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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdański
“Ogłuszka na skraju lasu” - Sprawozdanie z realizacji zadania oraz osiągnięty efekt ekologiczny
Od 28 czerwca 2021 roku do 27 sierpnia 2021 roku, pięć razy w tygodniu radio Weekend FM emitowało
edukacyjną audycję ekologiczną “Ogłuszka na skraju lasu”. Projekt skierowany był do mieszkańców i turystów
przebywających na terenie czterech powiatów województwa pomorskiego, tj. powiatu bytowskiego, chojnickiego,
człuchowskiego i kościerskiego. Jego celem było zwiększenie świadomości ekologicznej oraz zwrócenie uwagi na
problemy związane z ekologią i ochroną bioróżnorodności. A tym samym wyrobienie i utrwalenie wśród odbiorców
prawidłowych nawyków i postaw proekologicznych.
W sumie przez dziewięć tygodni trwania projektu odbiorcy wysłuchali 45 odcinków edukacyjnej audycji
“Ogłuszka na skraju lasu”. Każda audycja traktowała o wybranym problemie ekologicznym (wykaz odcinków wraz z
osiągniętym efektem ekologicznym zawiera Załączniku nr 2). W dwudziestu rozbudowanych odcinkach pojawili się
eksperci, a pozostałych dwudziestu pięciu krótszych audycjach problemy przedstawiał w autorski sposób gospodarz
programu Krzysztof Ogłuszka.
W efekcie, dzięki pięciokrotnym emisjom odcinków w każdym tygodniu trwania projektu oraz jego
intensywnej promocji na antenie oraz w internecie, wiedza na temat ochrony bioróżnorodności była silnie eksponowana
wśród mieszkańców czterech powiatów. Wyniki badań słuchalności (Zasięg tygodniowy, fala czerwiec-sierpień 2021,
powiaty: chojnicki, człuchowski, bytowski, kościerski) przeprowadzone przez Instytut Kantar MillwardBrown wskazują,
że w każdym tygodniu trwania projektu, radia Weekend FM słuchało 144 000 odbiorców. To o 12 000 więcej niż
pierwotnie zakładano.
Słuchaczom pozostała jednak nie tylko ciekawa i użyteczna wiedza. Pod koniec każdej audycji zadawane było
pytanie dotyczące tematyki danego odcinka. Najbardziej zaangażowani uczestnicy konkursów otrzymali użyteczne
przewodniki po regionie Kaszub i Borów Tucholskich. Dzięki temu mogą na nowo odkryć swój region, a w połączeniu
ze zdobytą wiedzą spojrzeć na niego również pod katem ochrony bioróżnorodności.
Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 53 210,13 PLN. Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w
Gdańsku 14 600,00 PLN.
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