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Partnerzy z siedmiu państw Europy Środkowej łączą 
swoje siły, aby usprawnić zarządzanie środowiskiem 
na obszarach miejskich.

Węgry
�� Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego 
Országos Közegészségügyi Központ
�� Gmina Varpalota 
Várpalota Város Önkormányzata

Polska
�� Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med.  
Jerzego Nofera
�� Województwo Łódzkie 

Słowenia
�� Słoweński Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego  
Nacionalni inštitut za javno zdravje
�� Szkoła podstawowa Karla Destovnika-Kajuha 
Osovna šola Karla Destovnika-Kajuha

Czechy
�� Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego   
Státní zdravotní ústav

Nasz projekt finansowany jest w ramach Programu 
Interreg CENTRAL EUROPE, który zachęca 
do współpracy w odniesieniu do wspólnych wyzwań 
w Europie Środkowej.

Z 246 milionami Euro z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, program wspiera współpracę 
instytucji ponad granicami zmierzającą do rozwoju 
jakości zycia w miastach i regionach Austrii, 
Chorwacji, Czechach, Niemczech, Węgrzech, 
Włoszech, Polski, Słowacji i Słowenii.

Kto nas finansuje:

Włochy
�� Wyższy Instytut Systemów Terytorialnych dla 
Innowacji  
Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per 
l’Innovazione
�� Szkolna Fundacja Compagnia di San Paolo 
Fondazione per la Scuola della Compagnia di San 
Paolo

 
 

Skontaktuj się z nami:

 +36-30-288-9189 (Narodowe Centrum Zdrowia
     Publicznego)
 +39-011-19751559 (SiTI - Wyższy Instytut
     Systemów Terytorialnych dla Innowacji)
 

 inairqproject@gmail.com
 
 www.facebook.com/CEInAirQ

                                                                    
 www.linkedin.com/groups/12011630 

 
 @inairqproject

 www.interreg-central.eu/inairq

INAIRQ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Informacje na temat projektu i partnerów.  
Cel projektu, zaangażowani partnerzy, postęp 
i wyniki.
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Wielu Europejczyków spędza do 90% swojego czasu 
w pomieszczeniach zamkniętych. W ostatnich latach, 
zagrożenia zdrowotne pojawiające się w wyniku 
narażenia na zanieczyszczenia powietrza wewnątrz 
pomieszczeń zamkniętych stały się oczywiste 
na skalę światową. 
Celem projektu InAirQ jest zdefiniowanie wpływu 
jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych 
na stan zdrowia szczególnie podatnej populacji, 
jaką są dzieci oraz podjęcie działań 
w celu poprawy zdrowotności środowiska
szkolnego w krajach Europy Środkowej. 
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PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA 

ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA 
JAKOŚCIĄ POWIETRZA

TRANSNATIONAL ADAPTION ACTIONS 
FOR INTEGRATED INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENT
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INAIRQ 
W 
LICZBACH

Rezultaty planowane do 
czerwca 2019

Project
partners

Budżet projektu

Działania podejmowane w ramach projektu 
zostały zaplanowane w taki sposób, aby usprawnić 
współpracę i umożliwić wymianę doświadczeń oraz 
koncepcji na ponadnarodowym poziomie.
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Działania i rezultaty:

Na początku w ramach Projektu zostanie utworzone 
Wirtualne Repozytorium Zdrowia, którego celem 
jest wsparcie dla właściwych władz 
w monitorowaniu jakości powietrza wewnętrznego 
i jego zmian.
W ramach Projektu zostanie zdefiniowana Wspólna 
Ponadnarodowa Strategia, mająca na celu 
wypracowanie Krajowych Planów Działania, 
które będą testowane i wdrażane w celu poprawy 
standardów ludzkiego zdrowia poprzez poprawę 
środowiska wewnętrznego. Ponadto będą 
organizowane Kursy Budowania Potencjału 
skierowane do dyrekcji szkół oraz lokalnych 
instytucji zarządzających szkołami w celu możliwie 
najlepszego wdrożenia planów działania.  
Międzynarodowe Forum Jakości Środowiska 
będzie śledziło wyniki projektu i utrzymywało 
współpracę z potencjalnymi interesariuszami. 
Dostarczający wiedzę partnerzy krajowi / 
regionalne władze, służba zdrowia i inne instytucje 
zapewnią podstawowe informacje na temat jakości 
powietrza w pomieszczeniach zamkniętych i jego 
wpływu na zdrowie w skali ponadnarodowej. 
Lokalne i regionalne władze, sieci szkół i szkoły 
pilotażowe będą miały swój wkład w opracowanie, 
testowanie i wdrażanie planów działania, a także 
będą prowadzić akcje budujące potencjał.

STRATEGIE I PLANY 
DZIAŁANIA

SZKOLENIANARZĘDZIA AKCJE PILOTAŻOWE

Wspólna ponadnarodowa strategia 
będzie funkcjonowała jako ogólne ramy  
metodologiczne do opracowania Planów 
Działania przez każdy kraj partnerski. 

Strategia ta, jak i  plany działania będą zawierały: 
• rozpoznanie lokalnych i regionalnych problemów 

związanych z zanieczyszczeniem powietrza 
wewnętrznego w szkołach; 

• prawne i polityczne możliwości lokalnych/
regionalnych władz; 

• metody monitoringu środowiska i zdrowia         
w oparciu o wspólną metodologię;

• międzysektorowe metody pracy z udziałem 
lokalnych/ regionalnych interesariuszy 
(edukacja, zdrowie, opieka społeczna, itp);

• grupę zainteresowanych podmiotów docelowych, 
które będą brały udział we wdrożeniu Planów 
Działania.

Wzmocnienie potencjału publicznych 
stron odpowiedzialnych za planowa- 
nie, kontrolę i zarządzanie instytucjami 
edukacyjnymi. 

Wdrożenie Planów Działania wymaga od sekto-
ra publicznego poszerzenia wiedzy i możliwości 
związanych z zarządzaniem jakością powietrza 
wewnętrznego. Nowe i ulepszone możliwości, które 
zostaną przekazane za pomocą wspólnej metodo- 
logii nauczania i programu obejmują zrozumienia  
i rozpoznanie skutków zdrowotnych, poprawę 
umiejętności w zakresie zarządzania środowiskiem 
i zastosowanie zrównoważonych i innowacyjnych 
rozwiązań technicznych w trakcie budowy nowych 
szkół i modernizacji tych starszych.

Zestaw zintegrowanych narzędzi, które 
zostaną opracowane w celu monitoro- 
wania i łagodzenia wpływu jakości  
powietrza wewnętrznego na zdrowie 
na poziomie lokalnym. 

Wirtualne Repozytorium Zdrowia będzie gromadziło, 
porównywało, oceniało i rozpowszechniało fakty 
dotyczące środowiska wewnętrznego dostarczane 
przez Partnerów Projektu by móc porównać naturę  
i skalę problemu zanieczyszczenia powietrza  
w szkołach. 

Ponadnarodowe Forum Jakości Środowiska zosta-
nie utworzone w celu wsparcia wyników realizacji 
Projektu, dzielenia się rezultatami InAirQ pomiędzy 
Partnerami Projektu i wspieranie wszystkich zainte- 
resowanych stron we wdrażaniu protokołów poprawy 
jakości powietrza wewnętrznego.

Akcje pilotażowe będą testowały  
i uzasadniały  zestaw środków polit-
yki wdrażanej w lokalnych procesach 
podejmowania decyzji i planowania, 
które będą zharmonizowane z lokalnymi 
strategiami rozwoju i międzynarodowymi 
zaleceniami politycznymi. 

Akcje pilotażowe opierają się na:
1. Podnoszeniu świadomości w zakresie 

rozpoznawania i radzenia sobie z wpływem 
jakości powietrza wewnętrznego na zdrowie; 

2. Rozwoju i testowaniu schematów zarządzania 
szkołą i działaniami na rzecz poprawy jakości 
powietrza wewnętrznego w szkołach;

3. Planowaniu technicznych usprawnień  
w pilotażowych szkołach  partnerskich.

Docelowa liczba strategii 
projektowych i planów 
działania 

Docelowa liczba kursów 
szkoleniowych, które 
zostaną przeprowadzone 

Liczba wdrożonych 
narzędzi 

Akcje pilotażowe  
do wprowadzenia6 102 3


