UCHWAŁA Nr 208
RADY MIASTA KONINA
z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.:
„Wonders of Waste” (Cuda z odpadów) w ramach Programu Erasmus+.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295) –
Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zatwierdza do realizacji projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Erasmus+, pn.: „Wonders of Waste” (Cuda
z odpadów) realizowanego przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
w Koninie:
Program: Erasmus+
Akcja KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.
2. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r.
3. Całkowita wartość projektu wynosi: 17 014,00 EUR tj. 73 689,34 PLN co stanowi 100%
dofinansowania (przy przeliczaniu budżetu z € na PLN zastosowano średni kurs miesięczny
NBP 4,3311 po kursie z dnia 04.10.2019 r. zgodnie z Tabelą
nr 193/A/NBP/2019).
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 208
Rady Miasta Konina
z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.:
„Wonders of Waste” (Cuda z odpadów) w ramach Programu Erasmus+.
Koordynator projektu pn. „Wonders of Waste” (Cuda z odpadów) poinformował Panią
Dorotę Wierońską – dyrektor Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie,
że wniosek złożony w ramach sektora Edukacja szkolna Akcja KA2 Współpraca na rzecz
innowacji i wymiany dobrych praktyk został zatwierdzony.
Budżet projektu opiewa na kwotę 17 014,00 EUR co w przeliczeniu na PLN wynosi
73 689,34 zł. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Przedszkole nr 32 od wielu lat realizuje zadania związane z rozwijaniem zdolności
dziecka oraz wyrównywaniem szans przed podjęciem nauki w szkole. W związku z tym
placówka brała udział w różnych programach unijnych, takich jak: Socrates, Comenius,
Zagraniczna Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej, eTwinning, Erasmus+.
Tym razem Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi pełni funkcję Koordynatora
projektu, natomiast Liderem jest Islandia. Pozostali Koordynatorzy to: Norwegia, Turcja,
Grecja, Bułgaria i Włochy. Projekt pn. „Wonders of Waste” (Cuda
z odpadów) ma na celu podniesienie świadomości wszelakich działań, które mogą radykalnie
zmienić wpływ ludzkości na naszą planetę. Aby ograniczyć naszą ciągłość produkcji odpadów
i zastosować prawdziwy zrównoważony rozwój, musimy zmienić nawyki konsumpcyjne:
codziennego zachowania, stylu życia i sposobów wytwarzania coraz to nowych przedmiotów i
to najlepiej od najmłodszych lat.
Główne cele projektu:
 łączenie naszych dzieci z cudami natury i budowanie świadomości ekologicznej,
aby szanować i chronić naszą planetę,
 poprawa kompetencji i umiejętności w zakresie edukacji ekologicznej nauczycieli
przedszkolnych,
 konsolidacja i rozpowszechnianie najlepszych praktyk wśród przedszkoli dzieci
i nauczycieli, ale także ich rodzinom i społecznościom lokalnym,
 wymiana dobrych praktyk między różnymi krajami,
 podnoszenie świadomości dzieci i rodzin na temat wpływu, jaki wywierają na nas
produkty środowiska i uświadamianie sobie, jak niewielkie zmiany w naszym stylu
życia mogą pomóc naszej planecie pozostać zdrową,
 wdrożenie wszystkich dobrych nawyków wyuczonych podczas projektu, aby stały się
stylem życia i programem nauczania w naszych przedszkolach.
Zgodnie z założonymi celami udział w projekcie przyczyni się do podniesienia
świadomości dzieci, nauczycieli i rodziców na temat masowego stosowania tworzyw
sztucznych oraz jakie znaczenie ma recykling dla środowiska.
Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński

