NAZWA ZADANIA: „Północny eko pomocnik: Wilki – edukacja ekologiczna”. Umowa dotacji nr
WFOŚ/D/784/100/2018



Koszt kwalifikowalny zadania (21 700 PLN);
Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (20 000 PLN)

OPIS ZADANIA:
Zadanie kontynuuje projekt pod nazwą „Północny eko pomocnik”, realizowany w 2014 ,2015 oraz 2016 roku.
Północny eko pomocnik” to programy filmowe przygotowywane wraz z partnerem zadania – Regionalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku. Do tej pory ukazały się trzy edycje cyklu, obecny jest
czwartą edycją. Zadaniem projektu, podobnie jak przy poprzednich
edycjach jest edukacja ekologiczna i promocja proekologicznych postaw wśród mieszkańców woj. pomorskiego.
Działania operatora i partnera ukierunkowane są na wzrost świadomości ekologicznej dotyczącej gatunku canis
lupus wśród odbiorców zadania. Wpływu wilka na środowisko i wyjaśnienia zagadnień związanych z tym
drapieżnikiem. Główny cel jaki stawia sobie operator projektu to wzrost świadomości ekologicznej wśród
odbiorców zadania.
Tym razem ekipa Północnego eko Pomocnika w Projekcie Północny eko pomocnik Wilki – edukacja
ekologiczna film pt;” Sezon na wilka” zmierza się próbą obalenia stereotypu wilka jako przerażająco groźnego,
krwiożerczego drapieżnika. Naszym partnerem w realizowanym zadaniu jest Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska, a cały projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku. Do współpracy zaprosiliśmy biologów i leśników. Walka ze stereotypem kształtowanym
już od najmłodszych lat, wilka zjadającego Czerwonego Kapturka, atakującego trzy urocze świnki czy
jednoznacznie czarnego charakteru z nieodłącznym papierosem w pysku w bajce Wilk i zając to niełatwe
zadanie. Stereotypy biorą się przede wszystkim ze strachu a ten wprost z niewiedzy. Film Sezon na wilka ma
być próbą pokazania rzeczywistej roli tego zwierzęcia w lasach i jego zachowań oraz wskazówką – co robić, gdy
spacerując po lesie natkniemy się na tego wyjątkowego drapieżnika oraz dokąd pójść, gdy wilk zaatakuje nasze
stado.
Lekka ale i bogata merytorycznie formuła filmu sprawia, że filmowa przygoda z tymi tajemniczymi
mieszkańcami lasów jest
przede wszystkim wartościowym i przystępnym materiałem edukacyjnym dla każdego.

