Projekt
I live by the Sea
I.

Informacje o Organizatorze

1.

Organizator

Today We Have (http://todaywehave.com/),
Sopot, ul. Józefa Kraszewskiego 25/31; 81-815

2. Osoba odpowiedzialna z ramienia Organizatora za realizację projektu
- Izabela Kotyńska-Zielińska, właściciel Today We Have;
Tel. +48-666-084-406, Email: kotynska-zielinska@todaywehave.com

3. Informacje o Organizatorze
Zespół Today We Have (TWH) (http://todaywehave.com/) posiada wieloletnie
doświadczenie

w

organizowaniu

konferencji

i

tzw.

eventów

naukowych

i

popularnonaukowych, warsztatów tematycznych, spotkań biznesowych, promocyjnych i
tematycznych oraz w pracy z młodzieżą na wszystkich etapach edukacji. Zespół składa się ze
specjalistów obejmujących szerokie spektrum zagadnień dotyczących wystąpień publicznych,
prezentacji konferencyjnych oraz samo-prezentacji. Niektóre z wydarzeń organizowanych lub
współorganizowanych przez nasz zespół to między innymi:
- Organizacja trzech edycji projektu Mieszkam nad Morzem (2015/16).
- Organizacja lub współorganizacja konferencji naukowych i popularnonaukowych
zarówno międzynarodowych jak i krajowych, np. Sopot Arctic Ny-Alesund Flagship
Meeting (2016), 39th annual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical
Methods, Sopot (2012), GeoPlanet Climate Forum, (2012), Polish-Norwegian Science
Meeting (2006, 2007, 2011), Sopockie Forum Młodych (corocznie od 2008).
- Współorganizacja i realizacja działań popularyzujących naukę, np. w ramach
Bałtyckiego Festiwalu Nauki, konkursów regionalnych dla młodzieży, współorganizacja

ponad stu spotkań popularnonaukowych w sopockiej kawiarni z książką „Bookarnia”
(http://stn.edu.pl/wyklady), realizacja wystaw fotograficznych.
- Współorganizacja i/lub prowadzenie warsztatów z interesariuszami w ramach 7 PR
,,Sea for Society”, i uczniami w ramach programu 7 PR ,,EDUSCIENCE”.
4. Instytucje współpracujące z Today We Have w Projekcie I live by the Sea
- Stałe Przedstawicielstwo RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku,
- Ocean Sanctuary Alliance przy ONZ w Nowym Jorku,
- Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk,
- Sopockie Towarzystwo Naukowe.
II. Informacje o Projekcie
1. Tytuł projektu

I live by the Sea

2. Cel projektu
I live by the Sea to kontynuacja Projektu realizowanego w ramach Programu
europejskiego Sea for Society, w współpracy z firmą Today We Have, którego poprzednie
edycje odbyły się 28 maja, 20 października 2015 roku oraz 19 maja 2016 roku
(http://todaywehave.com/).
Tak jak poprzednio, celem konkursu, jest zaznajomienie jego uczestników z wiedzą
dotyczącą środowiska morskiego, jak najszerzej rozumianego, od naszego rodzimego Bałtyku
po wszystkie morza i oceany. Z jednej strony z zrównoważonym korzystaniem z szeroko
rozumianych zasobów morskich takich jak bogactwa naturalne, ryby, morze, jako droga
transportu czy też źródło energii, a z drugiej z koniecznością dbania o to środowisko biorąc
pod uwagę, że większość populacji ludzkiej mieszka nad morzem i żywi się pokarmem
pochodzącym z morza.

3. Krótki opis i program projektu
Międzynarodowy, doroczny konkurs I live by the Sea (pol. Mieszkam nad Morzem)
połączony z blokiem edukacyjno-informacyjnym dla młodzieży z regionu Pomorza. Projekt
skierowany jest do młodzieży z całego świata i ma na celu wykorzystanie sztuk wizualnych
do promowania zagadnień związanych z morzami i oceanami, oraz regionami nadmorskimi.
Tym samym Projekt nawiązuje do 14-go Punktu Celów Zrównoważonego Rozwoju (ochrona
mórz i oceanów) promowanego w programie ONZ - 17 Kroków dla Lepszego Świata
(http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/).

Uczestnicy

rywalizują w trzech kategoriach wiekowych, do 13 lat, od 13 do 15 oraz 16 do 18 lat.
W edycji 2016/17 uczestnicy konkursu przesyłają po jednym zdjęciu oraz krótki opis
związany z danym zdjęciem. W ten sposób uczestnik nie tylko pokazuje obraz ,,swojego
morza” ale także ma okazje opisać jego walory, problemy, ciekawostki etc.. Poprzez udział w
konkursie młodzież z różnych kręgów kulturowych oraz z różnych obszarów natury, będzie
miała okazję w sposób kreatywny podzielić się wiedzą oraz zaprezentować swój rejon.
Prace nadsyłane są do biura konkursu i wszystkie są oceniane przez międzynarodowe
Jury ekspertów z różnych dziedzin, fotografii, zagadnień morskich czy edukacji.
Wszystkie prace zostaną zweryfikowane przez Międzynarodowe Jury Konkursu.
W skład Jury wchodzą m.in. profesor Dennis Chamberlin z Iowa State University, USA,
fotograf, laureat nagrody Pulitzera, profesor Colin Campbell z University of Reading, Wielka
Brytania, autor wielu

książek edukacyjnych, profesor Tymon Zieliński z Instytutu

Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ekspert ONZ w dziedzinie Global Reporting and
Assessment of the State of the Marine Environment.
Zwycięskie 30 prac zostanie ogłoszonych i pokazanych w maju 2017, natomiast
wszystkie zgłoszone prace będą dostępne online.. Zwycięzcy będą mieli okazję sami
zaprezentować swoje prace i w krótkich, maximum 5 minutowych wystąpieniach o nich
opowiedzieć. Ze względu na to, że niektórzy zwycięzcy będą spoza Polski, wystąpienia będą
albo na żywo w ramach transmisji multimedialnej albo odtworzone. Wydarzenie zostało
zgłoszone jako element obchodów Europejskich Dni Morza (http://poolemaritimefestival.uk/).

Ważne daty dotyczące Konkursu:
- Przesyłanie prac (1 zdjęcie i jeden tekst) do 31 stycznia 2017.
- Ogłoszenie wyników konkursu: maj 2017.
- Wystawa w budynku Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku: 8 czerwca 2017.
4. Oczekiwany wydźwięk projektu i planowane efekty
Podstawowym efektem Konkursu jest podniesienie świadomości młodzieży z całego
świata dotyczącej spraw morza, problemów związanych ze zmianami klimatu oraz nadmierną
eksploatacją akwenów morskich przez człowieka. Oczekujemy, że młode osoby stworzą
platformę wymiany informacji nt. ,,swoich mórz” i regionów gdzie mieszkają. To będzie
unikalna możliwość bezpośredniej wymiany informacji na tematy bardzo lokalne,
specyficzne, dla danych regionów, ale w kontekście globalnym.

