Partnerzy
Planète Urgence - www.planete-urgence.org
DDEFI - Développement Durable Etude Formation Information - www.
ddefi.fr
The Environment Center of the Charles University of Prague - www.
cozp.cuni.cz
Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe ONZ dla Władz Lokalnych z
Europy Środkowej i
Wschodniej (CIFAL Płock) - www.cifalplock.ump.pl
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
www.wlodkowic.pl
“Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi
Faculty of Economics and Business Administration
www.feaa.uaic.ro

TRANSPORCIE:
• transport jako dział gospodarki narodowej
• potrzeby i postulaty transportowe
• podział międzygałęziowy transportu zbiorowego
w Polsce w 2005 r.
• transport a zanieczyszczenie
• kolej regionalna
• rewitalizacja transportu kolejowego w regionie
• obsługa portów lotniczych transportem szynowym
• rozwój miast a rozwój transportu
• polityka transportowa miasta
• zarządzanie mobilnością
• innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania
zrównoważoną mobilnością – tzw. niches
• plan transportowy
• polityka parkingowa
• paliwa alternatywne w transporcie miejskim
• trolejbusy
• Model Karlsruhe
• system wsparcia dla systemu transportu rowerowego
• rowery miejskie (public bikes)

Centrul de Consultanţă Ecologică Galati
www.cceg.ro
Eco-Counselling Institute - www.eco-conseil.be
ICLEI - Local Governments for Sustainability,
International Training Centre - www.iclei.org/itc

Transport & Travel Research - www.ttr-ltd.com

Przy finansowym wsparciu:
Leonardo da Vinci European Programme (EC)
Walloon Region (BE)
Ministry of Environment of the Czech Republic (CZ)
Regional Council of Île de France (FR)

Regional Council of Aquitaine (FR)
Regional Council of Bourgogne (FR)
Regional Council of Meurthe et Moselle (FR)
Campus Veolia Environnement (FR)
Chèque Déjeuner Group (FR)

Kontakt:
Mickaël Berrebi
Kierownik Projektu

Développement Durable Etude Formation
Information (DDEFI)
16 rue du Recrêt, 69670 Vaugneray, France
Tel : 00 33 685 120 912
E-mail : contact@pasdel.eu, www.pasdel.eu

Kontakt:
CIFAL Płock
Urząd Miasta Płocka

Koordynator projektu:
Marzena Woźniak-Trojanowska
tel. 48 24 367 14 83
E-mail: marzena.trojanowska@plock.eu

PASDEL
Praktykowanie Zrównoważonego Rozwoju Poprzez E- learning
PrActising Sustainable Development through E-Learning

Szkolenia e-learningowe dla:
• sektora publicznego
• sektora prywatnego
• organizacji pozarządowych
• uczelni wyższych
• indywidualnych odbiorców

PASDEL nowoczesną metodą szkoleń
przez internet
Zrównoważony rozwój
– podstawowe informacje
Od czasu konferencji ONZ na temat Środowiska i Rozwoju z 1992 r. (tzw. Szczyt Ziemi) i raportu Gro Burndtland
z 1987 r. na znaczeniu zyskała koncepcja zrównoważonego
rozwoju, według którego możliwy jest rozwój cywilizacyjny,
w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania takich samych szans przyszłych
pokoleń. Ze względu na złożoność i długość tego procesu,
zjawisko zrównoważonego rozwoju opiera się na kilku czynnikach (m.in. ochrona środowiska, wzrost gospodarczy, rozwój
społeczny czy poszanowanie praw społecznych) i musi być procesem zintegrowanym zarówno lokalnie jak i globalnie.

Co może dać Ci PASDEL?
• możliwość edukacji w nowoczesnych i innowacyjnych
dziedzinach nauki.
• możliwość szkolenia we współpracy ze środowiskiem
akademickim Europy i nie tylko, możliwość nawiązania
międzynarodowych kontaktów.
• elastyczność czasu i formy pracy, łatwość dostępu.
• podniesienie świadomości ekologicznej oraz zbudowanie zdolności integracji między środowiskami władzy
lokalnej, prywatnym biznesem i lokalną społecznością.

Aby osiągną ten cel i, przede wszystkim, przekształcić
ideę w konkretne działania, Urząd Miasta Płocka wraz
z Partnerami projektu PASDEL stworzył ofertę specjalistycznych szkoleń przez internet dla przedstawicieli sektora
publicznego i prywatnego, studentów, osób bezrobotnych
i pracujących. Szkolenia są prowadzone przy użyciu innowacyjnych i praktycznych metod oraz dostosowane do
specyficznych potrzeb odbiorców. To tzw. projekt PASDEL:
Praktykowanie Zrównoważonego Rozwoju poprzez
E-Learning (realizowany w ramach programu Leonardo da
Vinci) odpowiada wyzwaniom wg wymagań Unii Europejskiej), który wprowadzany został jednocześnie w pięciu
krajach UE: Polsce, Rumunii, Czechach, Belgii i Francji.
Aby osiągnąć swą maksymalną efektywność projekt PASDEL
w Polsce koncentruje się na edukacji w trzech zakresach:

ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORSTW:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

historia zrównoważonego rozwoju
umowy międzynarodowe
oś strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju
odpowiedzialność społeczna za środowisko lokalne
powietrze, woda, gleba, energia, transport, odpady
globalna odpowiedzialność środowiska
odpowiedzialność względem społeczeństwa
ekonomiczna efektywność
międzynarodowe procedury w zrównoważonym rozwoju
lokalne i europejskie ramy prawne
wskaźniki gospodarcze
inicjatywa władz lokalnych

GOSPODARCE ODPADAMI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rodzaje odpadów
odpady papierowe i kartonowe
odpady metalowe
metale nieżelazne
aluminium
stal
odpady tekstylne, biodegradowalne
promieniotwórczość
sektor przetwarzania odpadów
odzyskiwanie odpadów
odpady z gospodarstw domowych i odpady miejskie
odpady rolnicze, przemysłowe i radioaktywne
składowiska odpadów
wysypiska
śmieci

