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PROJEKT 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Gdyni



Główne założenie projektu 

Założeniem projektu jest stworzenie w przestrzeni miejskiej, 

centrum edukacji ekologicznej „GDYNIA EKO BOX”, które 

działać będzie na rzecz zmiany świadomości społecznej i 

ekologicznej gdynian, dotyczącej powstawaniu odpadów, 

ich segregacji, a w szczególności promując bezodpadowy 

styl życia - ZERO WASTE oraz gospodarki w obiegu 

zamkniętym. 

Nasze cele chcemy realizować poprzez edukację i 

dostarczanie narzędzi wspierających działania obywateli, 

szkół, przedszkoli, instytucji i przedsiębiorstw oraz 

reprezentując społeczności zaangażowane w działanie na 

rzecz środowiska. 

E k o B o x



Nasze cele: 

- działania na rzecz ochrony środowiska w Gdyni 

- prowadzenie działań edukacyjnych, promujących bezodpadowy styl życia - ZERO WASTE 

- działania edukacyjne dotyczące eliminacji z przestrzeni miasta, plastiku, substancji chemicznych i 

produktów mających negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, 

- zapobieganie zanieczyszczeniom i odpadom u źródeł ich powstawania, 

- zapobieganie marnotrawstwu, żywności, surowców oraz niewłaściwemu zagospodarowaniu i 

unieszkodliwianiu odpadów 

- wdrażanie zasad gospodarki bezodpadowej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

- pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie korzystnych dla środowiska 

naturalnego postaw i zachowań obywateli, 

- podejmowanie działań na rzecz pobudzania aktywności społecznej człowieka, 

- zwiększenie dostępu społeczeństwa do informacji o powstających zanieczyszczeniach i odpadach 

- reprezentowanie miasta oraz lokalnej społeczności podczas wydarzeń, akcji, kongresów, konferencji, 

targach itp.

Cele projektu



Realizacja projektu 

Założeniem projektu jest aranżacja przykładowego domu / mieszkania, w którym każde 

pomieszczenie, sprzęty oraz wyposażenie będą nawiązywały do modelu ZERO WASTE 

HOME. 

Dom / mieszkanie będzie pewnego rodzaju wizytówką oraz wskazówką dla 

odwiedzających jak zmienić swój dom aby nie wytwarzać śmieci.  

W przestrzeni przygotowane zostaną wszystkie pomieszczenia 1-1 jak w większości Polskich 

mieszkań, kuchnia, łazienka, toaleta, pokój sypialny, pokój dla dziecka, ewentualnie 

ogródek. 

W każdym z zaaranżowanych pomieszczeń przygotowana zostanie instalacja, która pokaże 

odwiedzającym w jaki sposób można wprowadzić zmiany w domu aby nie wytwarzać lub 

zminimalizować wytwarzanie śmieci lub odpadów. 



Działanie EKO BOXU

EKO BOX w okresie szkolnym -  będzie zachęcał szkoły 

oraz przedszkola do odwiedzin szkoły - prowadzić 

będzie warsztaty ZERO WASTE 

- Warsztaty 

- Prelekcje 

- Debaty 

- Konferencje 

- Animacje 

- Eventy 

- Pikniki  

EKO BOX będzie także mógł być prezentowany w wersji 

mobilnej: w okresie wakacyjnym podczas imprez oraz 

pikników miejskich, festiwali, dni ziemi, targów oraz eko 

eventów itd 



Wyposażenie EKO BOXU zostanie tak zaprojektowane aby 

było przyjazne rodzinie oraz naszej planecie. 

Chcemy pokazać jak zużywać mniej wody, energii, jak 

planować zakupy aby produkować mniej śmieci, a tym 

samym zaoszczędzić pieniądze. 

Podczas spotkań w EKO BOKSIE w każdym z pomieszczeń 

odbywać się będą warsztaty, prlekcje oraz szkolenia 

prowadzone przez naszych edukatorów, którzy 

zaprezentują jak można wprowadzić zmiany w swoim 

domu aby zminimalizować produkowanie śmieci oraz jak 

oszczędzić pieniądze. 

Wyposażenie EKO BOXU



Instalacje, warsztaty oraz prelekcje o tematyce: 

- instalacja z umywalką - grafiki z informacjami ile wody zużywamy podczas mycia - oraz 

wskazówki jak oszczędzać wodę 

- podstaw konewkę pod kran i zbierz wodę gdy czekasz aż poleci ciepła woda 

- instalacja z prysznicem - grafiki zużycia wody - oraz wskazówki jak oszczędzać wodę 

- instalacja ze spłuczkami - jaki guzik wcisnąć na spłuczce? 

- instalacja pokazująca kosmetykami w plastikowych, szklanych oraz papierowych 

opakowaniach - oraz ich zamienniki lub przykłady możliwości produkcji kosmetyków w 

domu w opakowaniach z odzysku 

- warsztaty z domowych sposobów produkcji mydła, proszku, pasty do zębów, anty-

prespirantu, szamponu.

Strefa „Łazienka”



Instalacje, warsztaty oraz prelekcje o tematyce: 

- instalacja ze zlewem - grafiki z informacjami ile wody zużywamy podczas mycia naczyń - oraz 

wskazówki jak oszczędzać wodę  

- instalacja z filtrem do wody - ile butelek trzeba kupić - ile zajmują miejsca w śmietniku 

- bidony - zabieraj bidony ze sobą 

- instalacja z wiaderkami na śmieci - nauka odpowiedniej segregacji 

- instalacja z lodówką - ile opakowań jest w lodówce 

- jak przygotować się do zakupów - planowanie zakupów - siatki, opakowania, jakie produkty 

wybierać, z jakich sklepów korzystać 

- warsztaty - jak wykorzystywać pozostałe opakowania - słoiki, pudełka, butelki - warsztaty z recyclingu 

- kupowanie sprzętów AGD z klasą A+ lub wyższą

Strefa „Kuchnia”



Instalacje, warsztaty oraz prelekcje o tematyce: 

- nie używaj baterii tylko akumulatory 

- nie zostawiaj sprzętów w trybie czuwania - wyciągaj wtyczki z gniazdka 

- uszczelnij okna 

- sprawdź jakie masz ubrania w szafie - pierz ubrania z plastiku w specjalnych workach, 

które nie przepuszczają plastiku do wody 

- warsztaty projektowania i renowacji starych mebli

Strefa „Sypialnia”



Instalacje, warsztaty oraz prelekcje o tematyce: 

- sprawdź jakie zabawki ma Twoje dziecko 

- kupuj mądre zabawki - bez plastiku  

- wykorzystuj materiały z recyklingu do zabawy z dziećmi 

- warsztaty produkcji zabawek z recyclingu 

Strefa „Pokój dziecka”



Instalacje, warsztaty oraz prelekcje o tematyce: 

- wykorzystanie materiałów z odzysku do budowy ogrodu 

- nauka budowy kompostownika 

Strefa „Ogród”



Prowadzący i edukatorzy

Akcja oraz warsztaty będą prowadzone i koordynowane 

przez założycieli gdyńskiej Fundacji PLANET FOR 

GENERATIONS, Małgorzatę i Marcina Kiełt, małżeństwo, 

które z całego serca próbuje zmieniać życie swoje, oraz 

ludzi w koło. Na co dzień prowadzą lub wspierają wiele 

inicjatyw prowadzących do zmniejszania produkcji śmieci 

w domach oraz firmach.  

Jako fundacja realizują programy edukacyjne w domach, 

społecznościach, szkołach oraz firmach. Warsztaty 

prowadzone są przez ekspertów i edukatorów z dziedziny 

Zero Waste, ekologii oraz ekonomii w obiegu zamkniętym. 

Pracę w grupach oraz zajęcia w wybranych 5 szkołach 

przeprowadzą edukatorzy, którzy posiadają wiedzę oraz 

umiejętności związane z tematyką ZERO WASTE i 

gospodarowaniem odpadami.



Zapotrzebowanie

Do realizacji projektu niewątpliwie potrzebne 

jest wsparcie miasta lub innych instytucji, które 

sfinansowały by wyposażenie EKO BOXU. 

Projekt budowlany powinien uwzględniać 

powinien zawierać wszystkie pomieszczenia 

jakie występują w standardowym domu lub 

mieszkaniu oraz ogród. 

Do przeprowadzania wykładów dla większej 

ilości osób (dla klas) planujemy zbudować salę 

wykładową w centrum obiektu.
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Lokalizacja



Inspiracje projektowe Eko Boxu 



Inspiracje projektowe Eko Boxu 



Zawartość przedstawionej oferty jest chroniona prawem autorskim w rozumieniu Ustawy z 4.02.94 o prawie autorskim 
i jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzanie tym prawem bez zgody Fundacji Planet For Generations jest niedopuszczalne.

FUNDACJA  

Planet For Generations 
ul. Kołłątaja 31a/1 

81-332 Gdynia

https://www.facebook.com/

planetforgenerations/ 

planetforgenerations@gmail.com 
tel. +48 508 868 812

https://www.facebook.com/planetforgenerations/
https://www.facebook.com/planetforgenerations/

