
PISEMNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA NIEINWESTYCYJNEGO ORAZ
EDUKACYJNEGO  WRAZ  Z  OPISEM  OSIĄGNIĘTEGO  EFEKTU  RZECZOWEGO  I
EKOLOGICZNEGO pt: Północny eko pomocnik: Pszczoły – edukacja ekologiczna
 Umowa dotacji nr WFOŚ/D/7784/5495/2022

Nazwa zadania: Północny eko pomocnik: Pszczoły – edukacja ekologiczna
Koszt kwalifikowany zadania w PLN: 11 150 zł brutto
Projekt dofinansowany przez WFOŚGiW w Gdańsku : 10 000 zł brutto
Opis zadania:
Zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu, przy merytorycznym wsparciu pracowników Uniwersytetu
Gdańskiego oraz przy wsparciu partnera projektu Gminy Pszczółki, PółnocnaTV zrealizowała, upubliczniła,
promowała  i  poddała  dystrybucji  zadanie  pod  nazwą:  „Północny  eko  pomocnik:  Pszczoły  –  edukacja
ekologiczna”,  obejmujący produkcję , upowszechnienie i promocję filmu edukacyjnego pt. „Północny eko
pomocnik: Pszczoły – edukacja ekologiczna”.
Nad merytoryczną zawartością produkcji  czuwał pracownik Uniwersytetu Gdańskiego – dr Paulina Kozina,
pan  Piotr Kowalczyk z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Pszczółkach oraz pan Eugeniusz Juchniewicz –
pszczelarz z wieloletnim doświadczeniem w hodowli pszczoły miodnej.
Film poświęcono  zagadnieniom związanym z biologią, ochroną  hodowlą pszczoły miodnej.  Film pełni
funkcję edukacyjną kształtując odpowiednie postawy czy zachowania.
Główny cel jaki stawiał sobie operator projektu to wzrost świadomości ekologicznej dotyczącej   gatunku
apis  mellifera  wśród  odbiorców  zadania,  wpływu  gatunku  na  środowisko  miejskie  i  wiejskie  oraz
wyjaśnienia  zagadnień  związanych  odróżnieniem  chwilowej  mody  tzw.  greenwashingu  od  zachowań
poprawnych  i  skutecznych  wobec  pszczół.  Cel  ten  został  osiągnięty poprzez  wyprodukowanie  oraz
opublikowanie  filmu  z  cyklu:  „Północny  eko  pomocnik:  Pszczoły  –  edukacja  ekologiczna”  na  kanale
własnym –  www.polnocna.tv i  w mediach społecznościowych oraz możliwość udostępnienia programu
filmowego  każdemu podmiotowi  zainteresowanemu upowszechnianiem zadania  na  prowadzonych  przez
siebie platformach komunikacji.

Sprawozdanie z realizacji zadania:

Realizator zadania założył ilość odbiorców na poziomie około 200 tysięcy. W ramach realizacji zadania na
wszystkich  platformach  komunikacyjnych  należących  do  realizatora  tj.  platformy  internetowej
www.polnocna.tv ,  fanpage  na  portalu  społecznościowym Facebook  oraz  kanale  na  YouTube  z  filmem
edukacyjnym „Północny eko pomocnikiem: Pszczoły – edukacja ekologiczna” zapoznało się ponad 280 tys.
osób.  Co  stanowi  znaczne  przekroczenie  zakładanego  celu  oraz  dowód  bardzo  dobrej  jakości
wyprodukowanego programu edukacyjnego i skuteczność realizatora zadania. Film pozostaje dostępny pod
poniższymi adresami, nadal jest oglądany a tym samym utrwala efekt ekologiczny zadania.
https://polnocna.tv/ekopomocnik/polnocny-eko-pomocnik-pszczoly-edukacja-ekologiczna/

W  ramach  realizacji  zadania  i  jego  promocji  dodatkowe  działania  prowadzone  były  na  fanpage
https://www.facebook.com/polnocna  Film znajduje się pod poniższym linkiem:
https://www.facebook.com/polnocna/videos/691088608938555

Film umieszczony został także na kanale YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Uep7RtWGkvY&t=3s
 
W  ramach  kampanii  promocyjnej  PółnocnaTV  wyprodukowała  zwiastun  filmu,  który  znajduje  się  na
platformie komunikacyjnej www.polnocna.tv pod linkiem:
https://polnocna.tv/ekopomocnik/zapowiedz-polnocny-eko-pomocnik-pszczoly/

na Facebooku pod linkiem:
https://www.facebook.com/polnocna/videos/1158884551681290

na kanale YouTube pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=l8mwL-rmw30
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W ramach projektu powstały również dwa artykuły prasowe dotyczące projektu i problematyki związanej z
pszczoła miodną.
„Opowiedzą o pszczołach w nowym odcinku Północnego eko pomocnika”
https://polnocna.tv/ekopomocnik/opowiedza-o-pszczolach-w-nowym-odcinku-polnocnego-eko-pomocnika/

„Pszczoły, greenwashing i wiedza czyli Północny eko pomocnik”
https://polnocna.tv/ekopomocnik/pszczoly-greenwashing-i-wiedza-czyli-polnocny-eko-pomocnik/
Ten  artykuł  oprócz  strony  www.polnocna.tv oraz  profilu  fb  Północna.TV  ukazał  się  na  profilu
facebookowym „Panoramy Pomorza”.

„Północny eko pomocnik: Pszczoły – edukacja ekologiczna” zgodnie z założeniami dystrybuowano i 
promowano kanałami wskazanymi w projekcie. Mailing z informacją o projekcie oraz linkami do filmu na 
stronie operatora projektu objął szkoły ponadpodstawowe w woj. pomorskim. Dodatkowo maile z 
informacją o projekcie rozesłano do organizacji pozarządowych zajmującej się tematyką pszczelarstwa, a 
działających  w zakresie administracyjnym projektu i na terenie których był on realizowany: Zasięg 
administracyjny projektu: województwo pomorskie, powiaty: gdański, starogardzki. Łącznie komunikat 
mailowy wysłano do ponad 100  podmiotów.

Dzięki dodatkowej dystrybucji  filmu wśród podmiotów będących w bezpośrednim zasięgu zadania, które
wiedziały już o projekcie  bowiem śledziły poprzednie edycje cyklu tj.  Gminna Biblioteka Publiczna w
Pszczółkach,  ilość  wszystkich  odbiorców wypełniła  założenia  projektu.  Rzeczowy efekt  projektu  został
osiągnięty.

Projekt  zrealizował  cel  ekologiczny:  podniósł  świadomość  ekologiczną  odbiorców w zakresie  tematyki
zadania. Znajomość projektu i jego efektów zaowocowała pozyskaniem nowych odbiorców co przyczyniło
się  do  zwiększenia  efektu  ekologicznego zadania.  Tym samym efekt  ekologiczny został  osiągnięty,  a
właściwie wciąż trwa.

Realizator projektu oświadcza, iż wywiązał się z ustaleń dodatkowych wynikających z umowy z WFOŚiGW
w Gdańsku. Zamieścił na stronie internetowej  www.polnocna.tv (zakładka Północny eko pomocnik) opis
zadania zawierający jego tytuł wraz z osiągniętym efektem rzeczowym i ekologicznym oraz informację o
dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚ  iGW   w Gdańsku według określonego przez dotującego wzoru.
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