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Wyniki badania przeprowadzonego w ramach przygotowania projektu 

„Become ECOnfident” przygotowanego przez stowarzyszenie HEureka 

Generator litewską organizację TAVO Europa i rumuńską organizację 

Evolution w ramach Akcji Kluczowej 2 europejskiego programu Erasmus+.  

Badanie miało na celu zbadanie potrzeb społeczności lokalnej Lubelszczyzny. 

 

 

 

Jako metoda badawcza została wykorzystana ankieta. Pierwsza część ankiety 

zawiera dane metryczkowe. Druga część ankiety zawiera pytania związane z 

ekologią. 
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1. Dane metryczkowe 

 

 

W ankiecie wzięło udział 67 osób poniżej 18. roku życia, 43 osoby między 18. a 24. 

rokiem życia, oraz 11 osób powyżej 24. roku życia. 

 

55 badanych osób jako miejsce zamieszkania wskazało „wieś”, 39 osób wskazało 

„miasto 50 - 100 tys. mieszkańców”, 14 osób wskazało „miasto poniżej 50 tys. mieszkańców”, 

a 13 osób „miasto powyżej 100 tys. mieszkańców”. 

 

Na pytanie o sytuację zawodową udzieliło odpowiedzi 121 badanych. 95 z nich to 

uczniowie, 12 to osoby zatrudnione, 11 to studenci. Pojawiły się też pojedyncze odpowiedzi, 

takie jak „bezrobotny” i „osoba w trakcie matur”. 
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2. Ekologia 

 

Osoby biorące udział w badaniu udzielały odpowiedzi na pytanie „Czy ekologia jest 

dla ciebie ważna?” w skali od 1 do 5, gdzie jeden oznacza „nie jest ważna”, a pięć oznacza 

„jest bardzo ważna”. 3 osoby udzieliły odpowiedzi, że ekologia nie jest dla nich ważna. 8 osób 

udzieliło odpowiedzi „2”. 31 osób odpowiedziało „3”. Dla ponad 80% badanych ekologia jest 

ważna lub bardzo ważna. Te osoby udzieliły odpowiedzi „4” oraz „5”. 

 

Osoby biorące udział w badaniu udzielały odpowiedzi na pytanie „Czy uważasz się za 

osobę, która dba o środowisko?” w skali od 1 do 5, gdzie jeden oznacza „zdecydowanie nie”, 

a pięć oznacza „zdecydowanie tak”. 3 osoby udzieliły odpowiedzi, że zdecydowanie nie są 

osobami dbającymi o środowisko. 18 osób udzieliło odpowiedzi „2”. 34 osoby odpowiedziały 

„3”, a 48 osób odpowiedziało „4”. 19 badanych zdecydowanie uważa się za osoby dbające o 

środowisko. 
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Osoby biorące udział w badaniu udzielały odpowiedzi na pytanie wielokrotnego wyboru 

„W jaki sposób dbasz o środowisko?”. 95 osób udzieliło odpowiedzi „Noszę własne torby na 

zakupy” oraz „Segreguję śmieci”. 51 osób odpowiedziało „Oszczędzam wodę”. 38 osób 

odpowiedziało „Ograniczam jazdę samochodem”, a 23 osoby „Ograniczam spożywanie mięsa.” 

2 osoby udzieliły odpowiedzi „Nie dbam”. 7 osób udzieliło innych odpowiedzi. 

 

 

Osoby biorące udział w badaniu odpowiadały na otwarte pytanie „Jaki jest największy 

problem ekologiczny w twoim regionie?”. Odpowiedzi udzieliło 101 osób. Najczęściej 

pojawiające się odpowiedzi były związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz śmieceniem. 

Oto ich przykłady: 

Używanie toreb plastikowych 

Zaniedbywanie segregacji odpadów 

Nadużywanie jednorazówek, zbyt rzadki wywóz śmieci (plastik, tektura), ciężka 

dostępność produktów less-waste 

Nie sortowanie śmieci 

Smog i palenie śmieci w tradycyjnych piecach oraz korki. 
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Osoby biorące udział w badaniu odpowiadały na otwarte pytanie „Co powinno się 

zmienić w twoim regionie jeśli chodzi o ochronę środowiska?”. Odpowiedzi udzieliło 95 

osób. Oto przykładowe odpowiedzi: 

Należy tworzyć nowe parki, sadzić drzewa itp. 

Ludzie nie powinni wyrzucać śmieci do lasu. 

Więcej drzew 

Segregacja śmieci i oszczędność wody 

Kontrolować dym z kominów u tych co palą śmieci 

 

 

Osoby badane udzielały odpowiedzi na pytanie „Czy masz wpływ na zmianę sytuacji 

ekologicznej w Twoim regionie?” w skali od 1 do 5, gdzie jeden oznacza „zdecydowanie nie”, 

a pięć oznacza „zdecydowanie tak”. 24 badanych odpowiedziało, że zdecydowanie nie mają 

wpływu na zmianę sytuacji ekologicznej. 35 osób oceniło swój wpływ na zmianę sytuacji 

ekologicznej na 2, a 42 osoby oceniły go na 3. Osoby uznające swój wpływ na zmianę sytuacji 

ekologicznej za wysoki stanowiły około 17%. 15 osób odpowiedziało oceniło go na 4, a 6 osób 

na 5. 
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Osoby biorące udział w badaniu odpowiadały na otwarte pytanie „Czy znasz dobre 

praktyki ekologiczne, którymi warto się podzielić?”. Odpowiedzi udzieliło 81 osób. Oto 

przykładowe odpowiedzi: 

Własne torby na zakupy 

Nie pakowanie warzyw/owoców w torebki foliowe ewentualnie własna torba. Nie 

kupowanie zbędnych rzeczy pseudo ułatwiających życie. Jak najdłuższe korzystanie z 

posiadanych ubrań, telefonów, komputerów, telewizorów nie zmienianie na nowszy 

model. 

Ograniczać spożywanie mięsa. (fleksitarianizm) 

Robienie własnych środków czystości i środków do prania, są również ekonomicznie 

bardziej opłacalne, oraz mycie szyb popiołem! To jest genialne. 
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Podsumowanie 

 

W badaniu udział wzięły młode osoby związane ze szkołami partnerskimi 

stowarzyszenia HEureka Generator oraz młodzi wolontariusze naszej organizacji, ponieważ 

zależało nam na precyzyjnym określeniu jakie potrzeby mają nasze grupy docelowe w zakresie 

aktywności proekologicznych. 

 

Wyniki potwierdziły, że ekologia jest bardzo ważna dla zdecydowanej większości uczestników 

badania. Młodzież stara się również dbać o środowisko. Najpopularniejszymi przykładami 

proekologicznych działań okazały się: noszenie własnej torby na zakupy, segregowanie śmieci, 

oszczędzanie wody. 

 

Uczestnicy badania określili również jakie są najważniejsze problemy ekologiczne w ich 

regionie. Okazały się nimi: zanieczyszczenie powietrza,   

śmiecenie. 

 

Uzyskaliśmy również liczne propozycje zmian, które przyczyniłyby się do wzmocnienia 

ekologicznego stylu życia mieszkańców naszego regionu. 

Uczestnicy badania udzielali bardzo zróżnicowanych odpowiedzi na pytanie "Czy masz wpływ 

na zmianę sytuacji ekologicznej w Twoim regionie?" Przeważały tutaj opinie o dość niskim 

wpływie na realne zmiany. 

 

Dzięki uzyskanym w badaniu informacjom ekologia stała się głównym tematem projektu 

„Become ECOnfident”, który stowarzyszenie Heureka Generator współtworzy z organizacją 

Evolution i organizacją Tavo Europa. Pomysł na projekt został rozwinięty w oparciu o 

zainteresowania i potrzeby młodych ludzi, a uzyskane przez nas przykłady działań 

proekologicznych, problemów ekologicznych w regionie i propozycji zmian wzmacniających 

proekologiczne aktywności, posłużą do przeprowadzenia konkretnych aktywności w trakcie 

realizacji projektu. 

 


