Działalność Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” w roku 2008
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 zrównowaŜonego 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 wdraŜanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony
środowiska i dziedzictwa kulturowego, aktywizacji terenów wiejskich,
zrównowaŜonego rolnictwa, rozwoju małej przedsiębiorczości, krajoznawstwa,
edukacji oświaty i wychowania.
3. Prowadzenie badań, ekspertyz, prognoz w zakresie ochrony przyrody i środowiska
oraz zrównowaŜonego rozwoju.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, szkoleniowoedukacyjnej i doradczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
5. Współpraca i organizowanie młodzieŜy i wolontariatu w zakresie projektów
edukacyjnych i społecznych słuŜących takŜe integracji europejskiej.
6. Udostępnianie informacji związanych ze stanem środowiska, rozwojem
zrównowaŜonym 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 zrównowaŜonego rozwoju w kraju i na arenie międzynarodowej.
10. Ustanawianie funduszy, nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi zgodnie z
celami statutowymi Fundacji.
11. Wykupy, dzierŜawę 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 poniŜsze
zestawienie:
- Ośrodek Edukacji Ekologicznej,
- Rozwój i wsparcie Partnerstw Lokalnych Grup Działania,
- Rozwój obszarów wiejskich,
- Inne.
Przyznane nagrody i wyróŜnienia:
- Człowiekiem Borów Dolnośląskich w 2008 roku została Pani Prezes Irena Krukowska
– Szopa w kategorii „Społecznik” w wyniku podsumowania działań w LGD „Bory
Dolnośląskie”

Projekt/program

Czas realizacji

Cele/Działania

Rezultaty

Źródła finansowania
BudŜet

W roku 2008 przeprowadzono 106 zajęć z
zakresu edukacji przyrodniczo- regionalnej i
ekologicznej dla około 3000 uczniów.
W 2008 roku CERTYFIKATY i Zielone
Tablice otrzymało 8 placówek oświatowych ,
Dyplomy Uznania wręczono dla 20 placówek
oświatowych za kontynuację działań w
Programie „Szkoły Przyjazne Środowisku”.
Placówki oświatowe w 2008 roku segregowały
odpady.
W Legnicy wysegregowano:
Puszek- 2339,43 kg
Makulatury- 46 307,60 kg
Baterii- 2997 kg
W Głogowie wysegregowano:
Puszek-5722,26 kg
Makulatury- 33 998,20 kg
Baterii- Baterii- 1231,20 kg
Około 7 tyś. uczni i nauczycieli wzięło udział w
programie „Szkoły Przyjazne Środowisku”.
Przeprowadzone zostały 4 warsztaty w których
uczestniczyło ponad 60 nauczycielikoordynatorów. Konferencję – jedną w Legnicy
i jedną w Głogowie. W sumie w konferencjach
uczestniczyło około 70 osób.

Środki własne szkół

Ośrodek Edukacji Ekologicznej
1.Program „Lekcje
przyrodzie”

w

2.Program „Szkoły
Przyjazne Środowisku” i
Konkurs „Czyściciel
Świata” w placówkach
oświatowych miasta
Legnicy i Głogowa

1994- 2008

2008

Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji
ekologicznej i przyrodniczoregionalnej
Zadania:
- Wykonanie audytów badających
oddziaływanie szkoły na środowisko,
- przygotowanie i wdroŜenie programu
zmniejszającego ilość wytwarzanych
odpadów, zuŜycia energii, wody,
dbania o zieleń przyszkolną,
podnoszący poziom edukacji
ekologicznej,
- prowadzenie segregacji odpadów w
zakresie zbiórki makulatury, puszek
Alu i baterii.

Środki
Urząd Miasta Legnica
- 10 000,00 zł
Urząd Miejski Głogów
- 25 000,00 zł

3. Szkoły dla Ekorozwoju
na Dolnym Śląsku

2007-2008

Cele:
- promowanie edukacji na rzecz
ekorozwoju oraz działań
proekologicznych w społecznościach
lokalnych
- wprowadzanie w Ŝycie zasad
zrównowaŜonego rozwoju lokalnego

4. Szkoły dla Ekorozwoju
Obszar realizacji: rejon
Wałbrzycha, Kamiennej
Góry, Legnicy

2008-2009

Cele:
- promowanie edukacji na rzecz
ekorozwoju oraz działań
proekologicznych w społecznościach
lokalnych.
- wprowadzanie w Ŝycie zasad
zrównowaŜonego rozwoju lokalnego.

5. Edukator Dziedzictwa
Regionu

2008

Cele:
-Podniesienie wiedzy o zasobach
kulturowych i historycznych wśród
mieszkańców borów Dolnośląskich i
Wzgórz Dalkowskich.
-Zintegrowanie przedstawicieli
róŜnych środowisk nad
wypracowaniem modelowych ścieŜek
kulturowych w swoim regionie
-Promocja aktywnej nauki historii
regionu wśród nauczycieli.

Rezultaty:
- przeprowadzenie cyklu szkoleń dla palcówek
oświatowych z pisania wniosków dotacyjnych,
- realizacja projektów przez szkoły, które
otrzymają dotacje
- zaangaŜowanie lokalnej społeczności
W programie wzięły udział 32 szkoły;
Dotację otrzymało 8 placówek;
W szkoleniach wzięło udział 40 nauczycieli.
Rezultaty:
- zaangaŜowanie lokalnej społeczności w
działania proekologiczne.
- przeprowadzenie cyklu szkoleń dla palcówek
oświatowych z pisania wniosków dotacyjnych,
- realizacja projektów przez szkoły, które
W programie wzięły udział 31 szkół;
Dotację otrzymało 7 placówek;
W szkoleniach wzięło udział 45 nauczycieli
Rezultaty:
- Na płaszczyźnie lokalnej przeprowadzono
działania partnerskie związane z utworzeniem w
poszczególnych regionach ścieŜek kulturowych
oraz działania edukacyjne związane z
prezentacja i promocja utworzonych ścieŜek
kulturowych.
- Na płaszczyźnie regionalnej działania
obejmowały przygotowania po 37 Edukatorów
dziedzictwa regionu podczas zaplanowanych
warsztatów regionalnych, seminarium i wyjazdu
terenowego. Edukatorzy przeprowadzili 118
zajęć o historii i dziedzictwie regionu wśród
3120 uczniów z 27 gmin z terenu 2
województw dolnośląskiego i lubuskiego.

Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska –
10 000,00 zł
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu – 38 300,00 zł

Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska –
12 000,00 zł
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu – 39 900,00 zł

Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich
kwota 97 014.50 zł

6. „Współpraca
partnerska i sieciowanie
narzędziem rozwoju
lokalnych inicjatyw
ekologicznych”

2008-2009

Cele:
- Podniesienie efektywności systemów
selektywnej zbiórki poprzez pomoc
gminom w organizacji działań
informacyjno-edukacyjnych
kierowanych do mieszkańców.
-Upowszechnianie dobrych praktyk
wśród podmiotów i organizacji,
instytucji
zaangaŜowanych
w
organizację systemów selektywnej
zbiórki.
-Prowadzenie monitoringu systemów
selektywnej
zbiórki,
wskazanie
obszarów problemowych i moŜliwości
rozwiązań

Rezultaty:
- Opracowanie, wydanie i upowszechnienie
raportu o selektywnej zbiórce odpadów na
Dolnym Śląsku wśród 500 odbiorców:
samorządów,
zakładów
gospodarki
komunalnej, organizacji pozarządowych
- Opracowanie 6 studiów przypadków dot.
udziału
społecznego
w
systemach
segregacji odpadów
- opracowanie i wydanie oferty tematycznej
„Lekcje w przyrodzie” w nakładzie 2000
egzemplarzy

Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej –
45 300,00 zł

7.
„Upowszechnianie
dobrych praktyk w
zakresie udziału
społecznego w systemach
segregacji odpadów”

2008-2009

Cele:
- podniesienie efektywności systemów
selektywnej zbiórki poprzez pomoc
gminom w organizacji działań
informacyjno-edukacyjnych
kierowanych do mieszkańców
- prowadzenie wymiany informacji i
dobrych praktyk wśród instytucji,
organizacji i podmiotów
zaangaŜowanych
- prowadzenie monitoringu
selektywnej zbiórki realizowanej przez
jednostki samorządu terytorialnego

Rezultaty:
- przeprowadzenie konferencji dla samorządów
Dolnego Śląska 100 osób
- organizacja konkursów „Najlepsze strony
internetowe” , „Najlepiej segregującą gminę”
- rozbudowa stron internetowych
- monitoring selektywnej zbiórki na Dolnym
Śląsku wydanie raportu nakład 1000
egzemplarzy

Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu – 40 000,00 zł.

8. Kampanie odpadowe:
Udanin

2008-2009

Cele:
- podwyŜszenie wiedzy wśród
mieszkańców dot. problematyki z
odpadami
- zachęcenie mieszkańców do
prawidłowego postępowania z
odpadami opakowaniowymi

Rezultaty:
- wydanie ulotki informacyjnej 2500
egzemplarzy,
- wydanie plakatu informacyjnego 500
egzemplarzy
- opracowanie regulaminu o gospodarce
odpadami na terenie gminy

Urząd Gminy Udanin –
6100,00 zł

Przeprowadzone zostały 2 warsztaty , w których
wzięło udział 40 osób.

9. Kampanie odpadowe:
Miłkowice

2008

Cele:
- podwyŜszenie wiedzy mieszkańców
dotyczącej problematyki i
uwarunkowań gospodarki odpadami
na terenie gminy
- zachęcenie do prawidłowego
postępowanie z odpadami
opakowaniowymi

Rezultaty:
- przeprowadzenie 3 warsztatów dla 54
mieszkańców
- wydanie ulotek informacyjnych 2000
egzemplarzy

Urząd Gminy Miłkowice
– 5600,00 zł

10. Urząd Miasta
Kudowa Zdrój

2008

Cele:
- podwyŜszenie wiedzy mieszkańców
dotyczącej problematyki odpadowej

Rezultaty:
- wydanie plakatu edukacyjnego
- wydanie ulotki edukacyjnej

Urząd Miasta Kudowa
Zdrój – 21 470, 30 zł

11. Urząd Gminy
Konstancin Jeziorna

2008

Cele:
- podwyŜszenie wiedzy mieszkańców
dotyczącej problematyki i
uwarunkowań gospodarki odpadami
na terenie gminy

Urząd Gminy Konstancin
Jeziorna – 21 960,00 zł

12. Urząd Gminy
Kobierzyce

2008

Cele:
- przeprowadzenie kampanii
edukacyjnej podnoszącej wiedze
mieszkańców gminy

Rezultaty:
- wydanie ulotki o zasadach segregacji odpadów
6000 egzemplarzy,
- wydanie broszury informacyjnej 4000
egzemplarzy,
- wydanie plakatu informacyjnego 200
egzemplarzy.
Rezultaty:
- przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych 5
warsztatów edukacyjnych 200 osób
- przeprowadzenie konkursu międzyszkolnego
na ilość wysegregowanych odpadów
- wydanie plakatu informacyjnego 500
egzemplarzy.
- wydanie ulotki informacyjnej 3000
egzemplarzy

Rozwój i wsparcie Partnerstw Lokalnych Grup Działania

Urząd gminy Kobierzyce
– 4950,00 zł

13.Działanie Sekretariatu
Sieci Partnerstw Polski
Południowo- Zachodniej

14. Wsparcie Lokalnych
Grup Działania

2005-2008

2008

Celem Sieci Partnerstw Polski
Południowo- Zachodniej jest:
wymiana doświadczeń i informacji
pomiędzy partnerstwami, wspólne
podnoszenie wiedzy i umiejętności,
promocje podejścia typu Leader+ i
odnowa wsi na obszarach wiejskich,
podejmowanie wspólnych
przedsięwzięć integrujących działania
naszych grup, wspieranie nowych
partnerstw będących w fazie
organizacji.

W ramach działania zrealizowano:
- spotkania Sieci 10 spotkań
- prowadzenie 3 konferencji i 5 szkoleń w
których wzięło udział około 200 osób
- wysyłka Aktualności Sieci
- wysyłka wypracowanych stanowisk i opinii,
- nawiązanie kontaktu z innymi Sieciami:
Śląską, Małopolską i Zachodniopomorską

Środki własne Fundacji
Ekologicznej Zielona
Akcja i Lokalnych Grup
Działania

- Wsparcie rozwoju LGD
- Pomoc w opracowaniu Lokalnych
Strategii Rozwoju

- Opracowanie Przeprowadzenie warsztatów i
opracowanie lokalnych strategii rozwoju dla:
LGD Bory Dolnośląskie
LGD Wzgórza Dalkowskie
LGD Wrzosowa Kraina
LGD ŚlęŜanie
LGD A-4
LGD Starorzecze Odry
LGD Dolina Dobrej Widawy
LGD Partnerstwo Integracja Turystyka
LGD Kraina Lasów i Jezior
LGD Ujście Baryczy

Środki własne
LGD Bory Dolnośląskie 30tyś
LGD Wzgórza Dalkowskie
-16tyś
LGD ŚlęŜanie -25tyś
LGD A-4 - 26tyś
LGD Starorzecze Odry 20tyś
LGD Dolina Dobrej
Widawy - 16,5tyś
LGD Partnerstwo
Integracja Turystyka 26tyś
LGD Kraina Lasów i
Jezior - 30,5tyś
LGD Ujście Baryczy 7,5tyś
LGD Kwiat Lnu -19,2tyś

-bieŜące wsparcie doradcze dotyczące
organizacji i funkcjonowania LGD
-pomoc w działaniach liderów i animatorów
LGD

15. „Ekomuzea - aktywna
ochrona
dziedzictwa
przyrodniczo
–
kulturowego i rozwój
gospodarczy
obszarów
wiejskich na Dolnym
Śląsku”

Grudzień 2005
czerwiec 2008

– - 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 oŜywienie 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 angaŜujących
społeczności lokalne w
pielęgnowanie swoich tradycji, a
takŜe 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: śelazne
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

FIO
67 000 zł

-

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

16. „Naturalnie
Ekomuzea”

2008-2009

Cele:
- aktywizacja społeczna wokół
ekomuzeów lokalnych społeczności
- rozwój i wzmocnienie organizacji
wnioskującej
- rozwój społecznego i gospodarczego
zachowania środowiska obszarów
wiejskich
- promocja działalności ekomuzeów
oraz kadr wokół nich skupionych

17. „Działaj Lokalnie VI”
2008

Marzec 2008 Grudzień 2008

-Wzmocnienie działalności
społeczności lokalnych na obszarze
Partnerstwa Doliny Środkowej Odry,
-Zaktywizowanie nieaktywnych
środowisk społecznych w tym
organizacji i instytucji,
-ZaangaŜowanie do realizacji
programu członków Partnerstwa
Doliny Środkowej Odry w tym Rady
Funduszu Partnerstwa Doliny
Środkowej Odry.
- W VI edycji Programu „Działaj
Lokalnie” wspierane były projekty,
które inicjowały współpracę
mieszkańców na rzecz dobra
wspólnego. Był on prowadzony z
myślą o organizacjach
pozarządowych, lokalnych
instytucjach oraz grupach
nieformalnych, które podejmują
wspólny wysiłek, aby w ich
społecznościach Ŝyło się lepiej.

Rezultaty:
- organizacja 1 wizyty studyjnej do Szwecji
- organizacja 4 warsztatów i kursów
sieciowych
- wydanie ulotki 22 000 egzemplarzy
- przygotowanie koordynatorów i liderów
ekmozeów do samodzielnego zarządzania i
współpracy w ramach Programu Ekomuzea –
20 osób.

- W roku 2008 działaniami w ramach Programu
Grantowego Działaj Lokalnie VI zostało objęte
gminy Partnerstwa Doliny Środkowej Odry, a
wsparcia w formie zabezpieczenia wkładu
własnego dokonało 11 gmin i 1 powiat:
Gminy, które zagwarantowały wkład do
programu:
Brzeg Dolny, Głogów (miejska), Jemielno,
Malczyce, Miękinia, Pęcław, Prochowice,
Rudna, Ścinawa, Środa Śląska, Wińsko
Powiat, który zagwarantował wkład do
programu: Wołów.

ECORYS POLSKA Sp. z
o.o. – 139 900,00 zł

dotacja PAFW i
Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce
50 000 zł
- na projekty wyniosła
30 000 zł,
- na obsługę projektu
20 000 zł
Wkład własny gmin i
powiatu wyniósł w 2008
roku 25 800 zł,
W sumie 75 800 zł

- W ramach programu zorganizowaliśmy
szkolenia. W 12 szkoleniach dla organizacji
pozarządowych oraz grup nieformalnych w
zakresie pisania projektów i pozyskiwania
środków zewnętrznych przeprowadzonych
przez nas wzięło udział 220 osób z terenu
Partnerstwa.
- W ogłoszonym konkursie wpłynęło 25

wniosków, z czego 20 wniosków uzyskało
dofinansowanie na swoje projekty zrealizowane
w terminie 10 czerwca – 10 grudnia 2008 r.

- Z programu skorzystało 11 grup
nieformalnych, w których imieniu wniosek
złoŜyła organizacja pozarządowa lub lokalna
instytucja publiczna (szkoła, dom kultury,
biblioteka) oraz 9 organizacji pozarządowych.
-Przekazanie dotacji dla 20 jednostek
(organizacje pozarządowe, szkoły , domy
kultury) na łączna kwotę 55 800 zł

Rozwój Obszarów Wiejskich
18. Rozwój aktywności
zawodowej
kobiet
z
terenów wiejskich.

Październik 2006
Marzec 2008

19
.Edukacja
dla
zielonych miejsc pracy

02.06.200828.11.2008

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
Celem projektu było podwyŜszenie
świadomości mieszkańców,
zachęcenie do podnoszenia
kwalifikacji oraz działania
informacyjno promocyjne podnoszące
świadomość mieszkańców obszarów
wiejskich w zakresie zielonych miejsc
pracy. Działaniami projektu zostały
objęte gminy: Grębocice, Radwanice,

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

W ramach projektu zrealizowano:
- trzy seminaria pn. Zielone miejsca pracy
szansą na twój dodatkowy dochód dla
mieszkańców gmin.
- wyjazd studyjny pn. Dobre praktyki zielonych
miejsc pracy
- wydano dwie broszury informacyjne pn.
„ABC edukacji dla zielonych miejsc pracy” 500
egzemplarzy,

EFS
Fundacja Ekologiczna
Zielona Akcja
164 108,00 zł

POKL EFS
48 000,00 zł

Polkowice, Gaworzyce, Jerzmanowa,
śukowice.

„Edukacja dla zielonych miejsc pracy- dobre
praktyki” 500 egzemplarzy.
Łącznie projektem objęto 52 osoby.

Inne
20. Spotkania
informacyjno
szkoleniowe w ramach
upowszechniania
doświadczeń Programu
Equal

2008

-Upowszechnianie doświadczeń
programu Equal w ramach organizacji
- 6 regionalnych konferencji
- Organizacja 1 szkolenia dla mediów

-organizacja regionalnych konferencji we
Wrocławiu, Opolu, Zielonej Górze, Katowicach
dla grupy 300 osób
- szkolenie dla mediów dla grupy 20 osób

Fundusz Współpracy
149 330 zł

