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PROGRAM* (z dnia 10-09-2020)

22 września (wtorek)
10:00

Otwarcie szkolenia

10:10

Jaka jest nasza świadomość ekologiczna – czyli co mówią sondaże?

10:20

11:40

Przekonać do segregacji – jak rozmawiać z mieszkańcami? Techniki wpływania
na odbiorców.
EKOedukacja, jaką znamy: materiały drukowane, ścieżki edukacyjne, warsztaty,
pogadanki, pikniki, ekogadżety…
Edukacja nietypowo

12:00

Zasady prowadzenia skutecznej kampanii edukacyjnej

12:20

Pytania

12:30

Lunch

13:00

15:10

Na deser 
Paweł Szadziewicz
Mapa kontaktów urząd – mieszkaniec
Ekorum
PANEL EKSPERCKI
Dlaczego warto współpracować z podmiotami zewnętrznymi? Współpraca w dobie pandemii.
 Aneta Stawicka, REKOPOL O.O.
 Edyta Wielgus-Barry, PlasticsEurope Polska
 Tadeusz Pokrywka, REKARTON
 Artur Łobocki, RECAL
 Dominik Dobrowolski
 Paweł Szadziewicz, Ekorum
Kampania trudnych projektów – doświadczenia i efekty działań
Iwona Bolt
Zakład Utylizacyjny w Gdańsku
Komunikacja w zakresie gospodarki odpadami prowadzona przez gminy/zakłady Karol Wójcik
– współpraca z mediami
BYŚ
Pytania

15:20

Przerwa na kawę

11:00

13:15

14:15
14:45
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Katarzyna Terek
Ekorum
Przedstawiciel*
Paweł Szadziewicz
Ekorum
Dominik Dobrowolski
Ekolog i podróżnik
Joanna Siwek
ZGO Bielsko-Biała

www.ekorum.pl

15:50

16:50
17:00
20:00

WARSZATY
Co nas nie zabije, to nas wzmocni, czyli komunikacja kryzysowa:
 jak odnaleźć się w sytuacjach kryzysowych?
 jak tworzyć przekaz do mieszkańców?
 jak niwelować problemy?
 narzędzia „szybkiej reakcji”
Podział na grupy zadaniowe
Pytania, zakończenie I dnia szkolenia
Obiadokolacja
Poznań by night is OK!

23 września (środa)
10:00
10:05
10:35

11:10
11:30

12:00

13:00
13:45

Otwarcie 2. dnia szkolenia
Warsztaty – podsumowanie – burza mózgów
Jak nas widzą – tak nas piszą, czyli w trosce o detal w naszym przekazie:
Mateusz Stępień
Urząd Miasta Bydgoszczy
 konferencja prasowa i briefing w terenie: przygotowanie uczestników i
zaplecza technicznego; w jaki sposób uatrakcyjnić spotkanie z mediami?
 przygotowanie do wywiadu i wywiad: jak przekazać to, na czym nam zależy?
 media społecznościowe: jak z ich wykorzystaniem dać mediom coś więcej?
 temat segregacji: kiedy za akcją idzie reakcja - jak to pokazać i wykorzystać
w mediach tradycyjnych i społecznościowych?
Komentarze pod artykułami i postami jako źródło informacji – co wie i myśli
Paweł Szadziewicz
mieszkaniec o systemie gospodarki odpadami w swojej gminie
Ekorum
OKO W OKO Z DZIENNIKARZEM
Rafał Pogrzebny
Jak przygotować dobry komunikat? Najczęściej popełniane błędy.
Polska Agencja Prasowa
Czego oczekują od nas media?
PANEL EKSPERCKI
Jak odnaleźć się w sytuacjach kryzysowych? Jak radzić sobie z hejtem w gospodarce odpadami?
 Katarzyna Jauksz-Zalewska, ZM GOAP
 Iwona Bolt, ZU Gdańsk
 Rafał Pogrzebny, PAP
 Mateusz Stępień, UM Bydgoszczy
 Paweł Szadziewicz, Ekorum

Lunch
wyjazd na PSZOK/Gratowisko
GRATOWISKO, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, to trzeci tego
typu obiekt w Poznaniu. Posiada rampę najazdową oraz szereg kontenerów przeznaczonych
do gromadzenia odpadów problemowych. Osobno zlokalizowano magazyn na odpady
niebezpieczne, a także budynek socjalny. Choć w przestrzeni miasta PSZOK funkcjonuje już
przeszło 10 lat, to jednak z powodzeniem wciąż jest uzupełniany o nowe elementy.
Na GRATOWISKU działa m.in. pierwszy w Polsce punkt ponownego użycia „Drugie
życie”, który został w ubiegłym roku powiększony i zmodernizowany, EKO Muzeum
oraz ciekawa ścieżka edukacyjna.

15:30

Zakończenie szkolenia
*może ulec zmianie, w trakcie potwierdzania
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