Działalność Fundacji 2007
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
Grzegorz Szczepaniak - Z-ca Prezesa, ul. Fredry 34/8, 59-220 Legnica
Krzysztof Szustka- Członek Zarządu, ul. Heweliusza 3/12, 59-220 Legnica
Rafał Plezia - Członek Zarządu, Nowa Wieś Legnicka 4 B/1, 59-241 Legnickie Pole
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
1. „Działaj Lokalnie IV”
Druga edycja

2.Projekt Badawczo
Rozwojowy CAVES

Czas realizacji
Marzec 2007 Grudzień 2007

- Lipiec 2005 Grudzień 2007

Cele/Działania

Rezultaty

ROZWÓJ GRUP PARTNERSKICH
-Wzmocnienie działalności
-Przekazanie dotacji dla 11 jednostek
społeczności lokalnych na obszarze (organizacje pozarządowe, szkoły , domy
Partnerstwa Doliny Środkowej Odry, kultury) na łączna kwotę 35 000 zł
-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.
- Zidentyfikowanie i nawiązanie
- Nawiązano kontakty z samorządami
wstępnego kontaktu z członkami
Miasta i Gminy Ścinawa i Prochowice,
grupy docelowej badań,
Starostwem Powiatowym w Legnicy i
- 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,
tym przedstawicielami gmin,
Kawice, Kwiatkowice, Rogów.
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
warsztatów regionalnych z
administracji samorządowej oraz
przedstawicielami urzędów
sposobów i realizacji planów.
wojewódzkich i powiatowych,
- Przeprowadzenie ankiet,
- Doradztwo w sprawach lokalnych.

Źródła finansowania
Budżet
PAFW i Akademia
Rozwoju Filantropii w
Polsce
35 000 zł

Politechnika Wrocławska
80 000 zł

3. „Ekomuzea - aktywna Grudzień 2005
ochrona
dziedzictwa grudzień 2007
przyrodniczo
–
kulturowego i rozwój
gospodarczy
obszarów
wiejskich na Dolnym
Śląsku”

– - 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.

-

-

-

-

-

-

-

-

Powstało 7 projektów stworzenia
Ekomuzeów na Dolnym Śląsku,
Stworzono program sieciowania
Ekomuzeów na Dolnym Śląsku
Przeszklono 39 osób w zakresie małej
przedsiębiorczości do tworzenia usług
około Ekomuzealnych
Przeszkolono 55 osób w zakresu
rzemiosła artystycznego
Przygotowanie 75 osób do pracy jako
przewodnicy terenowi
Udzielono 20 osobom indywidualnego
wsparcia w zakresie organizowania i
prowadzenia działalności gospodarczej
Wykonano 40 epokowych strojów dla
przewodników i rzemieślników
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.
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.

FIO
67 000 zł

-

4.„Agroturystyka szansą Maj 2005 –
Maj 2006
dla regionu"

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
dodatkowych dochodów w
prowadzenia działalności agroturystycznej,
gospodarstwach rolnych.
- Powstanie nowych gospodarstw
Cele zostaną osiągnięte poprzez
agroturystycznych.
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
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

Współpraca z Agencją
Rozwoju regionalnego
Arleg

zawodowe przeznaczone są dla
140 osób.
5. Rozwój aktywności Październik 2006
zawodowej
kobiet
z Marzec 2008
terenów wiejskich.

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

Projekt partnerski między: ARR
„Arleg S.A.”, Legnickim
Stowarzyszeniem Inicjatyw
Obywatelskich, Fundacją Ekologiczną
„Zielona Akcja”
Prowadzenie szkoleń:
- Rzemiosło artystyczne,
- Kobiety w trzecim sektorze
- Rozpoczęcie i prowadzenie
działalności gospodarczej
- pracownik handlu z obsługą kas
fiskalnych
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

Zrealizowanie szkoleń:
- Rzemiosło artystyczne- 3 szkolenia
- Działalność gospodarcza 3 szkolenia,
- Kasy fiskalne- 3 szkolenia
- Kobiety w trzecim sektorze 1 szkolenie.

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;

EFS
Fundacja Ekologiczna
Zielona Akcja
164 108,00 zł

FIO

-

65 000zł

7. „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

8.Wzmacnianie wiejskich
Lipiec 2006,
organizacji
Lipiec 2007
pozarządowych
działających w
Partnerstwach Polski
Południowo-Zachodniej

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

9. Program „Lekcje w 1994- 2007
przyrodzie”
10.”Szkoły dla
ekorozwoju na Dolnym
Śląsku.”

Marzec 2007Kwiecień 2007

Obszar realizacji: rejon
Wałbrzycha, Kamiennej
Góry, Legnicy

11. Program „Szkoła
przyjazna środowisku”
dla miast Głogów i

2007

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.

OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji
W roku 2007 przeprowadzono 200 zajęć z
ekologicznej i przyrodniczozakresu edukacji przyrodniczo- regionalnej i
regionalnej
ekologicznej.
-program skierowany jest do szkół i
- Zorganizowano 2 konferencje
społeczności lokalnych,
rozpoczynające projekt w Wałbrzychu i
-celem programu jest promowanie
Oławie,
edukacji na rzecz ekorozwoju oraz
-Warsztaty dotyczące pisania projektów i
działań proekologicznych,
rozliczania wniosków
-dotacje przyznawane są na projekty
-szkoły przygotowały 30 wniosków
realizowane przy współpracy szkół i
dotacyjnych,
społeczności lokalnych w zakresie
-22 projektów otrzymało dotacje.
poprawy jakości oszczędnego
- Zorganizowano wyjazd studyjny dla
gospodarowania wodą i energią,
zwycięskich szkół.
zagospodarowania odpadów, ochrony -program uzyskał wysoka ocenę instytucji
dziedzictwa przyrodniczego,
finansujących.
-program finansowany jest głownie
przez firmę Toyota a realizowany
przez Groundwork w Wielkiej
Brytanii, Fundację Partnerstwo dla
Środowiska, i Fundację „Zielona
Akcja”.
Zadania:
Projekt w trakcie realizacji.
- Wykonanie audytów badających
oddziaływanie szkoły na środowisko,

91 638,00

FIO 47621

Środki własne szkół

FPŚ
10000 zł.
WFOŚiGW
38 300 zł.

Środki
Urząd Miasta Legnica
9 900,00 zł

Legnica

12. Edukacja
Ekologiczna i
Regionalna- szansą na
rozwój mieszkańców
wiejskich obszarów
Dolnego Śląska”

Październik 2006Marzec 2007

13. Szkoły dla
Ekorozwoju na Dolnym
Śląsku

2007-2008

- przygotowanie i wdrożenie
programu zmniejszającego ilość
wytwarzanych odpadów, zużycia
energii, wody, dbania o zieleń
przyszkolną, podnoszący poziom
edukacji ekologicznej,
- prowadzenie segregacji odpadów w
zakresie zbiórki makulatury, puszek
Alu i baterii.
Cele:
- Podniesienie wiedzy ekologicznej,
regionalnej i kulturowej mieszkańców
Dolnego Śląska
- Promocja Innowacyjnych metod
nauczania o przyrodzie i kulturze
regionu Dolnego Śląska
Cele:
- promowanie edukacji na rzecz
ekorozwoju oraz działań
proekologicznych w społecznościach
lokalnych
- wprowadzanie w życie zasad
zrównoważonego rozwoju lokalnego

Urząd Miejski Głogów.
22 500,00 zł

Rezultaty:
- cykl szkoleniowy dla instruktorów,
- Program Edukacji Ekologicznej, Kulturowej i
Regionalnej,
- Samodzielna praca instruktorów,
- Organizacja szkoleń dla nauczycieli,
- Strona www. Promująca edukacje terenową.

FIO 74508 zł.

Rezultaty:
- przeprowadzenie cyklu szkoleń dla palcówek
oświatowych z pisania wniosków dotacyjnych,
- realizacja projektów przez szkoły, które
otrzymają dotacje
- zaangażowanie lokalnej społeczności

Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska – 10 000
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu – 38 300

