Działalność Fundacji 2010
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- Skarbnik, ul. Miodowa 3, 59-220 Legnica
Rafał Plezia - Członek Zarządu, Nowa Wieś Legnicka 4 B/1, 59-241 Legnickie Pole
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:
- Ośrodek Edukacji Ekologicznej,
- Rozwój i wsparcie Partnerstw - Lokalnych Grup Działania,
- Rozwój obszarów wiejskich,
- Inne.

Projekt/program

Czas
realizacji

Cele/Działania

Rezultaty

Ośrodek Edukacji Ekologicznej

1. Program „Lekcje w 1994- 2010 Prowadzenie zajęć z zakresu
edukacji ekologicznej i
przyrodzie”
przyrodniczo- regionalnej
2010
Zadania:
2. Program „Szkoły
- Wykonanie audytów badających
Przyjazne
oddziaływanie szkoły na
Środowisku” i
środowisko,
Konkurs „Czyściciel
- przygotowanie i wdrożenie
Świata” w placówkach
programu zmniejszającego ilość
oświatowych miasta
wytwarzanych odpadów, zużycia
Legnicy i Głogowa
energii, wody, dbania o zieleń
przyszkolną, podnoszący poziom
edukacji ekologicznej,
- prowadzenie segregacji
odpadów w zakresie zbiórki
makulatury, puszek Alu i baterii.

3. Akademia
Przyrodnicza –
działania na rzecz
edukacji ekologicznej
na obszarach
chronionych w tym
obszarach Natura 2000

2010

Zadania: Propagowanie czynnej
edukacji na obszarach Natura
2000 i obszarach chronionych
wśród uczniów, nauczycieli i
edukatorów z terenu Dolnego
Śląska.
Rozwijanie wiedzy i

W roku 2010 przeprowadzono 106 zajęć z zakresu
edukacji przyrodniczo- regionalnej i ekologicznej
dla ponad 3000 uczniów.
W 2010 roku CERTYFIKATY Dyplomy Uznania
wręczono dla 20 placówek oświatowych za
kontynuację działań w Programie „Szkoły Przyjazne
Środowisku”.
Placówki oświatowe w 2010 roku segregowały
odpady.
W Legnicy wysegregowano:
Puszek 78 ton 857,04 kg
Baterii 14 ton 431, 19 kg
Makulatury 215 ton 299, 50 kg
W Głogowie wysegregowano:
Puszek 56 ton 051,80 kg
Baterii 99 ton 080,17 kg
Makulatury 201 ton 044,70 kg
Około 7 tyś. uczni i nauczycieli wzięło udział w
programie „Szkoły Przyjazne Środowisku”.
Przeprowadzone zostały 4 warsztaty w których
uczestniczyło ponad 60 nauczycieli-koordynatorów.
Konferencję – jedną w Legnicy i jedną w Głogowie.
W sumie w konferencjach uczestniczyło około 70
osób.
Rezultaty:
- 94 nauczycieli i edukatorów podwyższyło swoją
wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej o obszarach
Natura 2000
- zostało przeprowadzonych 100 zajęć terenowych, w
których wzięło udział 3000 dzieci.
- zostały przekazane do szkół mapy ścienne

Źródła
finansowania
Budżet
Środki własne szkół
Gmina Sobótka
11 000,00 zł.
Środki
Własne FEZY
Urząd Miejski
Głogów
- 6227,66,00 zł

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej
26 631, 84 zł.
Fundacja

na Dolnym Śląsku

3. Kampania
informacyjnoedukacyjna na rzecz
ochrony zadrzewień
przydrożnych
i śródpolnych.
Program „Historie

2009-2010

zainteresowań wśród uczniów,
Obszarów Natura 2000oraz inne materiały
nauczycieli i edukatorów
ułatwiające prowadzenie zajęć terenowych.
dotyczących obszarów
- zakładki edukacyjne. w ilości 4000 egzempl.
chronionych w tym obszarów
- przekazano nauczycielom materiały dot.
Natura 2000 na terenie Dolnego
innowacyjnych form prowadzenia zajęć terenowych.
Śląska.
- powstało newsletterów i zostały rozesłanych do
- Doskonalenie umiejętności
około 200 nauczycieli i 200 placówek oświatowych.
wśród nauczycieli w zakresie
-zostały przeprowadzone 2 konkursy tematyczne dla
prowadzenia zajęć terenowych na uczniów, nauczycieli i edukatorów, udział wzięło 64
obszarach chronionych oraz
uczniów i 30 nauczycieli w 2 konkursach edukawsparcie bazy dydaktycznej dla
cyjnych
poświęconych
prowadzeniu
zajęć
tych zajęć
terenowych na obszarach chronionych.
- Rozbudzenie w uczniach,
- wykorzystano podczas zajęć w terenie zakupione
nauczycielach i edukatorach chęci lunety i statywy – 3 komplety.
do czynnego prowadzenia zajęć
-wykorzystano w czasie edukacji terenowej
na terenie obszarów chronionych zakupionych l12 sztuk lornetek.
- Kształtowanie postaw
- wykorzystano do edukacji terenowej zakupione
prośrodowiskowych wśród
przewodniki do oznaczania roślin i zwierząt - 40
dolnośląskich uczniów przez
egzempl.
aktywny udział w zajęciach
- wykorzystano do zabaw grupowych 4 szt. chust
terenowych i konkursach.
KLANZA zakupione w ramach programu
Rezultaty długofalowe:
- wydano zaświadczenia nauczycielom o udziale w
szkoleniu, wykorzystają je do podnoszenia swoich
kwalifikacji w awansie zawodowym.
- kontynuacja szkoleń terenowych dla nauczycieli w
oparciu o wypracowaną metodykę i nadawanie im
tytułu „Obserwatora Przyrody”.
Przeprowadzenie kampanii
- wdrażanie praktycznych form ochrony i
informacyjnej skierowanej do
rewitalizacji zadrzewień
mieszkańców i samorządów
- Przygotowanie modelowego podejścia do ochrony
Wzgórz Dalkowskich oraz
zadrzewień i przeniesienie na inne regiony obu
woj.lubuskiego i dolnośląskiego
województw
- upowszechnianie wiedzy o
- przeprowadzenie 2 konferencji dla samorządów,
znaczeniu zadrzewień
służb komunalnych i drogowych dla 100 osób z woj.

Ekologiczna
„Zielona Akcja”
26720,00 zł

EOG – 176 700 zł

przyrodniczych i śródpolnych
-budowanie społecznego
zaangażowania w działania
chroniące wartości przyrodnicze i
krajobrazowe zadrzewień włączenie min. 1000
mieszkańców

drzewami pisane”

4. „Drogi dla Natury –
aleje przydrożne jako
korytarze ekologiczne
dla pachnący dębowej”

2009-2012

Głównym celem projektu jest
zapewnienie funkcjonowania i
przetrwania populacji pachnicy
dębowej poprzez odtwarzanie i
ochronię
alei
przydrożnych
łączących izolowane stanowiska i
subpopulację pachnicy dębowej.
Projekt realizowany jest na
Dolnym Śląsku i przyległych
obszarach
Wielkopolski
i
Lubuskiego, Powiślu i Warmii
oraz
w
Małopolsce,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
obszarów Natura 2000.
Projekt jest realizowany przez
Fundację
Ekorozwoju
w
partnerstwie
z
Fundacją
Ekologiczną „Zielona Akcja”,
Stowarzyszeniem EkoInicjatywa
i Fundacją Aeris Futuro, przy
wsparciu
ekspertów
–
entomologów.

dolnośląskiego i lubuskiego
-wydanie publikacji „Chroń zadrzewienia śródpolne i
przydrożne” , „Aleje śródpolne na Wzgórzach
Dalkowskich” nakład 3000 egz.
- przygotowanie portalu www.chronzadrzewienia.pl;
artykułów prasowych
- przygotowanie nauczycieli do wdrażania
praktycznych inwentaryzacji alei w terenie
- konkurs dla szkół
- praktyczne nasadzenia w terenie min. 2000
sadzonek
- ochrona prawna najcenniejszych zadrzewień
Rezultaty:
- zapewnienie funkcjonowania i przetrwania
populacji pachnicy dębowej
- posadzenie 7500 drzew

PO IiŚ :
Realizowany w
Partnerstwie:
- Fundacja
Ekorozwoju
1 013 222,95 zł
- Fundacja
Ekologiczna
„Zielona Akcja”
830 990,00 zł
- Stowarzyszenie
EkoInicjatywa
1 096 310,00 zł
- Fundacja Aeris
Futuro 575 904,00
zł
Razem koszt
dofinansowania
3 516 427,00

5. Szkoły dla
Ekorozwoju na
Dolnym Śląsku

2009-2010

6. Wioski z pomysłem

2009- 2010 Cel ogólny
- Zwiększenie poziomu integracji
i wiedzy o przedsiębiorczości
społecznej wśród mieszkańców
3wsi objętych projektem
- przetestowanie różnych form
działań
integrujących
mieszkańców
wsi
Jakubów,
Gostyń, Borówki

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

2008-2009

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

Cele:
- podniesienie efektywności
systemów selektywnej zbiórki
poprzez pomoc gminom w
organizacji działań informacyjnoedukacyjnych kierowanych do
mieszkańców
- prowadzenie wymiany
informacji i dobrych praktyk
wśród instytucji, organizacji i

Rezultaty:
- przeprowadzenie cyklu szkoleń dla palcówek
oświatowych z pisania wniosków dotacyjnych,
- realizacja projektów przez szkoły, które otrzymają
dotacje
- zaangażowanie lokalnej społeczności
W programie wzięły udział 36 szkoły;
Dotację otrzymało 6 placówek;
W szkoleniach wzięło udział 100 nauczycieli.

Fundacja
Partnerstwo dla
Środowiska –
8000,00 zł
Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej we
Wrocławiu –
10 600,00 zł

Rezultaty:
-liczba uczestników warsztatów planistycznych – 60
- liczba uczestników warsztatów z przedsiębiorczości
społecznej – 20
- liczba uczestników prac integracyjnych – 20
- liczba uczestników spotkań powołujących
partnerstwa lokalne – 30
- liczba uczestników wyjazdu integracyjno –
szkoleniowego – 20
- liczba godzin
doradztwa nt stowarzyszeń i
przedsiębiorstw społecznych – 12 h , w tym 8 h dla
kobiet
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

Dolnośląski
Wojewódzki Urząd
Pracy w
Wałbrzychu
36 276,59 zł

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej we
Wrocławiu –
33 100,00

2009-2010
8.„Rady na
bioodpady”– kampania
informacyjnoedukacyjna

podmiotów zaangażowanych
- prowadzenie monitoringu
selektywnej zbiórki realizowanej
przez jednostki samorządu
terytorialnego
Prowadzenie kampanii
skierowanej do samorządów i
przedsiębiorstw gospodarki
komunalnej i mieszkańców
związków międzygminnych 4
województw,
- nagłaśnianie problemu,
- promocja odpowiedniego
postępowania w tym
przydomowego kompostowania,
- wdrożenie dobrych praktyk
dotyczących zagospodarowania
bioodpadów
Cele kampanii:
- przygotowanie edukatorów
(animatorów,
trenerów,
nauczycieli)
prawidłowego
postępowania
z
odpadami
prowadzących
działania
edukacyjno
–
informacyjne
lokalnie i w regionach
podniesienie
efektywności
systemów selektywnej zbiorki
poprzez pomoc gminom i
związkom gmin w prowadzeniu
działań
informacyjno
–
edukacyjnych kierowanych do
mieszkańców
upowszechnianie
dobrych
praktyk
dotyczących

- przeprowadzenie 4 wojewódzkich konferencji dla
ok. 240 osób.
- przeprowadzenie warsztatów dla 100 osób –
animatorów przydomowego kompostowania
- przeprowadzenie warsztatów dla 100 osób
dotyczących edukacji odpadowej dla nauczycieli
- wydanie ulotki informującej o kompostowaniu w
nakładzie 20 tys.
- wydanie materiałów edukacyjnych dla samorządów
i szkół 2000 egz.

Narodowy Fundusz
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej 140 087 zł

zagospodarowania
odpadów
opakowaniowych
i
biodegradowalnych na terenie
województw objętych projektem

9.„Nie marnuję –
segreguję, nie marnuję
– kompostuję –
kampania na rzecz
poprawy efektywności
systemów selektywnej
zbiórki odpadów
opakowaniowych i
bioodpadów”

2010-2011

Cele:
promocja
odpowiedniego
postępowania
z
odpadami
opakowaniowymi
i
biodegradowalnymi
poprzez
włączenie
gmin,
związków
komunalnych i mieszkańców do
działań ograniczających ich ilość.
- przygotowanie edukatorów
(animatorów,
trenerów,
nauczycieli)
prawidłowego
postępowania
z
odpadami
prowadzących
działania
edukacyjno
–
informacyjne
lokalnie i w regionach
podniesienie
efektywności
systemów selektywnej zbiorki
poprzez pomoc gminom i
związkom gmin w prowadzeniu
działań
informacyjno
–
edukacyjnych kierowanych do

Rezultaty:
− 12 warsztatów dla 180 osób - animatorów
− 180 animatorów przeprowadziło edukację 1800
osób
- 180 animatorów otrzymało materiały informacyjne i
zaświadczenia ukończenia
− wydanie folderu w nakładzie 6 000 egz.
upowszechnienie folderu przez animatorów wśród
mieszkańców gmin objętych projektem
− przygotowanie 15 trenerów edukacji odpadowej
− 15 certyfikatów ukończenia szkolenia przez te
osoby
- trenerzy przeprowadzili spotkania edukacyjne dla
ok. 150 osób
− 4 warsztaty wymiany doświadczeń dla 80
nauczycieli
− wydanie kart ćwiczeniowych w nakładzie 1000
egz.
- rozdysponowanie wśród nauczycieli i szkół z terenu
działania partnerów projektu

Narodowy Fundusz
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej 146 180 zł

mieszkańców
− opracowanie kwestionariuszy ankietowych
upowszechnianie
dobrych − zebranie informacji z 230 gmin woj.
praktyk
dotyczących
dolnośląskiego i opolskiego
zagospodarowania
odpadów - przekazanie 500 egz. raportu uczestnikom
opakowaniowych
i konferencji
biodegradowalnych na terenie − zaproszenie do udziału w konkursie „Na
województw objętych projektem
najciekawsze strony internetowe poświęcone
odpadom”do 500 gmin, przedsiębiorstw
- wybór 20 laureatów
− Organizacja konferencji wojewódzkich- 5
wykładowców + dyskusja, 150 uczestników
− wydanie przylepców 900 szt.
− wydanie 500 toreb edukacyjnych
− wydanie 1 roll-banera
− opracowanie banerków informacyjnych o
kampanii
− wysyłka newslleterów
− przekazanie 10 informacji do mediów
10.Upowszechnianie
dobrych praktyk w
zakresie udziału
społecznego w
systemach segregacji
odpadów w 2010r.

2010-2011

Cele:
-promocja
odpowiedniego
postępowania
z
odpadami
opakowaniowymi
i
biodegradowalnymi
poprzez
włączenie
gmin,
związków
komunalnych i mieszkańców do
działań ograniczających ich ilość.
- przygotowanie edukatorów
(animatorów,
nauczycieli)
prawidłowego postępowania z
odpadami prowadzących działania
edukacyjno
–
informacyjne
lokalnie i w regionach
podniesienie
efektywności
systemów selektywnej zbiorki

Rezultaty:
- przeprowadzono 10 warsztatów dla liderów,
nauczycieli, uczniów i edukatorów, w których wzięło
udział 221 osób.
- przeprowadzono wojewódzką konferencję we
Wrocławiu, w której wzięło udział 79 osób.
- wydano Raport o selektywnej zbiórce odpadów na
Dolnym Śląsku za 2009r. - 500 egzemplarzy.
- zorganizowano konkurs dla gmin na „Najlepiej
segregującą gminę na Dolnym Śląsku”.
- zorganizowano konkurs „Czyściciel świata” dla
szkół i przedszkoli regionu legnickiego.
- na bieżąco uzupełniano i aktualizowano strony
www.edukacjaodpadowa.pl

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej we
Wrocławiu, 32 960
zł

poprzez pomoc gminom i
związkom gmin w prowadzeniu
działań
informacyjno
–
edukacyjnych kierowanych do
mieszkańców
upowszechnianie
dobrych
praktyk
dotyczących
zagospodarowania
odpadów
opakowaniowych
i
biodegradowalnych na terenie
województw objętych projektem.

11.„Azbest ciągle
groźny”

2010

Cele:
- Podniesienie wiedzy o
wymogach formalno-prawnych
prawidłowego postępowania z
azbestem wśród samorządów i
przedsiębiorstw gospodarki
odpadami z terenu woj.
dolnośląskiego,
wielkopolskiego i opolskiego.
Wzrost umiejętności
przekazywania wiedzy o
szkodliwości azbestu wśród
nauczycieli woj. dolnośląskiego,
dostarczenie materiałów
umożliwiających prowadzenie
edukacji wśród dzieci i
młodzieży wymienionego
obszaru.

Rezultaty:
- przeprowadzenie warsztatów regionalnych dla
nauczycieli uczestniczyło 54 nauczycieli
- przeprowadzenie Konferencji wojewódzkich we
Wrocławiu i Opolu, uczestniczyło 155 osób,
- przeprowadzenie Sympozjów regionalnych w
Lesznie i Legnicy, uczestniczyło w nich 51 osób

Ministerstwo
Gospodarki 41595,02 zł

12. Kampania
odpadowa w Gminie
Kobierzyce

2010

Cele:
- Podniesienie wiedzy dotyczącej
problematyki i uwarunkowania
gospodarki odpadami na ternie
gminy
- Zachęcenie mieszkańców do
prawidłowego postępowania z
odpadami, a w szczególności do
odpowiedniego segregowania
odpadów, zmniejszenia ilości
odpadów opakowaniowych,
prawidłowego postępowania ze
zużytym sprzętem gospodarstwa
domowego, odpadami
niebezpiecznymi, przydomowego
kompostowania odpadów
biodegradowalnych;
- Zwiększenie ilości odpadów
wyselekcjonowanych przez
mieszkańców oraz ograniczenie
ilości odpadów składanych na
składowiskach.

13.Rozwój kampanii
informacyjnych i
współpracy
partnerskiej na rzecz
ochrony środowiska

2010- 2012 Projekt mana celu wzmocnienie i
rozwiniecie działań kampanijnych
prowadzonych przez fundację. Ma
równie zna celu integracje i
uporządkowanie działań
edukacyjnych formie ekologicznej
Platformy Edukacyjnej oraz
wsparcie współpracy partnerskiej
na poziomie lokalnym i
regionalnym, wzmacnianie
lokalnych organizacji inicjatyw
ekologicznych.

Rezultaty:
Urząd
- przeprowadzono 10 warsztatów dla uczniów szkół
Kobierzyce
podstawowych i gimnazjów. Razem w warsztatach
30466,00 zł
wzięło udział 370 osób.
- przeprowadzono Konkurs „Myślę wiec segreguję”
na ilość wysegregowanych surowców wtórnych, w
konkursie wzięło udział około 1600 uczniów.
- przeprowadzenie warsztatu dla szkolnych
koordynatorów zbiórki, który zgromadził 11
uczestników.
- przeprowadzono Konkurs na najciekawszy plakat o
tematyce związanej z kompostowaniem
Konkurs został ogłoszony w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych Gminy Kobierzyce. Nadesłano 37
prac.

Rezultaty
Wzmocnienie potencjału realizacyjnego
pozarządowych organizacji ekologicznych
-2wnioski na finansowanie działań
zadrzewieniowych na terenie Dolnego Śląska
- powstanie partnerstwa regionalnego
- opracowana baza beneficjentów
- przeprowadzenie 16warsztatów beneficjentami
-przeprowadzenie konsultacji dla beneficjentów

gminy
–

Narodowy Fundusz
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej 63 900,00

Rozwój i wsparcie Partnerstw Lokalnych Grup Działania
2009-2010
13.Działanie
Sekretariatu
dolnośląskiej
Sieci
Partnerstw LGD

W ramach działania zrealizowano:
- spotkania Sieci 10 spotkań
- prowadzenie 3konferencji i 10 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

14. Wsparcie
Lokalnych Grup
Działania

- Opracowanie aktualizacji LSR w formie warsztatów
dla:
LGD Bory Dolnośląskie
LGD Wrzosowa Kraina
LGD Ślężanie
LGD Starorzecze Odry
LGD Dolina Dobrej Widawy
LGD Partnerstwo Integracja Turystyka
LGD Ujście Baryczy
LGD Kwiat Lnu
-bieżące wsparcie doradcze dotyczące organizacji i
funkcjonowania LGD
-pomoc w działaniach liderów i animatorów LGD

Celem Sieci 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.
2009- 2010 - Wsparcie rozwoju LGD
- Pomoc w aktualizacji Lokalnych
Strategii Rozwoju
- Prowadzenie warsztatów dla
LGD

Środki własne
Fundacji
Ekologicznej
Zielona Akcja i
Lokalnych Grup
Działania

Środki własne
LGD Bory
Dolnośląskie
LGD Ślężanie
LGD Starorzecze
Odry
LGD Dolina Dobrej
Widawy
LGD Partnerstwo
Integracja Turystyka
LGD Ujście Baryczy
LGD Kwiat Lnu
OGÓŁEM
Środków własnych
LGD
- 15 700,00 zł.

15. Rozwój kampanii

informacyjnych i
współpracy
partnerskiej na rzecz
ochrony środowiska

2010-2011

Pracownicy:

Irena Krukowska-Szopa (Prezes Fundacji): długoletni trener organizacji pozarządowych,
specjalista planowania strategicznego i audytów zrównoważonego rozwoju /plany, programy,
strategie/dla gmin, powiatów, Lokalnych Grup Działania, Specjalista i doradca tworzenia
partnerstw na obszarach wiejskich w tym Lokalnych Grup Działania w ramach Leader
PROW, prowadzenie i przygotowanie, Doradca organizacji pozarządowych i liderów, coach
rozwoju osobistego
Krzysztof Szustka -trener organizacji pozarządowych, specjalista kampanii edukacyjnopromocyjnych i elektronicznych technik przekazu, autor inwentaryzacji przyrodniczych
animator partnerstw lokalnych, audytor Szkól dla Ekorozwoju i programu Zielony Rower.
Zdzisława Osowska – specjalista ds. biurowych, doświadczenie w zakresie rozliczania
projektów, trener, koordynator programu „Szkoła Przyjazna Środowisku” i konkursów dla
szkół dotyczących zbiórki surowców wtórnych makulatury, puszki ALU i baterii, moderator
szkoleń, animator gier i zabaw, koordynator programu Akademia Przyrodnicza…,
finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
koordynator programu „Lekcje w przyrodzie”.
Joanna Czabajska – ukończone prawo i administracja, doświadczenie w zakresie realizacji i
rozliczania projektów, moderator szkoleń, prowadzi projekty Europejskiego Funduszu
Społecznego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska gospodarki Wodnej,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich.
Jakub Józefczuk- współautor opracowań przyrodniczych, przygotowanie i nadzór nad
sadzeniem drzew w ramach projektu „Drogi dla Natury – aleje przydrożne jako korytarze
ekologiczne dla pachnący dębowej” na terenie Dolnego Śląska, prowadzenie inwentaryzacji
oraz spotkań dla nauczycieli przyrody w ramach projektu „Historie drzewami pisane”
Sylwia Szatan – ukończona politologia, doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania
projektów, moderator szkoleń, prowadzenie programu „Rady na bioodpady”
Joanna Woźnicka- ukończona rachunkowość i audyt wewnętrzny, doświadczenie w zakresie
rozliczania projektów, specjalista ds. obsługi administracyjno – finansowej Projektu „Drogi
dla Natury”
Bożena Macieja - główna księgowa Fundacji

