3.2.
ŻYJEMY W CZYSTYM
ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM
Poprawimy jakość powietrza i czystość wód, ograniczymy hałas
oraz zadbamy o dziedzictwo przyrodnicze.

OTWARTA

AKTYWNA

PRZYJAZNA

RÓŻNORODNA

NAJISTOTNIEJSZE DLA CELU CECHY MARKI WARSZAWA

CEL KOMUNIKACJI

DLACZEGO
TO KOMUNIKUJEMY?

Chcemy kształtować wśród mieszkańców
postawy odpowiedzialności za środowisko
przyrodnicze.

JAK TO OSIĄGNĄĆ?
Pokazując, że codzienne decyzje mieszkańców mają
wpływ na jakość środowiska.
Promując dobre praktyki w zakresie oszczędnego
i racjonalnego korzystania z zasobów.
Pokazując działania m.st. Warszawy, ich pozytywny
wpływ na środowisko i komfort życia mieszkańców.
Zachęcając do włączania się mieszkańców
i partnerów w działania na rzecz środowiska.

DO KOGO MÓWIMY?

MIESZKAŃCÓW
• współodpowiadają za jakość otoczenia
• chcą żyć w przyjaznym środowisku i czystym
mieście
• część z nich wykazuje postawy proekologiczne,
inni potrzebują zachęty i impulsu do zmiany
zachowań
• odpowiednio poinformowani i zmotywowani mogą
zmienić dotychczasowe nawyki

PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH
W OBSZARZE OCHRONY
ŚRODOWISKA
• propagują postawy proekologiczne, angażują się
w działania na rzecz ochrony środowiska
• poprzez swoje działania mają wpływ na jakość
środowiska przyrodniczego
• mogą być zainteresowani współpracą i wsparciem
ze strony miasta

ŻYJEMY W CZYSTYM ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM
GŁÓWNE OBSZARY KOMUNIKACJI

JAKOŚĆ OTOCZENIA
Przyjazne środowisko przyrodnicze wpływa na zdrowie i komfort życia mieszkańców.
Skupiamy się na ochronie zasobów przyrodniczych, zieleni w przestrzeni miejskiej,
efektywnym gospodarowaniu odpadami i zmniejszaniu hałasu. Włączamy do współpracy
mieszkańców i partnerów oraz wspieramy inicjatywy na rzecz środowiska.

KSZTAŁTOWANIE POSTAW
Jakość otoczenia wpływa na sposób w jaki z niego korzystamy. Podnosimy świadomość
mieszkańców w zakresie dziedzictwa przyrodniczego. Kształtujemy postawy proekologiczne
m.in. dotyczące oszczędnego i racjonalnego korzystania z zasobów, efektywnego
gospodarowania odpadami czy rozwiązań energooszczędnych.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Podejmujemy systemowe działania, uwzględniając zmiany klimatyczne i wyzwania
przed jakimi stają aglomeracje. Ograniczamy negatywny wpływ na środowisko
inwestując w nowoczesne technologie, które przyczyniają się do podniesienia komfortu
życia.

JAK MÓWIMY?
SŁOWA KLUCZOWE W KOMUNIKACJI
przyjazne
czyste
bezpieczne
dostępne

ŚRODOWISKO

naturalne
zróżnicowane
jakość
zdrowie
wspólnie
współpraca

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

dbałość
wpływ
dla przyszłych pokoleń
oszczędność zasobów
wiedza
kształtowanie postaw
upowszechnianie

EDUKACJA

angażowanie
zmiana
ekologia

CECHY MARKI DLA CELU

PRZYJAZNA

RÓŻNORODNA

CO POKAZUJEMY?
MOTYWY PRZEWODNIE
ZASOBY PRZYRODNICZE
Pokaż dziedzictwo przyrodnicze miasta,
czyste, przyjazne i różnorodne środowisko.
Pokaż, że jakość tych zasobów jest ważna.
Pokaż jak podejmowane działania wpływają
na zasoby naturalne.

DOBRE WZORCE
Pokaż przykłady aktywności, proste czynności,
które przyczyniają się do poprawy środowiska
naturalnego. Efekty, jakie przynoszą
podejmowane działania.

ZAANGAŻOWANIE I WSPÓŁPRACA
Pokaż jak ważne jest wspólne działanie. Pokaż jak
z mieszkańcami oraz partnerami dbamy o jakość
środowiska.

SPRAWDŹ, CZY TWÓJ POMYSŁ
NA KOMUNIKAT JEST DOBRY
SPRAWDŹ, czy
w Twoim
SPRAWDŹ, czy w
komunikacie
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zachowano zasady

pojawiają się słowa
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KOMUNIKACJA
MARKI
język i styl
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środowisko
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CECHY MARKI
WARSZAWA
otwarta

zasoby
przyrodnicze

aktywna

odpowiedzialność
dopasowanie
grafiki

cechy marki
Warszawa
Warszawa

edukacja

dobre wzorce

przyjazna

do przekazu
zaangażowanie
określenie roli

różnorodna

i współpraca

miasta i jego
działań w danym
obszarze
w kategorii KOMUNIKACJA MARKI
powinny zostać spełnione wszystkie warunki
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