Środowisko w którym żyjemy
Kolumna dofinansowana ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Dofinansowanie WFOŚiGW
w Katowicach do wyjazdów młodzieży
Każdy z nas, który ma dzieci chce,
aby były one zdrowe i dobrze się rozwijały. Dzieci zamieszkałe na terenach zagrożonych środowiskowo, są szczególnie narażone na niekorzystne działanie
środowiska w którym żyją i mieszkają.
Rozumiejąc powyższe, WFOŚiGW i
GW angażuje się w pomoc finansową w
zakresie wyjazdów ogólnoprofilaktycznych dzieci i młodzieży z województwa
śląskiego.
Również w bieżącym roku, będzie
możliwość skorzystania z dotacji do
tego typu wyjazdów.
Pomocą finansową objęte są wyjazdy dzieci i młodzieży zamieszkałej na
terenie większości gmin naszego województwa (wykaz na stronie internetowej
Funduszu), pragnących wyjechać w tereny rekreacyjne i ekologiczne znajdujące się w woj. śląskim lub poza nim.
Dofinansowanie wyjazdu 14-dniowego wynosi:
• 170 zł/1 dziecko - stawka podstawowa,
• 400 zł/1 dziecko - stawka podwyższona.
Kwoty te dotyczą wyjazdów poza
teren województwa śląskiego.

-

dzieci niepełnosprawnych,
dzieci z domu dziecka,
dzieci z rodzin zastępczych,
dzieci wymagających kształcenia
specjalistycznego.

Wnioski o dotację są dwojakiego rodzaju:
1. Wniosek indywidualny - dotyczy
zielonej szkoły, mogą składać podmioty niepubliczne, będące organem prowadzącym szkołę lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą.
2. Wniosek zbiorowy – dotyczy zielonej szkoły, składają podmioty
publiczne, będące organem prowadzącym szkołę lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą.
Stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z obowiązującym regulaminem Funduszu, należy
złożyć na co najmniej 1 miesiąc przed
planowanym wyjazdem.
Ważne jest, aby wyjazd nastąpił
do miejscowości czystej ekologicznie

na terenie danego województwa lub
na terenie całego kraju, na podstawie
art. 9 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235).
Ze szczegółami aplikacji o środki finansowe oraz wykazem gmin woj.
śląskiego zagrozonych środowiskowo,
można zapoznać się korzystając ze strony internetowej WFOŚiGW w Katowicach (www.wfosigw.katowice.pl).
Kilkuletnie doświadczenia pokazują,
że inicjatywa Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Katowicach, jest
ze wszech miar słuszna i służy nie tylko
zdrowiu, ale także podniesieniu wiedzy
i świadomości ekologicznej przyszłych
pokoleń.
		

Maurycy Hankiewicz
na podstawie
materiałów WFOŚiGW

W przypadku miejsc znajdujących
się na terenie naszego województwa,
stawki są wyższe i wynoszą:
• 300 zł/1 dziecko - stawka podstawowa,
• 500 zł/1 dziecko – stawka podwyższona.
Stawka podwyższona dotacji obowiązuje w przypadku:
- dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny,
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