FOKI
Tytuł projektu: Kompendium wiedzy o fokach - ogólnopolska dystrybucja książki i filmu
o ochronie foki szarej w Polsce
Termin realizacji projektu: 01.04.2013-31.10.2013
Koszt całkowity projektu: 129 970,00 PLN
Kwota dofinansowania ze środków NFOŚiGW w Warszawie: 110 474,00 PLN

http://www.nfosigw.gov.pl/

Wkład własny: 19 496,00 PLN
Cel projektu:
Głównym celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży
w gimnazjach oraz osób korzystających z bibliotek publicznych poprzez przekazanie na stan
bibliotek szkolnych oraz miejskich książki pt. "Życie fok – historia prawdziwa" oraz filmu
"Nauczanie początkowe" – materiałów traktujących o ochronie ssaków morskich w Polsce,
a szczególnie o foce szarej. Projekt miał zasięg ogólnopolski, zaplanowano dotrzeć do prawie
5000 bibliotek (w tym 4709 szkół gimnazjalnych oraz 240 bibliotek miejskich publicznych).
Całkowity zasięg projektu ocenia się na około 1,75 miliona osób. Ważnym elementem
projektu było bezpłatne udostępnienie zarówno książki jak i filmu w internecie w wersji pdf
i do obejrzenia on-line. Instytucją wspierającą niniejszą inicjatywę była Stacja Morska
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
Celem projektu było kształtowanie podstawowej wiedzy o gatunkach fok, a szczególnie foki
szarej najczęściej występującej w Morzu Bałtyckim oraz o ochronie bioróżnorodności
w Polsce na przykładzie tego gatunku.
Opis projektu:
Poprzez niniejszy projekt Fundacja pragnęła dostarczyć uczniom nową i dodatkową wiedzę,
a także wykształcić wśród młodzieży podstawowe zasady współegzystencji ze środowiskiem
naturalnym ich najbliższego otoczenia, uwzględniając korzyści, jakie przynosi to dla jakości
życia.
Założeniem było przekonanie młodych ludzi, że to, co robią dla środowiska naturalnego
czynią dla siebie, dla własnego dobra i stabilnej przyszłości, zapewniając sobie byt na świecie,
w którym bez obawy o zdrowie będą mogli korzystać ze wszystkich walorów, jakie można
z morza wydobyć.

Książka zawierająca kompendium wiedzy o chronionych fokach szarych oraz film
dokumentalno-przyrodniczy „Nauczanie początkowe” stanowią doskonały materiał
edukacyjny. Film został specjalnie przygotowany z myślą o emisji w czasie godziny lekcyjnej.
Celem Fundacji jest udostępnienie książki wraz z filmem dla ogółu społeczeństwa,
w szczególności dla uczniów szkół gimnazjalnych, ale również dla wszystkich bibliotek
wojewódzkich. Wiedza dotycząca ochrony morskich ssaków w dalszym ciągu jest mało
rozpowszechniona i niedostępna dla wielu uczniów. Realizowany projekt będzie miał
za zadanie zmienić ten stan rzeczy i zachęcić do pogłębiania wiedzy i zainteresowań.
Projekt, prócz wiedzy faktograficznej i popularyzacji gatunku będzie miał na celu dostarczyć
zrozumienie dla potrzeby ochrony gatunków bytujących w Morzu Bałtyckim, w szczególności
na kształtowaniu wzorców przyrodniczych wobec organizmów żywych i ich siedlisk.
Poprzez realizację niniejszego projektu kreowane są proekologiczne postawy wobec
zasobów przyrody nadmorskiej u młodzieży i ogółu społeczeństwa.
Fundacja zachęca do pobrania tutaj uaktualnionej w ramach projektu wersji książki "Życie
fok - prawdziwa historia".

