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W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

OPIS PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

Celem zadania jest umieszczenie 10 regałów metalowych, zamontowanych na stałe, obok wejść na komunalne cmentarze:
„Doły”, ”Szczecińska” i „Zarzew”. Regały stanęłyby wewnątrz cmentarzy, za bramami, przy głównych alejach. Oznaczone
byłyby odpowiednimi tablicami informacyjnymi.,np. „ NIE POTRZEBUJESZ NADMIARU SZKLANYCH ZNICZY? ZOSTAW JE
TUTAJ. MASZ WŁASNY WKŁAD I CHCESZ UŻYĆ PONOWNIE SZKLANY ZNICZ? ZABIERZ GO WŁAŚNIE STĄD. OGRANICZAJĄC
ILOŚĆ ZAKUPÓW I ŚMIECI DBASZ O PRZYSZŁOŚĆ TWOICH DZIECI.” Projekt ma na celu edukację społeczeństwa, wspieranie
postaw proekologicznych i ograniczenia nadmiernej konsumpcji, której efektem jest zalew śmieci wokół nas. To pierwszy
krok do zmiany sposobu użytkowania łódzkich cmentarzy i sposobów kultywowania pamięci o zmarłych, które to w naszym
kraju oparte są niestety na wykorzystywaniu sztucznych kwiatów i nadmiernej ilości zniczy. Elementy tego kultu szybko
ulegają „zużyciu” i zniszczeniu, nie nadają się do przetworzenia i nie są praktycznie segregowane. Wytwarzamy w ten
sposób tysiące ton śmieci, co można by było zdecydowanie ograniczyć, edukując społeczeństwo i zachęcając łodzian do
powrotu do wykorzystania na cmentarzach świeżych kwiatów i minimalnej ilości świec. Propagowanie tego wyłącznie w
aktualnościach na stronach internetowych UMŁ w przeddzień święta 1 listopada raz do roku - to nieco zbyt mało jak na
możliwości Departamentu Ekologii i Klimatu.

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

Celem zadania jest umieszczenie 12 regałów metalowych, zamontowanych na stałe, obok wejść na komunalne cmentarze:
„Doły”, ”Szczecińska” i „Zarzew”. Regały stanęłyby wewnątrz cmentarzy, za bramami, przy głównych alejach. Oznaczone
byłyby odpowiednimi tablicami informacyjnymi.,np. „ NIE POTRZEBUJESZ NADMIARU SZKLANYCH ZNICZY? ZOSTAW JE
TUTAJ. MASZ WŁASNY WKŁAD I CHCESZ UŻYĆ PONOWNIE SZKLANY ZNICZ? ZABIERZ GO WŁAŚNIE STĄD. OGRANICZAJĄC
ILOŚĆ ZAKUPÓW I ŚMIECI DBASZ O PRZYSZŁOŚĆ TWOICH DZIECI.” Projekt ma na celu edukację społeczeństwa, wspieranie
postaw proekologicznych i ograniczenia nadmiernej konsumpcji, której efektem jest zalew śmieci wokół nas. To pierwszy
krok do zmiany sposobu użytkowania łódzkich cmentarzy i sposobów kultywowania pamięci o zmarłych, które to w naszym
kraju oparte są niestety na wykorzystywaniu sztucznych kwiatów i nadmiernej ilości zniczy. Elementy tego kultu szybko
ulegają „zużyciu” i zniszczeniu, nie nadają się do przetworzenia i nie są praktycznie segregowane. Wytwarzamy w ten
sposób tysiące ton śmieci, co można by było zdecydowanie ograniczyć, edukując społeczeństwo i zachęcając łodzian do
powrotu do wykorzystania na cmentarzach świeżych kwiatów i minimalnej ilości świec. Propagowanie tego wyłącznie w
aktualnościach na stronach internetowych UMŁ w przeddzień święta 1 listopada raz do roku - to nieco zbyt mało jak na
możliwości Departamentu Ekologii i Klimatu.
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