Działalność Fundacji 2012
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 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 na terenie :
- całego Dolnego Śląska
- woj. lubuskie, wielkopolskie, opolskie, śląskie

-

cały kraj

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

Projekt/program

Czas
realizacji

Cele/Działania

Rezultaty

Źródła
finansowania
Budżet

W roku 2012 przeprowadzono 120 zajęć z zakresu
edukacji przyrodniczo- regionalnej i ekologicznej
dla ponad 3200 uczniów.
Placówki oświatowe w 2012 roku segregowały
odpady.
W Legnicy wysegregowano:
Puszek 2031,75 kg
Baterii 2067 kg
Makulatury 44 tony 942,25 kg
W Głogowie wysegregowano:
Puszki aluminiowe 3308,4 kg
Makulatura 35032,01 kg
Baterie 1992,5 kg
Nakrętki 2046 kg
Około 7 tyś. uczniów i nauczycieli wzięło udział w
programie „Szkoły Przyjazne Środowisku”.
Przeprowadzono 2 spotkania warsztatowe dla
nauczycieli legnickich i głogowskich placówek
oświatowych

Środki własne szkół
Przychody z Lekcji
w 2012 32 000,00 zł
Środki
Własne FEZA
Urząd Miejski
Głogów
Urząd Miasta
Legnica, LPGK
Legnica

Rezultaty:
- W ramach tego zadania przeprowadzono rekrutację
na warsztaty wyjazdowe.. Łącznie w 5 warsztatach
wzięło udział 85 osób
- Przeprowadzono 107 zajęć terenowych dla uczniów
wszystkich poziomów nauczania. W sumie w
zajęciach tych uczestniczyło około 1800 dzieci w
wieku szkolnym z miast i wsi (min. Legnica, Kunice,
Strzelce, Marcinowice, Strzegom, Polkowice,
Głogów, Złotoryja, Lubin, Wrocław). Zajęcia były

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej
22550,00 zł.
Fundacja
Ekologiczna
„Zielona Akcja”
22170,00 zł

Ekologiczna Platforma Edukacyjna
1. Program „Lekcje w 1994- 2012 Prowadzenie zajęć z zakresu
edukacji ekologicznej i
przyrodzie”
przyrodniczo- regionalnej
2012
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 –
innowacyjne
podejście do edukacji
przyrodniczej i
ekologicznej w
terenie”

1.04.201230.11.2012

Zadania:
Warsztaty
podnoszące
umiejętności i wiedzę nauczycieli
i
edukatorów
w
zakresie
prowadzenia zajęć przyrodniczoekologicznych w terenie (5
warsztatów)
a)
podstawowa
wiedza
o
środowisku przyrodniczym i
ekologii- zajęcia ze specjalistami

4. Edukacja
Ekologiczna w
Zakładzie Karnym w
Kłodzku

2012

w
zakresie
ornitologii,
dendrologii,
entomologii,
botaniki, siedlisk: łąka, las, cieki i
zbiorniki wodne,
b)
interaktywne
metody
prowadzenia zajęć w terenie- gry i
zabawy edukacyjne w terenie,
projekty ekologiczne,
praca
metodą Wyprawy Odkrywców,
jako forma edukacji i aktywnego
spędzania czasu.
Przeprowadzenie
zajęć
terenowych dla uczniów na
obszarach
przyrodniczych
i obszarach chronionych Natura
2000.
Cel główny:
- Cele projektu : rozwój
świadomości ekologicznej, tj.
wiedzy, poglądów, nawyków
osadzonych w Zakładzie Karnym
w Kłodzku, która będzie pomocna
w resocjalizacji osadzonych, gdyż
edukowanie
o
codziennym
postępowaniu z odpadami jest
sposobem na powrót do życia w
społeczeństwie

prowadzone na terenach chronionych Dolnego Śląska
min. w Parku Krajobrazowym Chełmy, w
Książańskim Parku Krajobrazowym, w Dolinie
Środkowej Odry z Krainą Łęgów Odrzańskich oraz
w Przemkowskim Parku Krajobrazowym.
W ramach tego zadania zakupiono pomoce
dydaktyczne konieczne do przeprowadzenia zajęć
terenowych , ksiązki i przewodniki, wydano zakładki
edukacyjne,kary edukacyjne, opracowano system
monitoringu i ewaluacji zajęć, uzupełniano stronę
internetową Lekcji w przyrodzie.

- Przeprowadzenie 4 warsztatów ekologicznych dla
osadzonych– „Jestem EKO”
Łącznie w 4 warsztatach wzięło udział 80
osadzonych.
- Przeprowadzenie 2 warsztatów edukacyjnych dla
Kadry Zakładu Karnego. Łącznie w 2 warsztatach
wzięło udział 40 osób zatrudnionych w Zakładzie
Karnym.
- Zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki
odpadów :
- 2 komplety (papier plastik, szkło) 45 l.
pojemników, tj. 6 pojemników
- 3 sztuki pojemników na szkło (120l.)
- 12 pojemników na papier (120l.)
- 13 pojemników na plastik (120l.)

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej
13 700zł.

5.

„Edukacja
i 2011-2013
informowanie w
zakresie
postępowania
z
odpadami
–
kampania na rzecz
poprawy
efektywności
systemów
selektywnej
zbiórki odpadów”

Cel kampanii:
- podniesienie jakości i
skuteczności działań
informacyjno – edukacyjnych
prowadzonych przez samorządy,
podmioty komunalne,
organizacje, szkoły w zakresie
propagowania zasad
postępowania z odpadami na
terenie 5 województw objętych
projektem.
Cele szczegółowe:
- przygotowanie specjalistów
informowania i edukowania,
którzy podniosą jakość tych
działań w swoich środowiskach
- wsparcie partnerów projektu w
intensyfikacji działań
informacyjnych i zwiększaniu
udziału społecznego w
selektywnej zbiórce
propagowanie
dobrych
przykładów poprzez publikacje,
konferencje, konkursy i portal
internetowy.

- zakup sprzętu 1 szt. - laptop
Narodowy Fundusz
- zorganizowanie konkursów dla najlepiej
Ochrony Środowiska
segregujących gmin i na najciekawsze formy
i Gospodarki Wodnej
informacyjne poświęcone odpadom 880 odbiorców
242 620 zł
- zorganizowanie 4 konferencji wojewódzkich dla
Wkład własny FEZA
240 odbiorców
64 050zł. Łączna
- zorganizowanie 13 warsztatów dla szkolnych
wartość projektu 306
koordynatorów zbiórek surowców wtórnych oraz dla
670 zł.
animatorów selektywnej zbiórki odpadów 220
odbiorców
- budowa i obsługa strony internetowej www.
Edukacja odpadowa.pl (21000 wejść)
- wydanie 21 sztuk newslettera
Zorganizowanie 5 szkoleń dla trenerów edukacji
odpadowej oraz dla praktyków komunikacji
społecznej dla 81 odbiorców
Przygotowanie i wydanie 10 artykułów w prasie
- przygotowanie i wydanie 4 rodzajów materiałów
(Raport o selektywnej zbiórce odpadów w gminach,
poradnik „Myślę więc kompostuję”, Poradnik „Dobre
praktyki informowania i edukowania społeczności
lokalnych w zakresie postępowania z odpadami” oraz
toreb bawełnianych) informacyjno – promocyjnych
w nakładzie 3500 szt.
Produkcja i i przygotowanie 33 rodzajów materiałów
konferencyjnych, pokonferencyjnych, szkoleniowych
w nakładzie 661 szt.

6.Kampania „Nowe
prawo odpadowe-nowy
styl życia
Dolnoślązaków”
Regionalna kampania
informacyjnoedukacyjna. Etap I

2012

1. Cele:
Upowszechnienie
dobrych praktyk i
modelowych rozwiązań
oraz obowiązków
wynikających z nowego
prawa odpadowego wśród
samorządów i podmiotów
komunalnych Dolnego
Śląska.
2. Podniesienie wiedzy i
świadomości
mieszkańców
Dolnego
Śląska o skali problemu
odpadowego.
3. Zmiana
codziennych
nawyków
dotyczących
segregacji
odpadów
i ograniczenia ich ilości
przez
gospodarstwa
domowe.
4. Aktywizacja,integracja
środowisk
samorządowych,biznesow
ych, pozarządowych i
mediów wokół działań
prośrodowiskowych
związanych z gospodarką
odpadami
w okresie
transformacji
prawa
odpadowego.

Fundacja zrealizowała następujące działania :
- projekt plakatów edukacyjnych i broszur
-8 seminariów dla j.st na temat wdrożenia ustawy o
utrzymaniu porządku i czystości w gminie,
- 4 warsztaty dla kleryków seminariów duchownych
- 1 warsztat dla dziennikarzy
- opracowanie prezentacji i materiałów warsztatowych
- Ewaluacja kampanii
- Przekazywanie informacji na strony internetowe
www.smiecenieodpada.pl
- konkursy dotacyjne dla Festiwali recyclingu
zrealizowane wspólnie z partnerem w 39 gminach
Dolnego Śląska.

Ochrona Przyrody i Krajobrazu

Realizacja w
partnerstwie z
Agencją Rozwoju
Aglomeracji
Wrocławskiej i
Fundacją
Ekorozwoju
Kwota 100 tyś zł

6.

„Drogi dla Natury
2012
– kampania na
rzecz zadrzewień”

Głównym celem projektu jest
pomoc gminom w planowaniu
ochrony
i
kształtowaniu
zadrzewień,
podnoszenie
umiejętności
urzędników
związanych z drzewami oraz
edukacja społeczeństwa na temat
znaczenia drzew dla przyrody,
krajobrazu i ludzi. Projekt
realizowany jest przez siedem
organizacji z różnych rejonów
Polski.
Projekt jest realizowany przez
Fundację
Ekorozwoju
w
partnerstwie
z
Fundacją
Ekologiczną „Zielona Akcja”,
Stowarzyszeniem EkoInicjatywa,
Fundacją
Aeris
Futuro,

Rezultaty:
- inwentaryzacja alei przydrożnych w pięciu
gminach: Legnickie Pole, Męcinka, Gaworzyce,
Krotoszyce, Jerzmnowa
- opracowanie wzorcowych programów zachowania
zadrzewień
- organizacja szkoleń dla urzędników
- nasadzenia drzew w gminach objętych projektem

NFOŚiGW
122 870,00 zł
Fundacja
Ekologiczna
„Zielona Akcja”
31 830,00zł
Realizowany w
Partnerstwie:
- Fundacja
Ekorozwoju
Całkowita kwota
projektu:
1 439 840, 00 zł

Stowarzyszeniem
Zielone
Płuca Polski, Stowarzyszeniem
Przyjaciół Słońska "Unitis
Viribus", Federacją Zielonych
Gaja, przy wsparciu licznych
ekspertów:
arborystów,
krajobrazu.
7. Liderzy Natury –
ogólnopolska
kampania promująca
dobre praktyki
ochrony obszarów
Natura 2000

entomologów,
architektów

1.10.2010 - Celem kampanii jest promocja
31.01.2012 dobrych
praktyk
ochrony
.
obszarów Natura 2000 oraz
praktycznie
wzmocnienie
potencjału lokalnych liderów
działających na tych obszarach.

Rezultaty projektu:
Narodowy Fundusz
- wszechstronne przygotowanie 20 Liderów Natury Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
biorących udział w 72 godz. kursie szkoleniowym
kwota
- przeprowadzenie przez Liderów Natury min. 20
inicjatyw lokalnych tzw. „Małych Projektów” na 20 dofinansowania: 206
obszarach Natura 2000, - zaangażowanie min. 400
800 zł

Jako kluczowa grupę odbiorców
projektu wybrano działających na
obszarach Natura 2000 liderów
Lokalnych Grup Działania LGD
oraz samorządowców.
Projekt
realizowany
w
partnerstwie
z
Fundacją
Ekorozwoju

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 dostępnych publicznie
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

Wkład własny FEZA
23 200,00zł

Kwota
wydatkowana na
projekt w 2012
Dofinansowanie z
NFOŚ i GW
181 990,00zł
Wkład FEZA
8 730,00zł

8. „Partnerstwo dla
drzew i klimatu –
społeczna
odpowiedzialność
biznesu w zakresie
ochrony środowiska ”

2011-2012

Cel główny projektu:
- upowszechnienie idei społecznej
i proekologicznej
odpowiedzialności biznesu w
zakresie ochrony środowiska
naturalnego wśród firm i
organizacji oraz społeczności
lokalnych Dolnego Śląska
Cele szczegółowe:
- praktyczne wdrożenie
modelowych, proekologicznych
praktyk społecznej
odpowiedzialności we współpracy
z 13 partnerami biznesowymi i
społecznymi
- przygotowanie liderów CSR do
promowania i budowania
partnerskich relacji w swoich
środowiskach dla
odpowiedzialnego biznesu
- tworzenie warunków do
zaangażowania wolontariatu
społecznego i pracowniczego w
działania proekologiczne lokalne i
regionalne
- promocja wdrażania dobrych
przykładów CSR w zakresie
ochrony środowiska i

Rezultaty:
Program Operacyjny
- opracowanie bazy danych o firmach, społecznościach Fundusz Inicjatyw
samorządach zainteresowanych przekazywaiem środkó i Obywatelskich
nasadzeniem min. 100 informacji - zaprojektowanie i 100330zł.
opracowanie stron internetowych Banku Drzewek min. 30 Wkład własny FEZA
stron , - zaangazowanie min. 200 darczyńców, 1440zł.
obdarowanych, wolontariuszy w działania Banku
Łączna wartość
Drzewek, - wypracowanie wśród 1000 odbiorców na
projektu: 114730 zł.
Dolnym Śląsku Banku Drzek
- wzrost wiedzy i umiejetności 15 osób poprzez
opracowanie
modelowych
planów
społecznej
odpowiedzialności biznesu, - zaplanowanie długofalowej
współpacy firm i FEZA, FEr w ramach proekologiznego
podejścia CSR, - wypracowanie form udziału wolontariatu
pracowniczego w nasadzeniach
- udział 100 osób w warsztatach przygotowujących do
nasadzeń, wyznaczenie, zaplanowanie i uzgodnienia
lokalizacyjne dot. na sadzeń
- udział 150 osób w nasadzeniach wykonywanych w 13
miejscach Dolnego Śląska - nasadzenie min 1000 drzew w
uzgodnionych lokalizacjach, - wyliczenie śladu
ekologicznego poprzz wykonanie nasadzeń, zmniejszenie
emisji CO2 w ilości 100 t, - integracja społeczna
zaangażowanych osób w ramach 13 pikników
podsumowujacych nasadzenia
- wzrost wiedzy i umiejętności zaangażowanych 15
wolontariuszy poprzez udział w warsztatach i działaniach
projektu, - organizacji
- wzrost wiedzy i umiejętności 15 liderów bioracych udział
w warsztatach, - wypracowanie przez liderów min 5

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

2009-2012

zrównoważonego rozwoju na
Dolnym Śląsku

strategii społecznego zaangażowania biznesu dla swoich
środowisk
- wzrost wiedzy wśród 10 000 odbiorców w skali Dolnego
Śląska poprzez korzystanie ze stanu internetowych,
informacji prasowych, publikacji wydanych w ramach
projektu

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”,

Rezultaty:
- zapewnienie funkcjonowania i przetrwania
populacji pachnicy dębowej
-zarcie umów z gminami, przeprowadzenie
przetargów i posadzenie 2100 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

Stowarzyszeniem EkoInicjatywa
i Fundacją Aeris Futuro, przy
wsparciu ekspertów –
entomologów.

Wsparcie Organizacji, LGD

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
partnerstwie z Forum
Aktywizacji Obszarów
Wiejskich oraz Towarzystwem
Rozwoju Płużnica

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
i pozyskiwania srodków finansowych

finansowanie POKL
5.4.2
2012 r. – 34100,00
(czynsz, materiały
biurowe, szkolenia)

11.Wieś dla seniorów –
seniorzy dla wsi”
RZĄDOWY
PROGRAM NA
RZECZ
AKTYWNOŚCI
SPOŁECZNEJ OSÓB
STARSZYCH (ASOS)

2011- 2014 Projekt ma na 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.
2012
Cle projektu:
Cel ogólny: wzrost partycypacji
osób starszych w decyzjach ich
dotyczących na terenie gmin
wiejskich
Cele szczegółowe:
- wzrost aktywności osób
starszych w tworzeniu polityk
publicznych na poziomie
lokalnym i gminnym (9 gmin)
- przygotowanie 15 animatorów
wspierających aktywność
społeczną seniorów
- przygotowanie dobrych
przykładów i innowacyjnych
rozwiązań w zakresie
partycypacji seniorów na
obszarach wiejskich
W ramach projektu zaplanowano:
Udział seniorów w warsztatach
wypracowujących rekomendacje
do strategii, przeszkolenie 15

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
-Wzrost wiedzy i większa aktywność 150 osób
starszych w zakresie wyrażania swoich opinii i
wpływania na kształt lokalnych i gminnych polityk
publicznych
- Wzrost aktywności społecznej 72 seniorów
uczestniczących we wdrożeniu praktycznym działań
zapisanych w sołeckich i gminnych strategiach,
zachęcenie 140 seniorów do uczestnictwa w życiu
społecznym swoich miejscowości
- Wzrost wiedzy i umiejętności 15 animatorów w
zakresie aktywności społecznej i partycypacji
seniorów przygotowanych do pracy z seniorami na
poziomie lokalnym i gminnym.

-Wzrost dostępności do informacji i dobrych
praktyk aktywizujących seniorów poprzez strony
internetowe projekt, udostepnianie informacji
organizacjom senioralnym, wydanie broszury w
nakładzie 1000 egz.

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
63 900,00

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

56 610,00 zł

2012
12. Wsparcie
Sekretariatu
Dolnośląskiej Sieci
Partnerstw LGD

13. Wsparcie
Lokalnych Grup
Działania

2012

14. Stowarzyszenia
wiejskie w stronę
ekonomii społecznej

2012

animatorów aktywności
społecznej seniorów, zebranie
dobrych praktyk partycypacji
seniorów, propagowanie projektu
przez strony internetowe i
konferencję.
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

Zakładany cel ogólny projektu:
- Upowszechnianie
przedsiębiorczości społecznej
prowadzonej przez
stowarzyszenia wiejskie poprzez
łączenie aktywności
ekonomicznej i aktywności
społeczności lokalnych w
Dolinie Kaczawy na Dolnym

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

Środki własne
4000

- Prowadzenie szkoleń dla LGD z terenu Dolnego
Śląska / 11/ oraz wsparcie merytoryczne

środki LGD – 10 000
zł

Osiągnięto następujące cele zadania publicznego
1. zwiększono potencjał i zaktywizowano
stowarzyszenia wiejskie o działania w zakresie
ekonomii społecznej w 5 miejscowościach
(Wierzowice Małe, Krzydlina Wielka, Pasternik,
Borówki,
Lipiany)
poprzez
organizację
i
przeprowadzanie
warsztatów
poświęconych
przygotowaniu
lokalnych
planów
inicjatyw
ekonomii
społecznej.

Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich
Kwota: 64 835,00

Śląsku.
Zakładane cele szczegółowe
projektu:
- zwiększenie potencjału i
aktywizacja stowarzyszeń
wiejskich o działania w zakresie
ekonomii społecznej w 10
gmianch Doliny Kaczawy
- wzrost aktywności
ekonomicznej i społecznej
stowarzyszeń i mieszkańców
wsi
- promocja dobrych praktyk
gospodarki społecznej na wsi
wśród stowarzyszeń i
samorządów woj.
dolnośląskiego

2. organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń na
Edukatora Dziedzictwa. Cykl obejmował 4
spotkania, w którym wzięło udział średnio 17 osób.
3. promowano dobre praktyki gospodarki
społecznej, prezentowano krajowe i zagraniczne
dobre praktyki gospodarki społecznej na wsi
podczas seminarium otwierającego, podczas
wyjazdu studyjnego zaprezentowano wiejską
działalność
zarobkową
we
Wsi
Spytków
(Stowarzyszenie Spytków bez granic) i Dobkowo
(Ekomuzeum
Rzemiosła),
4. 5 stowarzyszeń i 140 mieszkańców wsi w
praktyce uczestniczyło i wdrożyło wybraną i
opracowaną inicjatywę ekonomii społecznej ucząc
się w działaniu łączenia aktywności społecznej z
ekonomią. Stowarzyszenia te otrzymały projektowe
wsparcie finansowe przekazane przez Fundację
Ekologiczną Zielona Akcja oraz wsparcie
merytoryczne konsultanta ds wdrożenia inicjatywy.
5. 17 liderów stowarzyszeń i członków kadry
zarządzającej podniosło wiedzę o prowadzeniu
działalności
odpłatnej
i
gospodarczej
w
stowarzyszeniach,
poprzez
organizację
i
przeprowadzeni dwóch szkoleń dla kadry
zarządzającej.

Pracownicy i współpracownicy :

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 – Absolwentka UW, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,
Absolwentka Szkoły Trenerów Stowarzyszenia CEL, pracownik Fundacji - specjalista ds.
finansowych i prawnych, trener i moderator, doradca III Sektora, doświadczenie w zakresie
koordynacji i rozliczania projektów finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, PO KL, PO IiŚ, ASOS.
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 –Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
kierunek politologia, doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów
finansowanych ze środków zewnętrznych, koordynator kampanii edukacyjno –
informacyjnych oraz społecznych, uczestniczy w tworzeniu i opracowywaniu przy udziale
społecznym Programów Edukacji Ekologicznej, współautor opracowań i publikacji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki odpadami, współpracuje z jednostkami samorządu
terytorialnego, szkołami, organizacjami pozarządowymi, mediami w zakresie edukacji,
informowania i udziału społecznego w systemach segregacji odpadów.
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.
Małgorzata Bochyńska – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Biologia,
doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów, koordynator projektów
ekologicznych.
Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami,
organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami gospodarki wodnej, mediami w zakresie
edukacji, informowania i udziału społecznego. Moderator szkoleń. Prowadzi badania
naukowe związane z funkcjonowaniem zbiorników wodnych.
Bożena Macieja - główna księgowa Fundacji.

