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Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

 

Fundacja WWF Polska we współpracy z Lidl Polska realizują program edukacyjny dla szkół 

podstawowych Dieta przyjazna planecie. Program ten ma na celu przekazanie informacji o tym jak to 

co jemy wpływa na stan środowiska naturalnego i co warto jeść, aby było to zdrowe dla nas i dla 

planety. 

Szczegółowe informacje o programie znajdują się tutaj: Program edukacyjny - Dieta przyjazna planecie 

| WWF Polska 

Aktualnie realizujemy 1 edycję programu. W ramach poszerzania wiedzy uczestniczek i uczestników, 

chętne osoby, chcemy zaprosić do udział w webinarze, w ramach którego chcielibyśmy by 

zaprezentowane zostały informacje na temat tego, jak organizować szkolne wydarzenia edukacyjne w 

duchu zero waste.  

Z naszych obserwacji wynika, że realizacja szkolnych wydarzeń często wiąże się z powstawaniem wielu 

odpadów. Również, jeśli wydarzenia te mają tematykę związaną z ochroną przyrody, bywa, iż 

towarzyszą im np. warsztaty, w których z tworzyw nadających się do odzysku tworzy się nowe 

przedmioty, które nie pełnią istotnych funkcji, a ich odzysk poprzez połączenie różnych surowców jest 

utrudniony lub niemożliwy. Zależy nam na pokazaniu alternatywnych możliwości, przedstawieniu 

zasad, którymi warto się kierować realizując takie działania oraz zasad postępowania z surowcami 

wykorzystywanymi w czasie wydarzeń edukacyjnych. Drugą ważną dla nas kwestią jest żywność i 

ograniczenie jej marnotrawstwa i strat w czasie szkolnych pikników, festynów czy poczęstunków.  

Oprócz przygotowania i przeprowadzenia webinaru podsumowanie przekazanych informacji chcemy 

zamieścić w publikacji edukacyjnej. 

Zwracamy się do Państwa z pytaniem czy widzieliby Państwo możliwość nawiązania współpracy 

zakładającej: 

− przygotowanie 6 zasad szkolnego wydarzenia w duchu zero waste: jak realizować takie 
wydarzenia by nie tworzyć zbędnych odpadów, jak ponownie wykorzystywać materiały, jak 
planować wydarzenie by te odpady, które jednak powstaną nadawały się do recyklingu.  

 

− przygotowanie 6 zasad dotyczących tego, jak nie marnować żywności w czasie wydarzenia 
szkolnego: jak planować zaopatrzenie, co zrobić z żywnością, która jednak pozostanie.  

 

− przekazanie opracowanych zasad do wykorzystania w publikacji edukacyjnej. Publikacja 
przygotowywana będzie w zespole autorskim, w stopce redakcyjnej zostanie podana 
informacja o autorach z podziałem na rozdziały. Oprócz opracowanych zasad realizacji 
wydarzenia ta sama publikacja zawierać będzie dodatkowo: wstęp, 6 pomysłów na przekąski 
owocowo-warzywne dla dzieci, 6 pomysłów na gry i zabawy do realizacji z uczniami i 
uczennicami zachęcające do jedzenia warzyw i owoców, słowniczek trudnych pojęć - rozdziały 
przygotowane przez innych autorów. Materiał szatą graficzną nawiązywać będzie do 
identyfikacji wizualnej programu. Przykładowe wydawnictwo zrealizowane w ramach 
programu: Dieta przyjazna planecie materiały szkoleniowe 2022.pdf (wwf.pl). Możliwe jest 
również dalsze wykorzystanie przekazanych treści w innych wydawnictwach edukacyjnych np. 
na przekazywanych do szkół plakatach edukacyjnych itp.  

https://www.wwf.pl/dieta-przyjazna-planecie
https://www.wwf.pl/dieta-przyjazna-planecie
https://www.wwf.pl/sites/default/files/inline-files/Dieta%20przyjazna%20planecie%20materia%C5%82y%20szkoleniowe%202022.pdf
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− przygotowanie treści webinaru na temat realizacji szkolnych wydarzeń edukacyjnych w 

duchu zero waste prezentującego wyżej wymienione zasady. Przekazania treści w dokumencie 

word z podziałem na kolejne slajdy. Dostarczona treść zostanie umieszczona na szablonie 

prezentacji WWF z materiałami wizualnymi dostarczonymi przez WWF. Ostateczny projekt 

prezentacji zostanie skonsultowany z autorem/autorką. 

 

− przeprowadzeniu dwukrotnie godzinnego spotkania online (webinaru) w kwietniu 2023, 

terminy do uzgodnienia, w dniu roboczym w godzinach wieczornych 18.00-19.00, spotkania 

składałyby się z 45 minutowej wypowiedzi oraz 15 minut czasu na pytania lub dyskusję 

moderowaną przez organizatora (WWF Polska). 

 
Prosimy o informację czy byliby Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy w celu realizacji 

powyższych działań oraz o podanie proponowanej wyceny Państwa pracy. 


