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EKO WARSZTAT MIASTA BYDGOSZCZY 
Chroomy klimat w naszym mieście 

28.10.2011r. 
Miejsce: Opera Nova, ul. Marszałka Focha 5 

Sala seminaryjna 1 
Godz. 9.30 – 12.30 

Dedykowane optymalnie dla 30-45 osób 

 

Tytuł: 
Miasto jako element środowiska naturalnego 
 – praktyczne informacje jak oszczędzad energię i chronid klimat! 

Lider szkolenia: Joanna Mieszkowicz 

Trenerzy: Magdalena Trojanek, Mariusz Gackowski 

Cele i korzyści: 

Warsztat opierał się będzie na autorskiej metodzie 4xO - ODKRYJ – OSZACUJ – OGRANICZ - ODDZIAŁUJ 

 Zbudowanie świadomości wpływu działalności miasta na środowisko naturalne 

 Umiejętnośd wskazywania powiązao, jakie występują pomiędzy ich działalnością a otaczającym 
światem 

 Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz jakości życia 

 Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i pomysłów na konkretne działania 
proekologiczne 

Zawartość merytoryczna:  

I. Wprowadzenie (cała grupa – 15 min) 

II. Praca w grupach (3 grupy po 15 osób w czasie 1,5 h) w interaktywnej formie pozwalająca na 
zapoznanie się z ideą i zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska, relacji biznes – 
środowisko – społeczeostwo; carbon footprint i carbon offset – definicja i znaczenie, sposoby 
mierzenia, przykłady; co może zrobid każdy z nas  

III. Przerwa kawowa (15 min)  

IV. Podsumowanie i miniwykład (1 h) 

 Prezentacje efektów pracy w grupach 

 Prezentacja podsumowująca  

 Działania i plany Miasta Bydgoszcz na rzecz środowiska - dyskusja 
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Metody pracy, w tym rodzaj wykorzystywanych dwiczeo 

Metody: gra, praca w grupach, mini-wykłady (prezentacje multimedialne), filmy, studia przypadków 

Sprzęt wykorzystywany podczas warsztatów: 

Laptop z dostępem do Internetu, głośniki podłączone do laptopa, duży ekran, flipchart, karteczki samoprzylepne i flamastry 

Notka biograficzna trenera prowadzącego: 

Założycielka i Prezes Fundacji Aeris Futuro. Twórczyni pierwszego w Polsce Kalkulatora CO2pozwalającego 
oszacowad wpływ na środowisko (tzw. ślad klimatyczny) i zrekompensowad go poprzez działania offsetowe jak 
sadzenie drzew. Inicjatorka i koordynatorka wielu proekologicznych projektów z biznesem. Liderka powstania i 
koordynatorka wdrożenia polskie standardu Zielonego Wydarzenia. Doświadczona w opracowywaniu programów 
ochrony środowiska dla gmin i powiatów. Wykładowca studiów podyplomowych w SGGW w Warszawie, Wyższej 
Szkole Europejskiej im. J. Tischner w Krakowie, w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 
Uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych konferencji oraz warsztatów o tematyce zrównoważonego rozwoju, 
odpowiedzialnego biznesu, zarządzania organizacją i projektami. Z wykształcenia magister inżynier ochrony 
środowiska o specjalności zarządzanie środowiskiem (Akademia Rolnicza w Poznaniu, Ghent University w Belgii).  

Kontakt: 
Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  

zaprasza na eko warsztat podsumowujący cele realizacji projektu LAKS 

„Lokalna odpowiedzialność za realizację celów Protokołu z Kioto” 

 

kontakt: Referat Projektów Środowiskowych, ul. Jezuicka 4a 85-102 Bydgoszcz, tel. 0 52 58 59 177, fax: 0 52 58 58 111, 

k.napierala@um.bydgoszcz.pl  

 
Zapraszamy do współpracy! 
W razie pytao prosimy o kontakt.  

 
Joanna Mieszkowicz 
Prezes Zarządu Fundacji Aeris Futuro 
JMieszkowicz@Aeris.eko.org.Pl  
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