Działalność Fundacji 2013
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.
2.
3.
4.

Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu.
Rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska.
Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.
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:
- Edukacja Ekologiczna
- Ochrona krajobrazu i przyrody
- Rozwój i wsparcie organizacji, Partnerstw, społeczności lokalnych
- Inne.

Projekt/program

Czas
realizacji

Cele/Działania

Rezultaty

Źródła
finansowania
Budżet

Edukacja Ekologiczna
1. Program „Lekcje w 1994- 2013 Prowadzenie zajęć z zakresu
edukacji ekologicznej i
przyrodzie”
przyrodniczo- regionalnej
2013
Zadania:
2. Program „Szkoły
- przygotowanie i wdrożenie
Przyjazne
programu zmniejszającego ilość
Środowisku” i
wytwarzanych odpadów, zużycia
Konkurs „Czyściciel
energii, wody, dbania o zieleń
Świata” w placówkach
przyszkolną, podnoszący poziom
oświatowych miasta
edukacji ekologicznej,
Legnicy i Głogowa
- prowadzenie segregacji
odpadów w zakresie zbiórki
makulatury, puszek Alu i baterii.

W roku 2013 przeprowadzono 60 zajęć z zakresu
edukacji przyrodniczo- regionalnej i ekologicznej
dla ponad 2000 uczniów.
Placówki oświatowe w 2013 roku segregowały
odpady.
W Legnicy wysegregowano:
Puszek 5 077,2 kg
Baterii 2 257,6 kg
Makulatury 79 398,88 kg
W Głogowie wysegregowano:
Puszki aluminiowe 4 666 kg
Makulatura 71 558,4 kg
Baterie 3 672 kg
Nakrętki 12 807kg
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 2013 20 000,00 zł
Środki
Własne FEZA
Urząd Miejski
Głogów
Urząd Miasta
Legnica, LPGK
Legnica, LPWiK w
Legnicy

3. Kampania Gmina
Długołęka

01 – 02.
2013

Realizacja działań informacyjno – - przygotowanie i druk ulotki 5000 egz.
edukacyjnych
związanych
z - Przygotowanie i druk plakatu 150 egz.
wdrożeniem ustawy o utrzymaniu - przygotowanie i przeprowadzenia szkolenia dla
czystości i porządku w gminach
sołtysów i radnych 40 osób.

Gmina Długołęka
10 850 zł.

4. Kampania Gmina
Krotoszyce

2013

Realizacja działań informacyjno – - przeprowadzenie 14 spotkań z mieszkańcami
edukacyjnych
związanych
z - przeprowadzenie 3 spotkań w szkołach

Gmina Krotoszyce
3600 zł.

5.Gmina Kudowa
Zdrój

2013

6. Związek Gmin
Zagłębia Miedziowego

2012 –
2013

wdrożeniem ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
Realizacja działań informacyjno –
edukacyjnych
związanych
z
wdrożeniem ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach

- opracowanie graficzne i merytoryczne oraz druk
4000 ulotek
- opracowanie graficzne i merytoryczne oraz druk
100 szt plakatów
- przeprowadzenie 7 warsztatów edukacyjnych z
mieszkańcami
- opracowanie strony internetowej
- opracowanie merytoryczne i graficzne 6 artykułów
do prasy lokalnej
- zakup gadżetów ekologicznych

Cykl artykułów wraz z oprawą - napisanie 10 artykułów do prasy lokalnej
graficzną w ramach projektu: - napisanie 5 artykułów do prasy regionalnej
„Cykl artykułów nt. gospodarki - przygotowanie oprawy graficznej do tekstów
odpadami” finansowanego przez
WFOŚ i GW Wrocław

Gmina Kudowa
Zdrój 30 688 zł.

ZGZM Polkowice
9000 zł.

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

2011-2013

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
- zorganizowanie konkursów dla najlepiej
segregujących gmin i na najciekawsze formy
informacyjne poświęcone odpadom 880 odbiorców
- zorganizowanie 4 konferencji wojewódzkich dla
345 odbiorców
- zorganizowanie 15 warsztatów dla szkolnych
koordynatorów zbiórek surowców wtórnych oraz dla
animatorów selektywnej zbiórki odpadów 342
odbiorców
- budowa i obsługa strony internetowej www.
Edukacja odpadowa.pl (20424 wejść)
- wydanie 26 sztuk newslettera
Zorganizowanie 5 szkoleń dla trenerów edukacji
odpadowej oraz dla praktyków komunikacji
społecznej dla 108 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 przygotowanie 35 rodzajów materiałów
konferencyjnych, pokonferencyjnych, szkoleniowych
w nakładzie 967Se szt.

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
242 620 zł
Łączna wartość
projektu 306 670 zł.
Wkład własny FEZA
64 050zł. z tego ze
środków WFOŚ i
GW Opole 15 850 zł.
WFOŚ i GW
Wrocław 15 800 zł.

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

2012-2013

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 w 2013:
- opracowanie raportu podsumowującego Lokalne
Festiwale Recyklingu
- zebranie informacji i i przekazane do Fundacji
Ekorozwoju celem opracowana raportu
podsumowującego Kampanie.

Ochrona Przyrody i Krajobrazu

Realizacja w
partnerstwie z
Agencją Rozwoju
Aglomeracji
Wrocławskiej i
Fundacją
Ekorozwoju
Kwota na rok 2013 –
3 100 zł

9. Story Line AproachWspółpraca uczniów
szkół zawodowych i
pracodawców w
poszukiwaniu rozwiązań
dla klimatu

2013-2015

Cele:
przeniesienie doświadczeń
konkretnej metody dydaktycznej
polegającej na rozwijaniu
współpracy szkół zawodowych i
pracodawców w zakresie
realizacji praktycznych działań
związanych z odnawialnymi
źródłami energii i rozwiązaniami
energooszczędnymi,
- pogłębienie wiedzy uczniów na
temat praktycznego zastosowania
odnawialnych źródeł energii i
rozwiązań energooszczędnych w
życiu codziennym i
funkcjonowaniu firm,

W roku 2013 Fundacja zrealizowała:
- udział w spotkaniu planistyczno – informacyjnym
w Czechach, na którym omówiono założenia
projektu, zarówno merytoryczne, jak i projektowe.
- sprawy funkcjonalno – techniczne związane z
zatrudnieniem pracowników i rozplanowaniem
działań na poziomie Fundacji.

Realizacja w
partnerstwie z
czeska organizacją
Sever, i słowacką
Sosna

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
- modelowe ekspertyzy drzew w gminach: Legnickie
Pole, Męcinka, Gaworzyce, Krotoszyce, Jerzmnowa

NFOŚiGW
122 870,00 zł
Fundacja
Ekologiczna
„Zielona Akcja”
31 830,00zł

- nawiązanie współpracy
pomiędzy grupami szkolnymi z
Polski, Czech i Słowacji
10. „Drogi dla Natury
– kampania na rzecz
zadrzewień”

2013

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

Realizowany w
Partnerstwie:
- Fundacja

organizacji z różnych rejonów
Polski.
Projekt jest realizowany przez
Fundację
Ekorozwoju
w
partnerstwie
z
Fundacją
Ekologiczną „Zielona Akcja”,
Stowarzyszeniem EkoInicjatywa,
Fundacją
Aeris
Futuro,

Ekorozwoju
Całkowita kwota
projektu:
1 439 840, 00 zł

Stowarzyszeniem
Zielone
Płuca Polski, Stowarzyszeniem
Przyjaciół Słońska "Unitis
Viribus", Federacją Zielonych
Gaja, przy wsparciu licznych

15. Mała retencja Duża sprawa kampania na rzecz
poprawy małej retencji
na obszarach
wiejskich.

2013

ekspertów:
entomologów,
arborystów,
architektów
krajobrazu.
Zakładane cele szczegółowe
projektu:

- wzrost wiedzy i umiejętności
32 liderów przekazu kampanii,
którzy w sposób kaskadowy
poinformują mieszkańców wsi
o znaczeniu małej retencji i
zmobilizują do działań w skali
lokalnej,
- wzrost wiedzy i mobilizacji
do działań na rzecz małej
retencji przez użytkowników
portalu
i
platformy
e-

Osiągnięto następujące cele zadania publicznego
1. Przeprowadzono 2 szkolenia - zwiększono
potencjał i wiedzę 32 liderów przekazu kampani,
którzy poinformowali mieszkańców wsi o znaczeniu
małej retencji i przeszkolili pracowników Ośrodków
Doradztwa Rolniczego w zakresie wiedzy o małej
retencji.
2. promowano dobre praktyki małej retencji, poprzez
uruchomienie strony internetowej wraz z platformą
edukacyjną oraz facebooka.

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Całkowita kwota
projektu:
Kwota: 108 034,90

learningowej „Mała retencja –
Duża sprawa”
Partnerzy projektu:
7
Ośrodków
Doradztwa
Rolniczego,
Uniwersytet
Przyrodniczy,
Ośrodek w
Falentach
16. Dla Kwisy dla
Natury –
przygotowanie małej
infrastruktury
turystycznej – służącej
zabezpieczeniu rzeki
Kwisy przed
nadmierną presją
turystów

2013-2014

Celem
projektu
jest
kierunkowanie
ruchu
turystycznego na terenie Doliny
Dolnej Kwisy aby turystyka na
tym
terenie
nie
zagroziła
przyrodzie należącej do Obszaru
Natury 2000, która jest tak bardzo
cenna. Ruch na tym
Obszarze Natury 2000 znacznie
się
zwiększył
co
może
spowodować bardzo wysoką
degradację środowiska
naturalnego Doliny Kwisy. Jak
wiemy Turystyka jest ściśle
związana
ze
środowiskiem
przyrodniczym,
jednakże
powoduje jego przekształcanie.
Dlatego też uważamy iż jako
jedna z istotnych dziedzin
gospodarki użytkujących zasoby
przyrodnicze
powinna
uwzględniać potrzebę ochrony
walorów przyrodniczych na

Aby zapobiec nadmiernej ingerencji i wpływie
turystów na obszar Natury 2000 „Dolina Dolnej
Kwisy” główne działania jakie zostaną podjęte
projekcie to przede wszystkim:
- stworzenie 3 Miejsc Postojowych Turystów (MPT),
które skupią turystów w miejscach nie zagrażających
przyrodzie a pozwolą w pełni cieszyć się przyrodą i
walorami turystycznymi w Doliny Kwisy.
- przygotowanie 2 miejsc dostępu do rzeki
rozpoczynających spływy, ponieważ brak takich
miejsc powoduje że turyści niszczą rzeki aby się do
niej dostać.
- stworzenie 2 ścieżek przyrodniczych oraz
modernizacja 1, które zwrócą uwagę turystów na
wartościowe siedliska i gatunki zawiązane z tym
terenem, pokażą funkcjonowanie doliny rzecznej,
podniosą
wiedzę
o
przyjaznych
zasadach
przebywania na obszarach naturowych
- opracowanie i wydanie materiałów informacyjnoedukacyjnych do ścieżki przyrodniczo-krajobrazowej
w parku w Kliczkowie
- Opracowanie i wydanie materiałów informacyjnoedukacyjnych do ścieżki przyrodniczo-krajobrazowej

Narodowy Fundusz
Ochrony Środkiwska
148 800,00 zł
Centrum
Koordynacji
Projektów
Środowiskowych
843 200,00 zł

obszarach Natura 2000, aby presja w parku w Kliczkowie
ze strony ruchu turystycznego nie - Wypracowanie Koncepcji przyjaznego przyrodzie
prowadziła do degradacji tych użytkowania Szlaku Kwisy
walorów.

Wsparcie Partycypacji Obywatelskiej

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

17. Dobry Start Ośrodek wspierania i
informacji organizacji
pozarządowych
projekt partnerski
realizowany z Forum
Aktywizacji Obszarów
Wiejskich i
Stowarzyszeniem
Rozwoju Płużnica 20112014

18. Stowarzyszenia
wiejskie w stronę
ekonomii społecznej

2013

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

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 środków finansowych

Osiągnięto następujące cele zadania publicznego
1. zwiększono potencjał i zaktywizowano
stowarzyszenia wiejskie o działania w zakresie
ekonomii społecznej w 3 miejscowościach poprzez
organizację
i
przeprowadzanie
warsztatów
poświęconych przygotowaniu lokalnych planów
inicjatyw
ekonomii
społecznej.
2. organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń na
Animatora rzemiosła. Cykl obejmował 4 spotkania,

finansowanie POKL
5.4.2
2013 r. – 41200,00
(czynsz,
materiały
biurowe, szkolenia)

Fundusz
Inicjatyw
Obywatelskich
Cały projekt:
Kwota: 53 945,00

19.Wioski tematyczne
jako idea realizacji
ekonomii społecznej na
obszarach wiejskich
Dolnego Śląska

2013

Dolnym
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

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 podsumowującego projekt,
4. 3 stowarzyszenia i 60 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.

Cel
główny
Upowszechnienie idei wiosek
tematycznych jako przykładu
wdrożenia
idei
ekonomii
społecznej
na
obszarach
wiejskich Dolnego Śląska.

- Wzrost wiedzy u 30 przedstawicieli wiejskich NGO Fundusz

Cele
szczegółowe
- wzmocnienie przedstawicieli
10 stowarzyszeń wiejskich i
150 mieszkańców wsi o nową
wiedzę
i
umiejętności

o
prowadzeniu
działalności
odpłatnej
w
stowarzyszeniach wiejskich Dolnego Śląska i
zasadach funkcjonowania jako podmiotów ekonomii
społecznej,
uzyskanie
tej
wiedzy
przez
stowarzyszenia
wiejskie,
grupy
odnowy
miejscowości, samorządy Dolnego Śląska.
- Upowszechnienie i zaszczepienie idei wiosek
tematycznych i zasad ich tworzenia wśród 15
stowarzyszeń wiejskich, grup odnowy miejscowości,
samorządów Dolnego Śląska poprzez bezpośrednie 2
wizyty studyjne we wsiach tematycznych.
- Opracowanie planów wdrożeniowych 10

Inicjatyw
Obywatelskich
Kwota: 103230
Wkład
własny
Fundacji : 11900

dotyczące wdrażania ekonomii
społecznej w oparciu o ofertę
wsi tematycznych i tworzenie
partnerstw
lokalnych
- wymiana doświadczeń i
uzyskanie nowych kwalifikacji
przez min. 30 mieszkańców
wsi umożliwiających realizację
ofert
wsi
- rozwinięcie sieci współpracy
i wymiany dobrych praktyk
pomiędzy
wioskami
tematycznymi na Dolnym
Śląsku.

wybranych przedsięwzięć ekonomii społecznej w 10
stowarzyszeniach jako oferty tematycznej wsi,
zmobilizowanie mieszkańców do pracy zespołowej i
praktycznej realizacji pomysłów, przygotowanie
stowarzyszeń do aktywnego marketingu tych ofert,
przygotowanie
stowarzyszeń
do
myślenia
projektowego.
- Utworzenie sieci wiosek tematycznych na Dolnym
Śląsku, opracowanie zasad współpracy i wymiany
informacji, podpisanie deklaracji współpracy przez
20 wsi tematycznych.

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 – Pastuszek – 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”, „Dla Kwisy, dla Natury”, asystent koordynatora w projekcie
„Segreguj odpowiedzialnie” 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.

