PRZEDSIĘWZIĘCIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
www.zainwestujwekologie.pl

„NA POWÓDŹ MAM PLAN” Etap III
Projekt edukacji przeciwpowodziowej dla nauczycieli z terenu województwa
łódzkiego
W dniu 25 sierpnia 2015 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Wojewodą Łódzkim. Na mocy umowy Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udzieli dofinansowania w wysokości 108.000,00 zł, w formie
przekazania środków państwowej jednostce budżetowej, na realizację zadania pn.: „NA POWÓDŹ MAM PLAN”
Etap III Projekt edukacji przeciwpowodziowej dla nauczycieli z terenu województwa łódzkiego.
Ogólna wartość zadania: 120.000,00 zł, z czego:
• 108.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
• 12.000,00 zł z budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
Zadanie pn. „NA POWÓDŹ MAM PLAN” Etap III Projekt edukacji przeciwpowodziowej dla nauczycieli
z terenu województwa łódzkiego adresowane jest do pedagogów z województwa łódzkiego pracujących
z dziećmi i młodzieżą na trzech poziomach edukacji – w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole
ponadgimnazjalnej. W ramach zadania w 6 miastach województwa łódzkiego: Łodzi, Łęczycy,
Sieradzu, Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim oraz Skierniewicach będą zorganizowane
jednodniowe, ośmiogodzinne szkolenia dla nauczycieli . Planowany termin przeprowadzenia szkoleń
to listopad – grudzień 2015 r.
Celem szkoleń będzie:
1.

przekazanie nauczycielom wiedzy dotyczącej:
 zjawiska powodzi, jej przyczyn i skutków,
 metod ochrony przed powodzią i ograniczania jej skutków w myśl trzech strategii:
I "Trzymać powódź z daleka od ludzi",
II "Trzymać ludzi z daleka od powodzi",
III "Nauczyć się żyć z powodzią".
 zasad prawidłowego zachowania się przed, w trakcie i po powodzi (omówienie Rodzinnego planu
powodziowego).

 znaków oraz barw ratunkowych,
 współpracy ze służbami kryzysowymi.
2. zapoznanie nauczycieli z różnymi formami i metodami prowadzenia zajęć lekcyjnych o tematyce
dotyczącej bezpieczeństwa powodziowego;
3. przygotowanie nauczycieli do zaplanowania i samodzielnego prowadzenia zajęć o tematyce
powodziowej. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma pomoce dydaktyczne i edukacyjne takie jak:
podręcznik, plakaty, Rodzinne plany powodziowej, płyty CD i in., co pozwoli im w przyszłości na
samodzielne prowadzenie zajęć w swoich szkołach.

Tegoroczna edycja Projektu to już trzecia jego odsłona. Zadanie pn. „NA POWÓDŹ MAM PLAN” jako
inicjatywa dotycząca edukacji społeczeństwa w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powodziowego,
realizowane jest z inicjatywy Wojewody Łódzkiego od trzech lat. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2013 r. udało się zrealizować w 16 placówkach
oświatowych z województwa łódzkiego, do których uczęszczają dzieci mieszkające na terenach zagrożonych,
pokazowe lekcje dotyczące bezpieczeństwa powodziowego. Ponad 500 dzieciom przekazano informację na
temat tego jak należy zachować się przed, w czasie i po powodzi. W roku 2014 projekt skierowany był do
nauczycieli. W wiedzę oraz materiały i pomoce dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć z zakresu
bezpieczeństwa powodziowego wyposażonych zostało ponad 250 nauczycieli. Z uwagi na niesłabnące
zainteresowanie rad pedagogicznych tematyką, trzecia - tegoroczna edycja projektu skierowana jest także do
nauczycieli.

Bliższych informacji na temat projektu udzielają pracownicy oddziału zarzadzania kryzysowego Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod numerem telefonu:
(42) 664 14 18 lub (42) 664 14 42 lub adresem e-mali: dorota.gajewska@lodz.uw.gov.pl

