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Jak rozwój 
zrównoważony 
może zmienić 
życie w Rumi? 

 

 

 

SPOŁECZNOŚCIOWA SIEĆ ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO  

w Rumi jest nowym forum komunikacji społecznej. 
NEWSLETTER przekazuje aktualne rela-
cje o pracach naszej sieci na rzecz roz-
woju zrównoważonego w Rumi i okolicy.  

Nasza sieć powstała z inicjatywy dwóch 
stowarzyszeń: Rumskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku i Stowarzyszenia Przyja-
ciół Ekologicznej Szkoły Społecznej. Do 
projektu przystąpili, jako wspierający: Bałtycki Instytut 
Spraw Europejskich i Regionalnych, Uniwersytet Gdań-
ski, Stowarzyszenie Rumian i Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie. Projekt odpowiada na ważne pytanie: jak 
inicjować nowe formy organizacji życia społecznego, 
które popularyzowałyby proekologiczne,  zdrowsze na-
stawienie do transportu 
(np. rower), gospodarki 
śmieciowej (segregacja), 
oszczędzania energii 
(nowe technologie ener-
gooszczędne), turystyki 
(ścieżki dla narciarstwa 
biegowego, czy nordic 
walkingu); harmonii ła-
du przestrzennego  (li-
kwidacja dzikich wysy-
pisk, samowoli budowla-
nej), czy też aktywnych 
form ochrony wykluczo-
nych (ekonomia społe-
czna).  

Pionierskim celem projektu jest zorganizowanie 
współdziałania  seniorów i uczniów z gimnazjum.   

W ramach tej oryginalnej koncepcji dialogu i 
w s p ó ł p r a c y  dwóch środowisk – młodzieży 
nastawionej proekologicznie i środowiska 
aktywnych społecznie słuchaczy Uniwersytetu 
III Wieku – doszliśmy do zbieżnego myślenia 
o tym, jak stworzyć swoistą m o d ę  dla 
zachowań proekologicznych i prospołecznych.   

Misją projektu jest kreowanie nowej formy 
komunikacji międzypokoleniowej opartej na wspólnym 
tworzeniu internetowej platformy społecznościowej, 
która ma służyć popularyzowaniu naszych 
proekologicznych marzeń, ale też konkretnych praktyk. 
Jak np. skłonić właścicieli psów, aby sprzątali po swoich 

ulubieńcach, aby mieli 
w garści woreczek i nie 
narażali nas na bakterie 
coli!? Projekt ma też 
sprawdzić czy możliwe jest 
zastąpienie dystansu między 
pokoleniowego dialogiem? 

W następnych numerach 
Newslettera przedstawimy 
konkretne propozycje doty-
czące m. in. popularyzowa-
nia komunikacji rowerowej, 
segregacji śmieci, i walory- 
zacji przestrzeni miejskiej. 
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