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Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku  

 Kampania informacyjno - edukacyjna

 cel: zwrócenie uwagi społeczeństwa na 
problemy Bałtyku i zainspirowanie do 
działania na rzecz jego skutecznej ochrony

Bałtyk – nasze morze
 Działania skierowane do mieszkańców 

całej Polski 

 Działania prowadzone od 2007 roku

– wyławianie „sieci widm”

– akcje sprzątania plaż

– kampanie informacyjne odnośnie 
odpowiedniego dozowania 
detergentów

– Pierwszy Ekologiczny Marsz BałtyckiAutor plakatów: Andrzej Pągowski



  

-  Konkurs na plakat „ Bałtyk – nasze morze” + akcja 
informacyjna

- Happening „Warszawa – miasto nad Bałtykiem”

- Piknik ekologiczny „Poznaj, pokochaj - chroń Bałtyk!”
- Monitoring stanu czystości plaż – projekt MARLIN

- Plebiscyt na Gminę przyjazną Bałtykowi

- Ogólnopolska kampania edukacyjna „Przyjaciele Bałtyku”

Bałtyk – nasze morze  
Elementy kampanii



  

Grafika plakatu promującego
kampanię „Bałtyk nasze morze” 
zostanie wyłoniona 
w ogólnopolskim konkursie 
plastycznym (dla osób pełnoletnich)

• Nadsyłanie prac do 11 kwietnia

• Jury pod przewodnictwem Pana 
Andrzeja Pągowskiego

• Plakaty dystrybuowane będą wśród 
lokalizacji na terenie Polski 
i w krajach basenu Morza 
Bałtyckiego w nakładzie 6 500 sztuk

–  6 000 w języku polskim

– 500 w języku angielskim

Bałtyk – nasze morze  
Konkurs na plakat i akcja informacyjna

Współorganizator:



  

• Oficjalny start kampanii.

• Cel: uzmysłowienie Warszawiakom ich wpływu na stan Bałtyku i wyrażenie ich wsparcia 
dla ochrony Morza.

• Forma: szycie „bałtyckiej bandery” z uczestnikami happeningu. 

• Punkt kulminacyjny tegorocznej edycji Kampanii.

• Temat przewodni: bioróżnorodność Morza Bałtyckiego, zagrożenia i ochrona zasobów.

• Formuła gry plenerowej - „podróży” po wodach Morza Bałtyckiego, polegającej na 
wzięciu udziału w jak największej liczbie przygotowanych aktywności, warsztatach, 
zajęciach edukacyjnych, konkursach i grach.

Piknik „Poznaj, pokochaj – chroń Bałtyk”
22 czerwca, Gdańsk

Happening „Warszawa – miasto nad Bałtykiem
23 marca, Warszawa

Bałtyk – nasze morze  
Wydarzenia



  

Bałtyk – nasze morze  
Monitoring plaż – projekt MARLIN

• Projekt szwedzkiej organizacji Hall Sverige Rent – http://www.projectmarlin.eu/ 

• Monitoring stanu czystości plaż w oparciu o przygotowaną metodologię 

• Termin: przed piknikiem „Poznaj, pokochaj – chroń Bałtyk” -  Gdańsk, 22 czerwca

• Zebrane dane zostaną wprowadzone do międzynarodowej bazy danych 
dotyczących zanieczyszczenia plaż wybrzeża Morza Bałtyckiego
(dotychczas nie było takich kompleksowych działań
w basenie Bałtyku)

•  Wiedza na temat stanu czystości plaż jest niezbędna 
do opracowania odpowiednich i najbardziej skutecznych 
środków zaradczych, zarówno na poziomie lokalnych, 
regionalnym, jak i międzynarodowym. 

http://www.projectmarlin.eu/


  

Bałtyk – nasze morze 
Gmina przyjazna Bałtykowi 

• Trzecia edycja projektu skierowanego do 29 gmin nadmorskich, 
z bezpośrednim dostępem do Morza Bałtyckiego.

• Głosowanie poprzez aplikację internetową, na Gminę, która:

- najskuteczniej i najaktywniej działa w zakresie poprawy stanu utrzymania 
czystości i porządku na plażach miejskich i terenach przyległych 

- prowadzi lub angażuje się w działania podnoszące świadomość ekologiczną 
mieszkańców i turystów przebywających nad Bałtykiem.

            wynik plebiscytu zależy tylko od opinii 
                  mieszkańców i turystów

• Ocena raportu z działań Gminy 
na rzecz ochrony Bałtyku

                Start przyjmowania zgłoszeń – 20 maja

                   Start głosowania – 22 czerwca

                   Ogłoszenie wyników – 20 sierpnia



  

Bałtyk – nasze morze 
Przyjaciele Bałtyku

Stworzenie i animowanie działań sieci klas- liderów i animatorów 
działań edukacyjnych na terenie szkoły, przedszkola, gminy, 

dotyczących poszanowania zasobów wody i ochrony Bałtyku. 
Poprzez aktywizację środowisk szkolnych wokół tematu Morza 
Bałtyckiego i jego zagrożeń, pragniemy wyzwolić w młodych 

ludziach wewnętrzną motywację do ochrony Bałtyku w przyszłości.

Na rok 2014 zaplanowano konkurs 
na organizację wydarzenia 
o charakterze edukacyjno 
– informacyjnym dla społeczności 
szkolnej/gminnej

.



  

Bałtyk – nasze morze  
Partnerzy merytoryczni projektu



  

Bałtyk – nasze morze  
Partnerzy - sponsorzy 



  

Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku  
Edycje 2012 i 2013



  

Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku 
Więcej informacji

• www.naszaziemia.pl
• www.facebook.com/naszaziemia

http://www.naszaziemia.pl/
http://www.facebook.com/naszaziemia
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