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05-502 Piaseczno

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu objął patronatem merytorycznym projekt akcji
ekologicznej przeprowadzonej na terenie przedszkoli i szkół podstawowych na zlecenie P.P.H.U. POLBLUME Zbigniew
Miazga.
Projekt został zrealizowany w niniejszych placówkach i terminach:
1)
2)
3)

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu - 23 lutego 2015 r.,
Szkoła Podstawowa No Bell Montessori w Konstancinie-Jeziornie - 30 kwietnia 2015 r.,
Przedszkole nr 2 „W Stumilowym Lesie” w Raszynie – 10 czerwca 2015 r.

W trakcie projektu Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu chętnie przekazywał wiedzę i dzielił się
bogatym doświadczeniem w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów projektu. Byliśmy w stałym i kontakcie z
członkami Klastra, tj. jednostkami naukowymi i fundacjami zajmującymi się edukacją ekologiczną. W wyniku ścisłej
współpracy z organizacją zapoznaliśmy się ze skutecznymi metodami i narzędziami, których zastosowanie było
kluczem do sukcesu przeprowadzonych akcji ekologicznej.
Patronat merytoryczny swym zakresem obejmował:
- analizę akcji ekologicznej,
- zapoznanie się ze sposobami przeprowadzenia akcji ekologicznych,
- stworzenie planu działań i harmonogramu realizacji,
- dostęp do źródeł elektronicznych i pisanych informujących o ekologii poszerzających wiedzę na jej temat,
- przeprowadzenie spotkań w celu przekazania informacji o pozytywnych skutkach działań na rzecz środowiska
naturalnego,
- szkolenie z zakresu prawidłowego wygłaszania prezentacji,
- zapoznanie z technikami tworzenia prezentacji i sposobami ich wykorzystania,
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- pomoc w przygotowaniu prezentacji wygłaszanych w placówkach oświatowych,
- poznanie zasad marketingu, w tym zasad promocji akcji ekologicznej,
- pomoc w zbiórkach elektroodpadów na terenie placówek oświatowych.
Jakość usługi oceniamy wysoko, zaangażowanie w realizację projektu przerosło nasze oczekiwania. Jesteśmy
przekonani, że patronat merytoryczny, przyczyni się do osiągnięcia długofalowych rezultatów.

Z poważaniem,
Zbigniew Miazga
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