Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2006 rok
1) Nazwa fundacji:

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
ul. Wrocławska 41, 59-220 Legnica
Członkowie Zarządu:
Irena Krukowska-Szopa - Prezes, ul. Cisowa 9, 59-220 Legnica
Andrzej Ruszlewicz - Z-ca Prezesa, ul. Połabian 52, 52-339 Wrocław
Grzegorz Szczepaniak- Członek Zarządu, ul. Fredry 34/8, 59-220 Legnica
Marek Cieślak - Członek Zarządu, ul. Topolowa 5A/35, 59-171 Przemków
Lidia Augustyn- Skarbnik, ul. Wrzosowa 70, 59-300 Lubin
Celem Fundacji jest:
1. Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu.
2. Rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska.
3. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.
4. Rozwijanie współpracy partnerskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju szczególnie
obszarów wiejskich.
2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Cele statutowe były realizowane poprzez:
1. Czynną ochronę walorów przyrodniczych i kulturowych regionu.
2. Tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony
środowiska i dziedzictwa kulturowego, aktywizacji terenów wiejskich,
zrównoważonego rolnictwa, rozwoju małej przedsiębiorczości, krajoznawstwa,
edukacji oświaty i wychowania.
3. Prowadzenie badań, ekspertyz, prognoz w zakresie ochrony przyrody i środowiska
oraz zrównoważonego rozwoju.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, szkoleniowoedukacyjnej i doradczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
5. Współpraca i organizowanie młodzieży i wolontariatu w zakresie projektów
edukacyjnych i społecznych służących także integracji europejskiej.
6. Udostępnianie informacji związanych ze stanem środowiska, rozwojem
zrównoważonym i procesem integracji europejskiej osobom fizycznym i podmiotom
prawnym.
7. Gromadzenie i przetwarzanie informacji.
8. Wspomaganie techniczne, szkoleniowo-informacyjne i finansowe organizacji
pozarządowych oraz innych jednostek działających na rzecz rozwoju lokalnych
społeczności.
9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, administracją samorządową i rządową,
instytucjami naukowymi i gospodarczymi działającymi w dziedzinie ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju w kraju i na arenie międzynarodowej.
10. Ustanawianie funduszy, nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi zgodnie z
celami statutowymi Fundacji.
11. Wykupy, dzierżawę lub stosowanie innych form opieki w stosunku do obszarów
przyrodniczo cennych.

Przedsięwzięcia były podejmowane w takich obszarach jak:
- cały Dolny Śląsk i kraj,
- Dolina Odry,
- Bory Dolnośląskie,
- Wzgórza Dalkowskie,
- Pogórze Kaczawskie.
Szczegółowy opis zrealizowanych zadań w podziale na obszary tematyczne zawiera poniższe
zestawienie:
- rozwój Grup Partnerskich,
- planowanie rozwoju zrównoważonego lokalne i regionalne.
- ośrodek edukacji ekologicznej,
- gospodarka odpadami w gminach i regionach,
Przyznane nagrody i wyróżnienia:
- Wyróżnienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla Najlepszej Inicjatywy za
prowadzone przez naszą Fundacje Partnerstwo Doliny Środkowej Odry.
- Tytuł animatora partnerstw roku 2005 dla prezesa Fundacji przyznane przez Sieć Partnerstw
Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Projekt/program

Czas realizacji

ROZWÓJ GRUP PARTNERSKICH
1.„Rowerowy Szlak Odry” Kwiecień – listopad
2006

Cele/Działania

- Zaprojektowanie i zamontowanie 30 - udział w tworzeniu rowerowego Szlaku

-

.2.„Działaj Lokalnie IV”
Druga edycja

3.„Rozwój Doliny
Środkowej Odry- ludzie,
przyroda, kultura, wieś”
Pilotażowy Program

Marzec 2006 Grudzień 2006

Lipiec 2005 –
Luty 2006

Rezultaty

tablic informacyjnych do
przedłużenia rowerowego Szlaku
Odry
Wyznakowanie Szlaku Odry na
odcinku Wrocław- Chałupki

-Wzmocnienie działalności
społeczności lokalnych na obszarze
Partnerstwa Doliny Środkowej Odry,
-Zaktywizowanie nieaktywnych
środowisk społecznych w tym
organizacji i instytucji,
-Zaangażowanie do realizacji
programu członków Partnerstwa
Doliny Środkowej Odry w tym Rady
Funduszu Partnerstwa Doliny
Środkowej Odry.
- Przygotowanie Zintegrowanej
Strategii Rozwoju Obszarów
Wiejskich (ZSROW)
wykorzystującej zasoby

Odry 56 gmin, 16 powiatów i 17
organizacji pozarządowych,
- Wyznakowanie w terenie 356 km Szlaku
Odry i uzyskanie wyznakowanych
odcinków 41 km szlaku odry
wykonanych przez nadodrzańskie gminy
o daje z efektami lat poprzednich 1069
km Szlaku Odry
- Wykonanie tablic informacyjnych do
Szlaku Odry i 30 miejscowości na trasie
nowo powstałego Szlaku Odry;
- przeprowadzenie ok. 16 spotkań
roboczych w gminach, organizacjach
pozarządowych i instytucjach
administracji państwowej, przy
uzgadnianiu i tworzeniu rowerowego i
kajakowego Szlaku Odry;
-Przekazanie dotacji dla 11 jednostek
(organizacje pozarządowe, szkoły , domy
kultury) na łączna kwotę 35 000 zł

Źródła finansowania
Budżet
Ministerstwo Gospodarki i
Polityki Społecznej /
Departament Turystyki
64 200 zł

PAFW i Akademia
Rozwoju Filantropii w
Polsce
35 000 zł

1.

Odbył się cykl spotkań dotyczących
programu Leader+ oraz tworzonej
Zintegrowanej Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich:

FAPA - Leader +
139 000 zł

Leader + w Polsce

przyrodnicze i kulturowe Doliny
Środkowej Odry,
- Zorganizowanie struktury Lokalnej
Grupy Działania gwarantującej
wdrożenie strategii i pozyskiwanie
środków na jej realizację,
2.
- Zagwarantowanie szerokiego udziału
mieszkańców i partnerów w
tworzonej strategii,
- Zachęcanie mieszkańców do
podejmowania inicjatyw lokalnych
opartych o ZSROW
3.

4.

5.

6.

7.

8.

cykl szkoleń,
sesji warsztatowych,
konferencji,
spotkań konsultacyjnych,
warsztatów wyjazdowych,
Wydano:
- 1000 egz. ulotek o programie i
partnerstwie,
4000 egz. mapy „Szlakiem
Odry przez Krainę Łęgów
Odrzańskich”,
Przygotowano:
- 100 egz. prezentacji
multimedialnej o programie oraz
partnerstwie,
- stronę internetową
www.partnerstwoodry.pl ,
- tablice informacyjne,
- stoiska informacyjne,
Przygotowano dokument diagnozy
społeczno-gospodarczej dla obszaru
objętego programem,
Przeprowadzono:
- analizę strategii gminnych i
powiatowych,
- ankietyzację mieszkańców dot.
opinii mieszkańców na temat
możliwości rozwoju turystyki na
tym obszarze celem uwzględnienia
tego zagadnienia w dokumencie
Strategii,
Przeprowadzono waloryzację kulturowo –
przyrodniczą dla tego obszaru, którą
opracowano w formie dokumentu,
Przygotowano roboczą wersję
Zintegrowanej Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich dla 10 gmin objętych
programem,
Rozpoczęto rejestrację Fundacji

Partnerstwo Doliny Środkowej Odry.

4.„Rozwój sekretariatu GP Lipiec 2005 –
Doliny Środkowej Odry”
Styczeń 2006

5.Projekt Badawczo
Rozwojowy CAVES

- Lipiec 2005 Grudzień 2007

-wsparcie organizacji pozarządowych
i redystrybucja środków poprzez
Fundusz Partnerstwa,
-wzmocnienie sekretariatu i istotnych
dla rozwoju GP partnerów lokalnych,
rozwój inicjatyw Partnerstwa,
- wsparcie wiodących inicjatyw
partnerstw.

-

-

-

-

-

-uzgodnienie struktury GP,
-zachęcanie nowych partnerów do
przystąpienia do GP (39 partnerów),
-powołanie i organizacja Funduszu Partnerstwa
(zasilenie FP kwotą 80290 zł. , 38 złożonych
wniosków, przyznanie 32 dotacji),
-wypracowanie wspólnych projektów dla całej
GP w tym 4 wnioski złożone z Agencja
Rozwoju Arleg do Equall i RZL,
-szkolenia dla lokalnych stowarzyszeń i grup
nieformalnych z zakresu pisania wniosków (8
szkoleń – 130 uczestników),
-pomoc w powołaniu 3 stowarzyszeń
lokalnych,
-w ciągu tego okresu pozyskanie na działania
GP 292507 zł.,
- Nawiązano kontakty z samorządami
Zidentyfikowanie i nawiązanie
Miasta i Gminy Ścinawa i Prochowice,
wstępnego kontaktu z członkami
Starostwem Powiatowym w Legnicy i
grupy docelowej badań,
Zidentyfikowanie umiejscowienia i
Lubinie, Nadleśnictwo Legnica,
ułatwienia dostępu do pisemnych
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń
opracowań, innych źródeł
Wodnych, Urzędem Marszałkowskim
zawierających dane istotne dla
Województwa Dolnośląskiego, Biurem
budowanego i weryfikowanego
Programu Odra 2006, Organizacjami
modelu,
pozarządowymi: WWF, Dolnośląska
Organizacja i prowadzenie spotkań
Fundacja Ekorozwoju, PTPP proNatura
ze społecznościami lokalnymi, w
oraz sołectwami Zaborów, Dziewin,
Kawice, Kwiatkowice, Rogów.
tym przedstawicielami gmin,
starostw, mieszkańcami wsi,
- Zorganizowano spotkania w lokalnymi
Organizacja i prowadzenie
władzami,
warsztatów terenowych ze
- Zorganizowano warsztaty regionalne we
społecznością lokalną i władzami
Wrocławiu,
lokalnymi w tym przedstawicielami - Przeprowadzono ankietyzację we wsiach:
gmin, mieszkańcami wsi i sołtysami,
Zaborów, Grzybów i Dziewin,
Organizacja i prowadzenie
- Doradzano w zakresie funkcjonowania

FPŚ
19 917 zł.
FPŚ
17 131 zł.

Politechnika Wrocławska
80 000 zł

6. „Ekomuzea - aktywna Grudzień 2005
ochrona
dziedzictwa grudzień 2006
przyrodniczo
–
kulturowego i rozwój
gospodarczy
obszarów
wiejskich na Dolnym
Śląsku”

–-

-

-

-

-

warsztatów regionalnych z
przedstawicielami urzędów
wojewódzkich i powiatowych,
Przeprowadzenie ankiet,
Doradztwo w sprawach lokalnych.
Stworzenie warunków do
aktywizacji społeczno-gospodarczej
obszarów wiejskich
Przygotowanie lokalnych
społeczności i stowarzyszeń do
prowadzenia działalności usługowej
w oparciu o zasoby przyrodnicze i
kulturowe;
Gospodarcze ożywienie inicjatyw
społeczności lokalnych w oparciu o
trójsektorowe partnerstwo
organizacji, samorządów, instytucji
rynku pracy, przedsiębiorców
wiejskich;
Przygotowanie oferty turystycznej
dla mieszkańców Dolnego Śląska
oraz turystów krajowych i
zagranicznych;
Wypracowanie innowacyjnych
rozwiązań angażujących
społeczności lokalne w
pielęgnowanie swoich tradycji, a
także propagowanie walorów
historycznych i krajobrazowych oraz
rozpowszechnienie ich wśród innych
grup inicjatywnych na Dolnym
Śląsku.

administracji samorządowej oraz
sposobów i realizacji planów.
-

-

-

-

-

-

-

Powstało 7 projektów stworzenia
Fundusz Współpracy
Ekomuzeów na Dolnym Śląsku,
Program PHARE
Stworzono program sieciowania
Ekomuzeów na Dolnym Śląsku
190 000 zł
Przeszklono 39 osób w zakresie małej
przedsiębiorczości do tworzenia usług
FIO
około Ekomuzealnych
32 000 zł
Przeszkolono 55 osób w zakresu
rzemiosła artystycznego
Agencja Rozwoju
Przygotowanie 75 osób do pracy jako
Regionalnego ARLEG SA
przewodnicy terenowi
21 000 zł
Udzielono 20 osobom indywidualnego
wsparcia w zakresie organizowania i
Fundacja Partnerstwo dla
prowadzenia działalności gospodarczej
Środowiska (Fundusz
Wykonano 40 epokowych strojów dla
Partnerstwa)
przewodników i rzemieślników
17 900 zł
Zakupiono 1 wóz konny do edukacji
Zakupiono 1 pieca do wypalania gliny
Przygotowano 2 wystawy: Żelazne
korzenie Tarchalic i Cysterskie
dziedzictwo kulturowe, łącznie 12 tablic
Przygotowano seminarium krajowe
poświecone Ekomuzeom dla 50 osób
Uczestniczyło w wyjeździe studyjnym 36
osób, w Festiwalu Kultury Słowiańskiej i
Cysterskiej
Włączono do działań 7 liderów innych
inicjatyw ekomuzealnych z innych
rejonów Dolnego Śląska w proces
tworzenia programów rozwoju
ekomuzeów
Wydano podręcznik „Ekomuzeum – idea,
rozwój, funkcjonowanie” - nakład 3000
egz.

-

7.„Agroturystyka
dla regionu"

szansą Maj 2005 –
Maj 2006

Wydano przewodnik po Ekomuzeach w
Dolinie Odry, nakład 1000 egz
- Wydrukowano ulotki promujące
inicjatywę Ekomuzealną wśród
mieszkańców, nakład 2000 egz
- Wydrukowano plakat promujący
Ekomuzea Dolinie Odry, nakład 1000
egz.
- Wydrukowano ulotki promujące
Ekomuzea Dolinie Odry, nakład 4000 egz
- Stworzono 1 witrynę internetową
- Zorganizowano seminarium wyjazdowe
50 liderów Ekomuzeów do Fundacji
Bieszczadzkiej
Celem projektu jest wyposażenie
- Wydanie broszur informacyjnych o
rolników w wiedzę i umiejętności,
programie,
które pozwolą mieszkańcom terenów - Przeprowadzenie cyklu szkoleń
wiejskich poprzez kształcenie
przygotowujących do prowadzenia
ustawiczne, zdobycie kwalifikacji
działalności agroturystycznej,
umożliwiających uzyskanie
- Przygotowanie lokalnych liderów do
prowadzenia działalności agroturystycznej,
dodatkowych dochodów w
gospodarstwach rolnych.
- Powstanie nowych gospodarstw
agroturystycznych.
Cele zostaną osiągnięte poprzez
1) Szkolenia zawodowe składające
się z części teoretycznej oraz
praktycznej w dziedzinie
agroturystyki –organizacja
działalności agroturystycznej w
gospodarstwie rolnym,
możliwość tworzenia produktów
lokalnych - 96 godzin
2) Indywidualne doradztwo
biznesowe w zakresie analizy i
możliwości podjęcia
dodatkowych dochodów w
kwestiach związanych z
prowadzeniem działalności
agroturystycznej -16 godzin
Beneficjentami końcowymi są

Współpraca z Agencją
Rozwoju regionalnego
Arleg

8.„Edukacja Ekologiczna i Lipiec 2006 –
Regionalna – szansą na Kwiecień 2007
rozwój
mieszkańców
wiejskich
obszarów
Dolnego Śląska”

osoby zamieszkałe na obszarach
wiejskich, rolnicy i domownicy
zainteresowani podjęciem
dodatkowej działalności
zbliżonej do rolnictwa. Obszar
objęty projektem to 14 gmin
położonych na obszarze Doliny
Środkowej Odry pomiędzy
Wrocławiem i Głogowem oraz
tereny Gór i pogórza
Kaczawskiego. Szkolenia
zawodowe przeznaczone są dla
140 osób.
W ramach celu 1 zrealizowano:
- Przygotowanie lokalnych
instruktorów do prowadzenia edukacji
ekologicznej i regionalnej w ramach
programu lekcje w przyrodzie
do prowadzenia edukacji
ekologicznej i regionalnej w ranmach
programu lekcje w przyrodzie
- Śląska z edukacji regionalnej w
terenie
nauczycieli Dolnego Śląska z edukacji
regionalnej w terenie

W ramach celu 1 zrealizowano:
przygotowano pod względem
metodycznym kandydatów na instruktorów
edukacji terenowej do samodzielnego
prowadzenia edukacji ekologicznej i
regionalnej w terenie .
- Zorganizowano 5 trzydniowych szkoleń
dla instruktorów edukacji ekologicznej i
regionalnej oraz przygotowano te osoby
do oprowadzania dzieci i dorosłych;
- przeszkolono 30 osób z następującej
tematyki: metodyka prowadzenia zajęć
terenowych, praca z grupą, pierwsza
pomoc, historia i przyroda Dolnego
Śląska.
- przygotowano stronę internetową „Lekcji w
przyrodzie „
W ramach 2 celu zrealizowano:
- zorganizowane zostały dwa dwudniowe
warsztaty metodyczne dla nauczycieli z
zakresu prowadzenia edukacji regionalnej
w placówkach oświatowych i w terenie;

FIO

-

65 000zł

9. „Integracja lokalnych od 01/07/2006 do
organizacji, samorządów, 30/06/2007
biznesu
wokół
rowerowego
Szlaku
Dziedzictwa PrzyrodniczoKulturowego
Wzgórz
Dalkowskich

Cele projektu to:
zintegrowanie przedstawicieli
różnych sektorów nad
wypracowaniem wspólnej
koncepcji przebiegu

10.Wzmacnianie wiejskich
organizacji pozarządowych Lipiec 2006,
działających w
Grudzień 2006
Partnerstwach Polski
Południowo-Zachodniej

- wzmocnienie lokalnych organizacji
działających w Partnerstwach,
- rozwój sieci Partnerstw

FIO

Założone cele w projekcie zostały
spełnione częściowo i przedstawiają się
one następująco:
wskaźnik produktu
przeprowadzenie 5 warsztatów
- przeprowadzenie cyklu warsztatów dla
terenów wiejskich organizacji pozarządowych,
- prowadzenie stron www,
- opracowanie Biuletynu partnerstw,
- opracowanie ulotki promocyjnej,
- warsztaty wymiany doświadczeń.

PLANOWANIE ROZWOJU ZRÓWNOWAZONEGO LOKALNIE I REGIONALNIE
11.Rozwój obszarów
Październik 2005 - wsparcie przygotowania
- przeprowadzenie 5 warsztatów dla
wiejskich we wschodniej
– Marzec 2006
Zintegrowanej Strategii Rozwoju
przedstawicieli gmin Przemków, Chocianów i
części Borów Dolnośląskich
Obszarów Wiejskich
Gromadka wypracowujących ZSROW
- wsparcie procesu tworzenia Lokalnej - powołanie Lokalnej Grupy Działania –
Grupy Działania
Fundacji „Wrzosowa Kraina” przez lokalne
- mobilizacja ludności do wzięcia
instytucje
aktywnego udziału w procesie
- wydanie materiałów informacyjnych: ulotki
rozwoju obszarów wiejskich
1000 egz, tablice, banery, strona www
- przeprowadzenie 5 warsztatów dla
12..Program Leader+ w
Październik 2005 - wsparcie przygotowania
Borach Dolnośląskich
– Maj 2006
Zintegrowanej Strategii Rozwoju
przedstawicieli 9 gmin wypracowujących
ZSROW
Obszarów Wiejskich Borów
Dolnośląskich
- powołanie Lokalnej Grupy Działania –
- wsparcie procesu tworzenia Lokalnej Fundacji „Bory Dolnośląskie” przez lokalne
Grupy Działania
instytucje
- wydanie materiałów informacyjnych: ulotki
- mobilizacja ludności do wzięcia
2000 egz,
aktywnego udziału w procesie
rozwoju obszarów wiejskich
13.Opracowanie dokumentu Listopad 2005 –
- wsparcie przygotowania
- przeprowadzenie 5 warsztatów dla
Zintegrowanej Strategii
Marzec 2006
Zintegrowanej Strategii Rozwoju
przedstawicieli 11 gmin z obszaru Wzgórz
Rozwoju Obszarów
Obszarów Wiejskich Wzgórz
Dalkowskich wypracowujących ZSROW

91 638,00

FIO 47621

Urząd Gminy i Miasta w
Przemkowie
50 000 zł

9 gmin z Borów
Dolnośląskich - razem
40 000 zł
(Pieńsk, Węgliniec,
Osiecznica, Małomice,
Iłowa, Żary, Żagań,
Wymiarki, Przewóz)
Urząd Miejski w Nowym
Miasteczku
95550 zł

Wiejskich dla 11 gmin z
obszaru Wzgórz
Dalkowskich

14.Opracowanie dokumentu
Zintegrowanej Strategii
Rozwoju Obszarów
Wiejskich dla wsi powiatu
kamiennogórskiego

Dalkowskich
- wsparcie procesu tworzenia Lokalnej
Grupy Działania
- mobilizacja ludności do wzięcia
aktywnego udziału w procesie
rozwoju obszarów wiejskich

Wrzesień 2005 –
Luty 2006

OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Listopad 2005 –
15.Program Edukacji
Styczeń 2006
Ekologicznej w

Centrum Edukacji
Przyrodniczej w
Grębocicach

16.„Rozwój i współpraca
Lipiec 2005 Ośrodków Edukacji
Marzec 2006
Ekologicznej Polski Poł.. –
Zach.”

- przeprowadzenie 11 spotkań konsultacyjnych
i 11 seminariów informacyjnych
- powołanie Lokalnej Grupy Działania –
Fundacji „Porozumienie Wzgórz
Dalkowskich” przez lokalne instytucje
- przeprowadzenie kampanii informacyjnej:
ulotki 10000 egz, 15 tablic informacyjnych,
serwis www.wzgorzadalkowskie.pl, 6
banerów,
- przeprowadzenie konferencji informacyjnej,
- wsparcie przygotowania
- przeprowadzenie warsztatu szkoleniowego,
Zintegrowanej Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich Borów
- przeprowadzenie 20 warsztatów,
- opracowanie dokumentu ZSROW,
Dolnośląskich
- wsparcie procesu tworzenia Lokalnej - przeprowadzenie konferencji
Grupy Działania
podsumowującej ZSROW
- mobilizacja ludności do wzięcia
aktywnego udziału w procesie
rozwoju obszarów wiejskich

- promocja walorów przyrodniczych
Wzgórz Dalkowskich w gminie
Grębocice
- Przygotowanie lokalnych
przewodników do prowadzenia zajęć
na Wzgórzach Dalkowskich
- Przygotowanie materiałów
informacyjno-edukacyjnych o
atrakcjach przyrodniczo-kulturowych
z gminy Grębocice
- Doskonalenie ofert ośrodków
edukacji ekologicznej pod potrzeby
nauczycieli i uczniów z woj.
dolnośląskiego, opolskiego i
lubuskiego
- Wzmocnienie działalności
Ośrodków Edukacji Ekologicznej
prowadzonej przez organizacje
pozarządowe i jednostki
zarządzające obszarami chronionymi

Gmina Kamienna Góra
44 900 zł.

- wydanie materiałów informacyjnych:
przewodnik 2000 egz, plakat – 500 egz, ulotka
CEP – 2000 egz, zakładki 6000 egz,
widokówki 6000 egz i torby bawełniane 1000
egz
- postawiono 5 tabliczek kierunkowych i 1
tablice informacyjna
- przeprowadzono warsztaty dla lokalnych
przewodników z gminy Grebocice

Szkoła Podstawowa w
Grębocicach

- Nawiązano kontakty z organizacjami
prowadzącymi edukację ekologiczną,
- Przeprowadzono warsztaty dla
przedstawicieli organizacji zajmujących się
edukacją ekologiczną w Polsce południowo –
zachodniej,
- Doprowadzono do zadeklarowania
współpracy pomiędzy ośrodkami edukacji
ekologicznej,
- Stworzono zespół ds. wspólnego

NFOŚiGW

20 000 zł.

41 600 zł

17.„Rozwój
programu Luty 2005 –
"Lekcje w przyrodzie" i Wrzesień 2005
innych
działań
edukacyjnych na Dolnym
Śląsku
realizowanych
przez
Fundację
Ekologiczną
"Zielona
Akcja”

opracowywania scenariuszy zajęć w ramach
Polski południowo-zachodniej,
regionalnej edukacji przyrodniczej,
- Nawiązanie współpracy pomiędzy
ośrodkami oraz powołanie zespołu - wydano wspólna publikację ośrodków ze
scenariuszami zajęć i ofertami ośrodków
ds. opracowanie wspólnych
scenariuszy oferowanych przez
ośrodki edukacyjne Polski pd. –
zach.,
- Opracowanie wspólnych ofert zajęć
edukacyjnych i systemu przepływu
informacji pomiędzy ośrodkami.
- Rozwój działalności Ośrodka
Edukacji Ekologicznej przy Fundacji
Ekologicznej „Zielona Akcja”
poprzez wypracowanie nowej oferty
ośrodka (połączenie edukacji
przyrodniczej i regionalnej) oraz
podniesienie umiejętności kadry
ośrodka,
- Przeprowadzenie dwóch warsztatów
Przeprowadzono warsztaty podnoszące
dla instruktorów edukacji
kwalifikacje instruktorów edukacji
ekologicznej, podniesienie
ekologicznej,
umiejętności 22 instruktorów
Opracowano 10 prezentacji multimedialnych
edukacji ekologicznej,
o przyrodzie Dolnego Śląska
- Przygotowanie do pracy ze
wykorzystywanych do edukacji w szkołach,
szkołami 5 nowych instruktorów
Wydano przewodnik „Społeczna Ochrona
edukacji ekologicznej,
Przyrody” w nakładzie 2000 egz.
- Przygotowanie grupy 22
Uruchomiono stronę internetową o społecznej
instruktorów edukacji ekologicznej
ochronie przyrody,
do pracy w szkołach przy
Zakupiono lunety do obserwacji ptaków
prowadzeniu prelekcji z użyciem
wodno-błotnych na zajęciach edukacyjnych z
prezentacji multimedialnych,
dziećmi i młodzieżą,
- Przygotowanie 10 prezentacji
Zakupiono 30 kompasów do zajęć
multimedialnych o przyrodzie
kartograficznych w terenie,
Dolnego Śląska do edukacji w
Zakupiono komplet przewodników
przyrodniczych dla nowo przygotowanych
szkołach,
- Wydanie poradnika „Społeczna
instruktorów,
Ochrona Przyrody” w nakładzie
2000 egz. z przeznaczeniem na dla
nauczycieli dolnośląskich szkół,

WFOŚiGW
49 606 zł

- Przygotowanie i uruchomiona strony
internetowej o społecznej ochronie
przyrody,
- Instruktorzy zostaną doposażeni 5
lunet z statywami do obserwacji
ptaków wodno-błotnych na zajęciach
edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą,
- Instruktorzy zostaną doposażeni w
30 kompasów do zajęć
kartograficznych w terenie,
- Pięciu nowo przygotowanych
instruktorów zostanie zaopatrzonych
w komplet przewodników
przyrodniczych – 25 książek,
18.”Szkoły dla ekorozwoju Luty.2005na Dolnym Śląsku.”
Kwiecień.2006

Obszar realizacji: rejon
Wałbrzycha, Kamiennej
Góry, Legnicy

-program skierowany jest do szkół i
społeczności lokalnych,
-celem programu jest promowanie
edukacji na rzecz ekorozwoju oraz
działań proekologicznych,
-dotacje przyznawane są na projekty
realizowane przy współpracy szkół i
społeczności lokalnych w zakresie
poprawy jakości oszczędnego
gospodarowania wodą i energią,
zagospodarowania odpadów, ochrony
dziedzictwa przyrodniczego,
-program finansowany jest głownie
przez firmę Toyota a realizowany
przez Groundwork w Wielkiej
Brytanii, Fundację Partnerstwo dla
Środowiska, i Fundację „Zielona
Akcja”.

-przeprowadzono 21 warsztatów dotyczących
pisania projektów i rozliczania wniosków, 180
osób uczestniczących,
-szkoły przygotowały 66 wniosków
dotacyjnych,
-24 projektów otrzymało dotacje na kwotę
75000 zł.,
-szkoły w swoje projekty zaangażowały 3327
osób, posadziły 3 000 drzew i krzewów
przygotowały 24 ławki i 8 stołów w parkach i
skwerach, przygotowano 7 ogrodów skalnych,
zbudowano 30 miejsc parkingowych,
przygotowano 32 tablic informacyjnych na 7
ścieżkach edukacyjnych, 5 panów zabaw,
-postawiono 11 kontenerów do segregacji i 12
kompostowników, oczyszczono 27
nielegalnych wysypisk, wydano 3350
egzemplarzy ulotek, przeprowadzono
konkursy, lekcje pokazowe, inscenizacje
teatralne,
-program uzyskał wysoka ocenę instytucji
finansujących.

FPŚ
24 000 zł.
WFOŚiGW
34 100 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINACH I REGIONACH
19.Przygotowanie

Pażdziernik.2005 –

- wyrobienie nawyków segregacji

- Przygotowanie i druk materiałów

ZGZM 36 000 zł

materiałów do
prowadzenia kampanii
edukacyjnej związanej z
segregacja odpadów na
terenie ZGZM
20.Prowadzenie kampanii
edukacyjnych „Kampania
recyklingu puszek
aluminiowych na terenie
Legnicy”
„Mniej odpadów w
Głogowie”.

Listopad.2006

odpadów, wśród mieszkańców
- kształtowanie codziennych
zachowań ograniczających ilości
odpadów

edukacyjnych – 10 tys egz
- przeprowadzenie konferencji informacyjnej
dla gmin ZGZM

Lipiec.2005Grudzeń 2005

-kształtowanie codziennych zachowań
ograniczających ilości odpadów
tworzonych w szkołach i miejscach
zamieszkania uczniów,
-wyrobienie nawyków segregacji
odpadów,
-odzyskanie ze strumienia odpadów
puszek aluminiowych, baterii,
makulatury

-zebranie przez szkoły i przedszkola w Legnicy
i Głogowie 9 ton puszek aluminiowych, 30 m³
makulatury, 1 tony baterii,
-przeprowadzenie 2 warsztatów metodycznych
dla nauczycieli,
-przygotowanie ulotek, plakatów, zakładek
edukacyjnych dla Głogowa.

Luty.2005 –
Grudzień.2005

Urząd Miasta Legnica
9 800 zł.

Urząd Miasta Głogów
20 000 zł.

