Działalność Fundacji 2011
1) Nazwa fundacji:

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
ul. Aleja Orła Białego 2, 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
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 są 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 na terenie :
- całego Dolnego Śląska

-

woj. lubuskie, wielkopolskie, opolskie, śląskie
cały kraj.

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań w podziale na obszary tematyczne zawiera poniższe
zestawienie:
- Ochrona krajobrazu i przyrody
- Ekologiczna Platforma Edukacyjna
- Rozwój i wsparcie organizacji, partnerstw.

Projekt/program

Czas
realiz
acji

Cele/Działania

Rezultaty

1. „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.

Rezultaty:
- zapewnienie funkcjonowania i przetrwania
populacji pachnicy dębowej
- posadzenie 7500 drzew

Celem kampanii jest promocja
dobrych
praktyk
ochrony
obszarów Natura 2000 oraz
praktycznie
wzmocnienie
potencjału lokalnych liderów

Zakładane rezultaty:
- wszechstronne przygotowanie 20 Liderów Natury
biorących udział w 72 godz. kursie szkoleniowym
- przeprowadzenie przez Liderów Natury min. 20
inicjatyw lokalnych tzw. „Małych Projektów” na 20

Źródła
finansowania
Budżet

Ochrona krajobrazu i przyrody

2. Liderzy Natury –
ogólnopolska
kampania promująca
dobre praktyki
ochrony obszarów

1.10.2010
-31.01.201
2.

Ilość nasadzonych drew: 1090 wiosną i
1685 jesienią 2011 roku,

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
Kwota
wydatkowana na
projekt w 2011
566 861,00
Narodowy Fundusz
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej kwota

Natura 2000

działających na tych obszarach.
Jako kluczowa grupę odbiorców
projektu wybrano działających na
obszarach Natura 2000 liderów
Lokalnych Grup Działania LGD
oraz samorządowców.

obszarach Natura 2000, - zaangażowanie min. 400
osób do czynnego udziału w tych inicjatywach
integrujących ochronę przyrody z rozwojem
lokalnym, w ten sposób uzyskanie min. 20
certyfikatów Liderów Natury
- przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu w 2
kategoriach „Ludzie dla Natury” , „Samorząd
przyjazny Naturze” – wyłonienie 14 laureatów
najciekawszych praktyk łączenia ochrony przyrody z
rozwojem lokalnym
- organizacja ogólnopolskiej wystawy „Liderzy
Natury” w 12 miejscach publicznych
prowadzenie
portalu
internetowego
www.natura2000.pl oraz stała aktualizacja i
rozbudowa. Szacowana ilość odwiedzin 10000 w
trakcie trwania projektu
- opracowanie i przygotowanie serwisu elearningowego dla liderów i osób zainteresowanych,
w tym 10 konspektów edukacyjnych

dofinansowania:
206 800 zł
Wkład własny
FEZA 23200,00zł

Kwota
wydatkowana na
projekt w 2011
dofinansowanie z
NFOŚ i GW
181 990,00zł
wkład FEZA
8 730,00zł

Ekologiczna Platforma Edukacyjna
3. „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

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

Narodowy Fundusz
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej 146 180 zł

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
zagospodarowania
odpadów
opakowaniowych
i
biodegradowalnych na terenie
województw objętych projektem

4. Program „Lekcje w 1994- 2011
przyrodzie”

Prowadzenie zajęć z zakresu
edukacji ekologicznej i
przyrodniczo- regionalnej

-

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
− opracowanie kwestionariuszy ankietowych
− zebranie informacji z 230 gmin woj.
dolnośląskiego i opolskiego
- przekazanie 500 egz. raportu uczestnikom
konferencji
− zaproszenie do udziału w konkursie „Na
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
W roku 2011 przeprowadzono 106 zajęć z zakresu
edukacji przyrodniczo- regionalnej i ekologicznej
dla ponad 3200 uczniów.

Środki własne szkół
Przychody z Lekcji
w 2011 34 414,50 z
czego za okres
wiosna 2011
19 145,50 zł
Jesień 2011
15 269,00 zł

5. "Akademia
Przyrodnicza edukacja ekologiczna
w polu i zagrodzie na
obszarach chronionych
w tym na obszarach
Natura 2000 na
Dolnym Śląsku”

1.04.201130.11.2011

Zadania:
Rezultaty:
- Doskonalenie umiejętności
- 90 nauczycieli i edukatorów rozszerzy swoją
wśród nauczycieli
wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej o obszarach
- Rozbudzenie w uczniach,
Natura 2000 i innych formach ochrony przyrody na
nauczycielach i edukatorach chęci Dolnym Śląsku oraz nabędzie umiejętności w
do czynnego prowadzenia zajęć
zakresie prowadzenia zajęć terenowych na tych
na terenie obszarów chronionych
obszarach. Swoją wiedzę i zdobyte umiejętności
- Kształtowanie postaw
nauczyciele wykorzystają w prowadzeniu zajęć w
prośrodowiskowych wśród
swoich szkołach.
dolnośląskich uczniów przez
- zostanie przeprowadzonych około 100 zajęć
aktywny udział w zajęciach
terenowych, w których weźmie udział minim.1600
terenowych i konkursach.
dzieci, które podniosą swoją wiedze o obszarach
- Warsztaty podnoszące
chronionych.
umiejętności nauczycieli i
- zostanie przeprowadzony konkurs na warsztatach
edukatorów w zakresie
na
najlepszy
scenariusz
prowadzenia zajęć przyrodniczodla nauczycieli i edukatorów – minim. 20 osób
ekologicznych w
uczestnicy warsztatów – nauczyciele i edukatorzy
– odkrywanie kulturowowezmą udział w konkursie edukacyjnym
przyrodniczego dziedzictwa
poświęconym prowadzenia zajęć terenowych na
najbliższej okolicy i regionu.
obszarach
przyrodniczych
chronionych.
- Przeprowadzenie zajęć
Upowszechnionych
na
portalu
terenowych dla uczniów na
www.lekcjewprzyrodzie.pl.
obszarach przyrodniczych
- zostaną przekazane nagrody nauczycielom i
i obszarach chronionych Natura
edukatorom sztuk 20 i inne materiały ułatwiające
2000.
prowadzenie zajęć terenowych. wypracowanie 20
- Pomoce dydaktyczne
scenariuszy zajęć terenowych.
wspierające prowadzenie zajęć w
- przekazanie materiałów edukacyjnych w ilości 100
terenie; zeszyty edukacyjne, duże
szt. zeszytów edukacyjnych, 4000 szt. kartek
i małe kartki edukacyjne,
edukacyjno-informacyjnych, 6000 szt. wizerunków
zakładki, ulotki.
edukacyjnych uczniom, nauczycielom i edukatorom.
- zastosowanie podczas zajęć terenowych
innowacyjnych form prowadzenia zajęć terenowych.
- Rozpropagowanie prowadzenia zajęć terenowych
na obszarach chronionych Dolnego Śląska.

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej
18680,00 zł.
Fundacja
Ekologiczna
„Zielona Akcja”
18700,00 zł

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

2011

Zadania:
- Wykonanie audytów badających
oddziaływanie szkoły na
środowisko,
- 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.

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.

Środki
Własne FEZA
Urząd Miejski
Głogów
6227,66,00 zł

7. Szkoły dla
Ekorozwoju na
Dolnym Śląsku

2009-2011
Projekt
zakończon
o na
początku
2011 r

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

8. Wyprawy
odkrywców

2011

Cele
- rozwój czynnej edukacji
przyrodniczo-kultirowej Wypraw
Odkrywców
- promocja Wypraw Odkrywców

9. Upowszechnianie
dobrych praktyk w
zakresie udziału
społecznego w
systemach segregacji
odpadów

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)

Rezultaty:
- przeprowadzenie cyklu szkoleń dla placówek
oświatowych dot. planowania działań ekologicznych
oraz śladu ekologicznego
- przeprowadzenie spotkań dot. programu
EKOZESPOŁY
- organizacja warsztatów dziennikarskich dla
uczniów ze szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjlanych dot. promocji działań
ekologicznych w szkołach
- konsultacje placówek szkolnych związanych z
ubieganiem się o certyfikat ZIELONA FLAGA i
Lokalne Centrum Aktywności Ekolgicznej
W szkoleniach wzięło udział 40 nauczycieli oraz 50
uczniów.
9 placówek otrzymało certyfikat międzynarodowy
ZIELONA FLAGA i 9 LCAE
Efekty:
- utworzenie strony www.wyprawyodkrywcow.pl
oraz funpage na facebooku
- opracowanie 20 wypraw-questów oraz ich
ewaluacja
- organizacja 9 warsztatów dot. metodyki Questingu
– Wypraw Odkrywców dla 150 osób
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”.

Środki własne
, Fundacji
Partnerstwa dla
Śr4odowiska,
Fundacji GAP
Plska

Środki własne

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

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
zagospodarowania
odpadów
opakowaniowych
i
biodegradowalnych na terenie
województw objętych projektem.

- zorganizowano konkurs „Czyściciel świata” dla
szkół i przedszkoli regionu legnickiego.
- na bieżąco uzupełniano i aktualizowano strony
www.edukacjaodpadowa.pl

Rozwój i wsparcie organizacji, partnerstw
10. Dobry Start Ośrodek wspierania i
informacji organizacji
pozarządowych
projekt partnerski
realizowany z Forum
Aktywizacji Obszarów
Wiejskich i
Stowarzyszeniem
Rozwoju Płużnica 20112014

Cele projektu :
- stworzenie struktur oraz
długofalowego wsparcia dla
organizacji z obszarów
wiejskich poprzez założenie
5 regionalnych centrów
wspierania organizacji
wiejskich, przygotowanie
personelu tych centrów,
wiejskiej platformy
informacyjnej, diagnozy potrzeb
i problemów wiejskich
organizacji, cykl szkoleń dla
organizacji, cykl seminariów na
poziomie krajowym

Projekt realizowany w okresie 12.2011-12.2014 we
współpracy z partnerem krajowym FAOW.
W ramach projektu została utworzona Sieć 5
sprawnie funkcjonujących, profesjonalnych
centrów wspierania i informacji wiejskich
organizacji pozarządowych. Dzięki wsparciu
informacyjnemu, doradczemu i edukacyjnemu
wiejskie organizacje pozarządowe mogą wzmocnić
swoją działalność, zwiększyć liczbę swoich
członków i sprawniej funkcjonować we własnym
otoczeniu.
Jedno z Centrów działa przy Fundacji Ekologicznej
„Zielona Akcja”.
Centrum udziela doradztwa i pomocy przy
zakładaniu organizacji, rozwijaniu działań
organizacji, prowadzi szkolenia z pisania projektów

Finansowanie POKL
5.4.2
2011 rok – ok.4000
zł

i pozyskiwania srodków finansowych
11.Rozwój kampanii
informacyjnych i
współpracy
partnerskiej na
rzecz ochrony
środowiska

2010- 2011

12. Wioski z pomysłem

2011

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.
Cele: wzmocnienie potencjału
organizacyjnego i finansowego
stowarzyszeń wiejskich oraz
wzrost kompetencji liderów i
animatorów wiejskich, otwartych
na poszukiwanie nowych
rozwiązań.

Rezultaty
Wzmocnienie potencjału realizacyjnego
pozarządowych organizacji ekologicznych
-2wnioski na finansowanie działań
zadrzewieniowych na terenie Dolnego Śląska
- powstanie partnerstwa regionalnego
- opracowana baza beneficjentów
- przeprowadzenie 16warsztatów dla beneficjentów
-przeprowadzenie 30 konsultacji dla beneficjentów
- prowadzenie stron internetowych
- wysyłka newsleterów
Rezultaty:
- opracowanie Sołeckich Strategii Rozwoju
Miejscowości w 20 miejscowościach
- wsparcie programu EKOMUZEUM WRZOSOWEJ
KRAINY poprzez doradztwo dla punktów
Ekomuzuem
- utworzenie wsi tematycznych Spytków – wioska
czarów i magii, Borówki – wioska darów lasu

Narodowy Fundusz
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej 63 900,00

Środki własne i
środki gmin

13. Wsparcie
Sekretariatu
Dolnośląskiej Sieci
Partnerstw LGD

14. Wsparcie
Lokalnych Grup
Działania

2011

15. Animowanie
współpracy i wymiana
doświadczeń LGD.

2011

FEZA partnerem

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.
- Wsparcie rozwoju LGD
- Pomoc w aktualizacji Lokalnych
Strategii Rozwoju oraz
wskażników
- Prowadzenie warsztatów dla
LGD

Projekt miał na celu utworzenie 5
klastrów promujących działania
LGD i LGR t.j :
-krajobrazowo – przyrodniczy,
- produkty lokalne,

W ramach działania zrealizowano:
- ze strony FEZA udostępnienie stanowiska, telefonu,
sprzętu do obsługi sieci ze zwrotem kosztów ze
strony Dolnośląskiej Sieci, woluntarystyczne
zaangażowanie pracownika Fundacji

- Opracowanie wskaźników 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

Działania Klastru krajobrazowo –
przyrodniczego skoordynowała Fundacja
Ekologiczna „Zielona Akcja” wraz z
Dolnośląską Siecią LGD.
Działania całego projektu obejmowały :

Środki własne
LGD Bory
Dolnośląskie
LGD Ślężanie
LGD Starorzecze
Odry
LGD Dolina Dobrej
Widawy
LGD Partnerstwo
Integracja Turystyka
LGD Ujście Baryczy
LGD Kwiat Lnu

FEZA otrzymała
5000 zł na realizację
działań
projektowych

projektu realizowanego
przez Forum
Aktywizacji Obszarów
Wiejskich na zlecenie
Krajowej Sieci Rozwoju
Obszarów Wiejskich

- turystyka,
- ekonomia społeczna,
- rybacki,
integrujących działania na
poziomie krajowym

- akcję informacyjną skierowaną do LGD,
LGR o możliwości udziału w projekcie,
- organizacja 5 seminariów dla LGD, LGR
zainteresowanych współpracą w danym
temacie,
- doradztwo ekspertów wspierające rozwój
poszczególnych klastrów,
- utworzenie i aktualizacja stron
internetowych propagujących klastry
(www.faow.leader.org.pl , która jest
płaszczyzną wymiany informacji i dobrych
praktyk; strony zawierają także informacje o
sieciach regionalnych LGD i tworzonej
Polskiej Sieci LGD .
FEZA przy wspólpracy DSPLGD
przeprowadziła akcję informacyjną
skierowaną do LGD, LGR o możliwości
udziału w projekcie, uzupełniała informacje
na stronach internetowych, zorganizowała
spotkanie klastru przyrodniczego,
skoordynowała działania projektowe

Pracownicy i współpracownicy zaangażowani przy projektach :

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.
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”- uzupełnić ???
Joanna Woźnicka- ukończona rachunkowość i audyt wewnętrzny, doświadczenie w zakresie
rozliczania projektów, specjalista ds. obsługi administracyjno – finansowej Projektu „Drogi
dla Natury”, „Liderzy Natury”, doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych
z PO IiŚ
Bożena Macieja - główna księgowa Fundacji
Instruktorzy edukacji przyrodniczej w terenie – 8 osób

