ♦ Szkolenia dla nauczycieli i koordynatorów/ek projektu w szkołach.

 ♦ Bardzo czytelna pigułka informacji o smogu w formie FAQ (pytań i odpowiedzi) na 

stronie projektu
 ♦ Obecnie ponad 400 szkół objętych programem

http://esa.nask.pl/ranking
http://esa.nask.pl/wazne-pytania
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3. 
ZASOBY 
MATERIAŁÓW 
EDUKACYJNYCH
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Kompendia zasobów dla nauczycieli/ek 
i edukatorów/ek

Szereg materiałów edukacyjnych stworzonych przez renomowane 
i doświadczone organizacje społeczne jest dostępny bezpłatnie online. 
Tworzą one kompleksowy zasób materiałów dla różnych grup docelowych. 
Warto z nich korzystać. 

http://smog.edu.pl/
http://www.smog.zrodla.org/szkolenia-dla-nauczycieli/materialy-dla-nauczycieli/
http://klimada2.ios.gov.pl/
http://powietrze.malopolska.pl/materialy-edukacyjne/
http://wezoddech.ceo.org.pl/
http://ffp.org.pl/publikacje-proekologicze
http://otwartyplan.org/
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Publikacje edukacyjne

scenariusze zajęć dla przedszkolaków  
oraz uczniów  klas I-III i IV–VI szkół podstawowych

Oczyść atmosferę 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4807417/skok-na-smog
http://otwartyplan.org/scenariusze-zajec-smog-w-szkole-wydanie-drugie-poprawione/
http://www.smog.zrodla.org/szkolenia-dla-nauczycieli/materialy-dla-nauczycieli/
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Filmy edukacyjne dla dorosłych i młodzieży:

Filmy edukacyjne dla młodzieży:

Filmy edukacyjne dla dzieci:

 ♦ Jak powstaje smog – krakowska Youtuberka metodą eksperymentu pokazuje jak powstaje 

smog,

 ♦ Zobacz czym oddychasz – film przedstawiający postęp zniszczenia modelu płuc w czasie,

 ♦ Bohaterowie kampanii Zmień Piec – wzruszające historie osób, które wymieniły piece,

 ♦ Jak zmieniłem piec – historia Youtubera, który wymienił piec,

 ♦ Co z tym Smogiem –  kolejny film edukacyjny przygotowany przez Youtubera,

 ♦ Czy smog nam szkodzi? – film kanału Nauka.To lubię.

 ♦ Jak chronić dzieci przed smogiem? – wideoporadnik dla rodziców.

 ♦ Zakręć smog – najlepszy film edukacyjny o smogu dla młodzieży,

 ♦ Powietrze bez śmieci – kolejny film przedstawiający powstawanie smogu metodą 

eksperymentu,

 ♦ Czym jest SMOG – krótki animowany film edukacyjny,

 ♦ Zanieczyszczenia powietrza w gospodarstwie domowym – animowany film edukacyjny.

 ♦ Książe i smog – bajka edukacyjna,

 ♦ Powietrze i smog – edukacyjna opowieść dla dzieci,

 ♦ Baron smog – spektakl teatralny dla dzieci.

http://www.youtube.com/watch?v=cpmacdrczR0
https://www.youtube.com/watch?v=dlROK9yRlFY
http://www.youtube.com/hashtag/wroc%C5%82awbezsmogu
http://www.youtube.com/watch?v=W8V3eWlJj2A
http://www.youtube.com/watch?v=TlmT54keGPI
http://www.youtube.com/watch?v=W8Ad25ByaIw
http://www.youtube.com/watch?v=USeHMkAp1As
http://www.youtube.com/watch?v=SXbbowLXL9o
http://www.youtube.com/watch?v=YhxtIiyW0Ms
http://www.youtube.com/watch?v=baJQkO9G6uk
http://www.youtube.com/watch?v=UfnFm98heqQ
http://www.youtube.com/watch?v=wGMJoV_iZPw
http://www.youtube.com/watch?v=2bFqFo9JkHA
http://www.youtube.com/watch?v=jrokIZYThAI
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4. 
FINANSOWANIE 
DZIAŁAŃ EDU-
KACYJNO-IN-
FORMACYJNYCH
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Programy aktywnej 
edukacji (zgodnie z ust. 

7.5 pkt 1a Programu) – 

projekty, uwzględniające 

zespół powiązanych ze sobą 

interaktywnych działań, 

bezpośrednio angażujących 

odbiorcę

Planowane działania muszą 
obejmować zasięgiem 2 
województwa.

Preferowane będą 

projekty aktywizujące 
lokalne podmioty (np. 

Koła Gospodyń Wiejskich, 

Ochotniczą Straż Pożarną, 

organizacje parafialne, 

szkolne koła zainteresowań, 

stowarzyszenia i fundacje) do 

kaskadowego przekazu wiedzy 

na temat Programu Czyste 

Powietrze potencjalnym 

beneficjentom tego Programu 

(wymagane jest porozumienie 
o współpracy lub list 
intencyjny)

NFOŚiGW  
Program Edukacja Ekologiczna 

1

3

2
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Konkurs I

Programy lokalne – WFOŚiGW

Każdy WFOŚiGW prowadzi własne programy grantowe na edukację 
ekologiczną – terminy i szczegółowe zakresy konkursów są bardzo różne, 
dlatego trzeba na bieżąco śledzić ogłoszenia o konkursach na stronach 
lokalnych WFOŚiGW.

Często finansowane są działania o zasięgu lokalnym, w tym m.in.: 
tworzenie ścieżek edukacyjnych, doposażanie pracowni, wycieczki szkolne. 

O fundusze mogą starać się nie tylko samorządy ale także szkoły 
i przedsiębiorcy.



28

Program LIFE

Program Unii Europejskiej poświęcony dofinansowaniu projektów 
związanych z ochroną środowiska. 

Program LIFE  w obecnej perspektywie posiada dwa podprogramy: 
poświęcone projektom ekologicznym oraz projektom klimatycznym. 
W każdym jest komponent związany z działaniami edukacyjnymi.

Nabór na lata 2021-27 nie został jeszcze ogłoszony.

Trwa nabór do inkubatora wniosków LIFE prowadzonego przez 
NFOŚiGW – do 7 lipca 2021.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/inkubator-wnioskow-life-2021/
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6. 
PLANOWANIE 
KAMPANII 
EDUKACYJNEJ
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Jak zaplanować kampanię – krok po kroku

1. Określ dokładnie grupę docelową (np. młodzież w wieku 12-15 lat, osoby starsze).

2. Sprawdź/zbadaj jakie formy przekazu trafią do Twojej grupy (nie ma kampanii „dla 

wszystkich”)

3. Zaplanuj jak dotrzesz do swojej grupy (Przez Internet? Spotkania osobiste? Na rynku?),

4. Określ dokładnie swój cel – co chcesz osiągnąć (np. 70% osób w danej grupie ma 

świadomość zagrożeń spowodowanych smogiem; 50% osób w danej grupie wie jak wymienić 

piec),

5. Dobierz formę przekazu do grupy docelowej (np. film, gra edukacyjna, spotkania osobiste, 

ulotki). 

6. Zaplanuj swój budżet (czy można to zrobić środkami własnymi, czy będzie potrzebny grant?).

7. Przetestuj działania na małej grupie (może to być tzw. grupa fokusowa, ale też np. znajomi).

8. Wykorzystuj to, co już istnieje (materiały, kampanie, lokalne organizacje i grupy).

9. Przeprowadź ewaluację (pomoże to zaplanować kolejne działania).






