Działalność Fundacji 2014
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

W roku 2014 przeprowadzono zajęć z
zakresu edukacji przyrodniczoregionalnej i ekologicznej dla ponad 1600
uczniów.
1. 70 nauczycieli i edukatorów
uczestniczyło w warsztatach z zakresu
prowadzenia zajęć terenowych.
2. Przeprowadzono 110 zajęć terenowych
dla 1600 dzieci, które podniosły swoją
wiedze o przyrodniczych obszarach
chronionych.
3. Opracowano, wydrukowano lub
zakupiono i przekazano materiały
edukacyjny uczniom, nauczycielom i
edukatorom.
- podręcznik „Młody obserwator
przyrody”- 50 szt.
- mapy topograficzne – 50 szt.
- kartki edukacyjne – 3 000 szt.
- zawieszki w kształcie zwierząt – 1 000 szt.
- druk ulotek edukacyjnych – 500 szt.
4. Podniesienie wiedzy przyrodniczej
uczniów, nauczycieli i edukatorów
korzystających ze strony internetowej
www.lekcjewprzyrodzie.pl – liczba wejść na
stronę internetową 1000 osób.

Środki własne szkół,
przychody z Lekcji w Przyrodzie w
2014 20 000,00 zł

Edukacja Ekologiczna
Program „Lekcje w
Przyrodzie”

1994-2014

Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej i
przyrodniczo-regionalnej

"Akademia
Przyrodnicza –
doświadczalna edukacja
przyrodnicza w terenie"

1.04.201430.11.2014

1. Warsztaty podnoszące
umiejętności i wiedzę
nauczycieli i edukatorów w
zakresie prowadzenia zajęć
przyrodniczo-ekologicznych
w terenie (4 warsztaty)
2. Przeprowadzenie zajęć
terenowych dla uczniów na
obszarach przyrodniczych
i obszarach chronionych
Natura 2000.
3. Zakup pomocy
dydaktycznych
wspierających prowadzenie
zajęć w terenie; edukacyjne
sylwetki zwierząt, liści,
tropów, pokrojów drzew itp.,
widokówki, gadżety
edukacyjne.
4. Rozbudowa strony
internetowej "Lekcje w
Przyrodzie" dotyczącej zajęć

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
28240,00 zł.
Fundacja Ekologiczna „Zielona
Akcja”
16600,00 zł

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

2013-2015

Pszczoły proszą o
pomoc - kampania na
rzecz ochrony
środowiska życia
pszczół i innych
owadów zapylających

2014-2016

terenowych w szkołach, w
zakresie edukacji
przyrodniczej dla wszystkich
poziomów nauczania.
- podjęcie dyskusji
społecznej na temat barier i
możliwości realizacji małej
retencji na obszarach
wiejskich przez 280
uczestników debat
regionalnych i 250
uczestników debat lokalnych
- wzrost wiedzy i mobilizacji
do działań na rzecz małej
retencji przez użytkowników
portalu i platformy elearningowej „Mała retencja
– Duża sprawa” .
Podniesienie wiedzy
mieszkańców wsi w zakresie
zagrożeń wynikających ze
zmniejszania się populacji
owadów zapylających i ich
znaczenia dla
bioróżnorodności
Wzrost zaangażowania
społeczności lokalnych w
zachowanie siedlisk dla
owadów zapylających na
obszarach wiejskich Cs 3:

1. 280 uczestników debat regionalnych i
250 debat lokalnych, przedstawicieli
samorządów, mieszkańców wsi organizacji
ekologicznych, podmiotów gospodarki
wodą wymieni poglądy i informacje na
temat małej retencji oraz zwiększy swoje
zaangażowanie w działania na rzecz
retencji wody.
2. Wypracowane 7 rekomendacji z debat
regionalnych przekazanych do
Wojewódzkich Programów Małej Retencji
3. Promocja dobrych praktyk małej
retencji, poprzez stronę internetową wraz
z platformą edukacyjną oraz facebooka.
1. przeprowadzenie 2 konferencji
regionalnych: Ochrona owadów
zapylających warunkiem utrzymania
ekosystemów i produkcji żywności”
informujących o problemie i dyskusje jak
temu przeciwdziałać
2. utworzenie 4 ścieżek edukacyjnychmodelowych stref nektarodajnych w
krajobrazie wsi,
3. przygotowanie edukatorów
bioróżnorodności – organizacja 2 cykli
szkoleniowych Edukator bioróżnorodności

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Całkowita kwota projektu:
Kwota: 267 010,00zł

Norweski Mechanizm Finansowy i
Mechanizm Finansowy
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego Kwota: 429,192zł

Gmina Kobierzyce

2014

Gmina Kąty
Wrocławskie

2014

dyskusja społ.
zainteresowanych stron w
wypracowanie rozwiązań dla
ochrony populacji owadów
zapylających.
Realizacja działań
informacyjno – edukacyjnych
związanych z wdrożeniem
ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach

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

4. założenie strony internetowej projektu i
facebooka
5. opracowanie materiałów edukacyjnych
dla odbiorców projektu: plakat, broszura
informacyjna.
- Opracowanie materiałów merytorycznych
i graficznych poświęconych odpadom na
stronę internetową, w tym materiały
edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi,
informacje wynikające z przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz regulaminu w gminie.
- Przygotowanie ekologicznych materiałów
edukacyjnych do wielokrotnego
wykorzystania: torby bawełniane, kubki,
plany zajęć
- prowadzenie stoiska edukacyjnego na
dożynkach gminnych
- Organizacja konkursu dla szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy
pod nazwą „Pokaż swoje miejsce do
segregacji odpadów”
- Opracowanie graficzne, merytoryczne i
druk ulotki: „Przydomowe
kompostowanie”, nakład 5000 egz.

Gmina Kobierzyce 8600 zł.

Gmina Kąty Wrocławskie 2000 zł.

Gmina Polkowice

Realizacja działań
informacyjno – edukacyjnych
związanych z kampanią
związaną z
przeciwdziałaniem niskiej
emisji w mieście Polkowice

- Opracowanie i druk broszury o tematyce
niskiej emisji – nakład 1000 egz. pełen
kolor, format 2xA4
- Przeprowadzenie spotkania edukacyjnego
dla mieszkańców miasta Polkowice
- zakup toreb materiałowych z surówki
bawełnianej z nadrukiem i hasłem
ekologicznym nawiązującym do
przeciwdziałania niskiej emisji

Gmina Polkowice 5585 zł.

Ochrona Przyrody i Krajobrazu
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 2014 Fundacja zrealizowała:
- rekrutacja 5 grup uczniowskich z 4 szkół
zawodowych
- nawiązanie współpracy z 4 partnerami
nad rozwiązaniami energooszczędnymi
- liczne spotkania warsztatowe z uczniami,
podczas których opracowano rozwiązania
dla partnerów
- przedstawienie opracowanych rozwiązań
na konferencji podsumowującej pierwszy
etap projektu
- rozpoczęcie przygotowań do drugiego
etapu projektu poprzez spotkanie z
partnerami międzynarodowymi w siedzibie
organizacji Sosna na Słowacji

Realizacja w partnerstwie z
czeska organizacją Sever, i
słowacką Sosna

- nawiązanie współpracy
pomiędzy grupami szkolnymi
z Polski, Czech i Słowacji

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

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
informacyjno-edukacyjnych do ścieżki

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

gospodarki użytkujących
zasoby przyrodnicze
powinna uwzględniać
potrzebę ochrony walorów
przyrodniczych na
obszarach Natura 2000, aby
presja ze strony ruchu
turystycznego nie prowadziła
do degradacji tych walorów.

przyrodniczo-krajobrazowej w parku w
Kliczkowie
- Opracowanie i wydanie materiałów
informacyjno-edukacyjnych do ścieżki
przyrodniczo-krajobrazowej w parku w
Kliczkowie
- Wypracowanie Koncepcji przyjaznego
przyrodzie użytkowania Szlaku Kwisy

Wsparcie Partycypacji Obywatelskiej
Projekt „Wzmacnianie
dialogu obywatelskiego
seniorów w gminach
wiejskich Dolnego
Śląska” w ramach
Rządowego Programu
Aktywności Społecznej
Osób Starszych

2014

Wzrost partycypacji
społecznej z obszarów
wiejskich Dolnego Śląska do
brania udziału w tworzeniu
lokalnych i gminnych polityk
tj. sołeckich oraz gminnych
strategii rozwoju. Projekt
wdraża innowacyjne metody
partycypacji seniorów tzw.
metodą warsztatu
przyszłościowego oraz
mobilizuje do czynnego
udziału w życiu społecznym
swoich gmin i miejscowości.

Rezultaty:
- 110 seniorów z 5 gmin i 5 miejscowości
wzięło udział w warsztatach
powiększających zakres wiedzy i aktywność
seniorów
- wypracowano 10 rekomendacji oraz 10
diagnoz
- przeszkolono 15 animatorów 60+ w
zakresie aktywizacji społecznej i
partycypacji seniorów
- wdrożono 10 inicjatywy z rekomendacji
do sołeckich i gminnych strategii
- opracowano oraz upowszechniono dobre
praktyki aktywizujące seniorów poprzez
Internet oraz druk ulotki informacyjnej w
nakładzie 1000 egz.
- przeprowadzono konferencję
podsumowującą projekt

MPiPS – 91020,00 zł
Fundacja Ekologiczna „Zielona
Akcja” – 11300 zł

„Twój głos – Twoja
decyzja – Twoje
sołectwo. Inkubator
Sołeckich Inicjatyw
Obywatelskich”

2014-2015

„Sołeckie strategie
ożywienia
obywatelskiego wsi”

2014/2016

Projekt skierowany do
sołectw, społeczności
wiejskich i stowarzyszeń
lokalnych z terenu Dolnego
Śląska zainteresowanych
wdrożeniem nowych form
angażowania mieszkańców
w konsultowanie decyzji ich
dotyczących. Realizowany
jest w ramach Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich w
latach 2014/2015. Celem
głównym projektu jest
zwiększenie wpływu 300
mieszkańców wsi na lokalne
decyzje i polityki publiczne w
sołectwach i gminach
Dolnego Śląska przez 15
miesięcy trwania projektu.

Projekt wspiera sołectwa w
zakresie opracowania i
wdrożenia przy udziale
mieszkańców aktualizacji
sołeckich strategii rozwoju
jako kontynuacji idei odnowy
wsi na terenie Dolnego

Osiągnięte rezultaty projektu:
- udział 8 sołectw
- przeszkolenie 24 liderów aktywności
obywatelskiej w zakresie prowadzenia
procesów konsultacji i angażowania
mieszkańców w lokalne decyzje w
sołectwach
- aktywne uczestnictwo 120 mieszkańców 8
sołectw w konsultacjach lokalnych polityk
publicznych poprzez udział w spotkaniach i
zebraniach wiejskich
- opracowano 8 formularzy ankietowych,
rozpowszechniono je oraz zebrano w ilości
250 egz.
- przeprowadzono 8 spotkań wiejskich,
podczas których podjęto 5 uchwał
- opracowano 8 rekomendacji wraz z
raportami z przebiegu konsultacji
- utworzono lub zaktualizowano strony
internetowe 8 sołectw w ramach
udostępniania informacji publicznych
mieszkańcom
- przygotowano 5 wywiadów z lokalnymi
liderami aktywności obywatelskiej
Rezultaty:
-przeprowadzenie szkoleń dla 20 zespołów
odnowy wsi 20 sołectw /42os./,
przygotowanie do koordynowania,
aktualizacji i wdrażania sołeckich strategii
w swoich miejscowościach
- przeprowadzenie 60 warsztatów

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
– 71370 zł
Fundacja Ekologiczna „Zielona
Akcja” – 4200 zł

Projekt finansowany z Funduszy
EOG w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
projekt w partnerstwie z LGD
Górna Prosna, wartość projektu
269 760 zł.

Śląska i opolszczyzny. W
ramach projektu zostanie
opracowany użyteczny
model aktualizacji sołeckich
strategii do wykorzystania
przez inne zainteresowane
sołectwa, zostaną
przeprowadzone badania
dotyczące barier i czynników
wspierających udział
mieszkańców w procesach
odnowy wsi po to by
wspierać sołectwa w oparciu
o realne potrzeby.
Zaplanowano szkolenia
zespołów odnowy, spotkania
warsztatowe z mieszkańcami
wsi, uspołecznioną
aktualizację oraz wdrożenie
sołeckich strategii, wydanie
publikacji „Udział
społeczności lokalnych w
odnowie wsi dolnośląskiej”,
konferencję wymiany
dobrych praktyk, wyjazd
studialny. W ramach
projektu zostanie podjęta
współpraca z
województwem opolskim w
celu przenoszenia
doświadczeń z tego regionu.

aktualizacji 20 sołeckich strategii przy
udziale 300 mieszkańców oraz podjęcie
20 uchwał przez zebrania wiejskie i min. 10
uchwał przez Rady Gmin
- wdrożenie 20 małych projektów z
soleckich strategii przez zaangażowanie
społeczności lokalnych
- wypracowanie Modelu uspołecznionej
aktualizacji sołeckich strategii oraz
sposobów monitorowania zmian
społecznych w miejscowościach,
propagowanie tego modelu poprzez strony
internetowe i publikację
- wymiana dobrych praktyk i
upowszechnienie idei angażowania
mieszkańców w odnowę miejscowości w
trakcie
konferencji dla 60 przedstawicieli sołectw i
samorządów, zachęcenie kolejnych wsi i
gmin do jej wdrożenia
- przeprowadzenie badań oceniających
bariery i możliwości mobilizowania
mieszkańców w ideę odnowy wsi w
perspektywie 7 lat wdrażania na Dolnym
Śląsku, wydanie publikacji zwierającej
wyniki badań, rekomendacje oraz
dobre praktyki, dystrybucja publikacji w
formie elektroniczej wśród sołectw i
samorządów
- podniesienie wiedzy o dobrych
praktykach wdrażania odnowy wsi poprzez

„Segreguj
odpowiedzialnie –
zwiększanie
partycypacji
mieszkańców we
wdrażaniu nowego
prawa odpadowego”

2013/2014

1 wyjazd studyjny dla 30 os. z sołectw
objętych projektem
- propagowanie partycypacji mieszkańców
w odnowie wsi poprzez umieszczanie info
na stronach internetowych
projektu i rozsyłanie aktualności przez 18
mcy i opracowanie 4 artykułów
- przekazanie wypracowanej metodyki
Urzędowi Marszałkowskiemu.
Projekt dotyczył udziału
W ramach projektu m.in. zorganizowano i
mieszkańców przy wdrożeniu upowszechniono 30 debat wdrażających
ustawy o utrzymaniu
model angażowania mieszkańców w proces
porządku i czystości w
decyzyjny, w debatach łącznie udział wzięło
gminie. Celem było
ponad 600 mieszkańców, przeprowadzono
zwiększenie partycypacji
diagnozę udziału społecznego
mieszkańców przy realizacji i mieszkańców w realizacji nowego prawa
wdrożeniu nowych
odpadowego poprzez badanie 700
uwarunkowań prawnych
samorządów, 150 partnerów społecznych,
oraz upowszechnienie i
wydano i dystrybuowano 2000 egz.
promocja dobrych praktyk w Raportu wśród samorządów i partnerów
tym zakresie. Projekt
społecznych, opracowano i
realizowany był na terenie 5 upowszechniono 10 Dobrych Praktyk
województw.
partycypacji, przygotowano 54
moderatorów partycypacji do
przeprowadzenia konsultacji w gminach,
upowszechniono 2000 egz. broszury dla
mieszkańców jak partycypować
zorganizowano 5 konferencji dla 250
partnerów samorządowych i społecznych w
5 województwach, utworzono strony
projektu „Segreguj odpowiedzialnie”.

Projekt realizowany przy wsparciu
Szwajcarii w ramach
szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej,
w ramach Funduszu dla
Organizacji Pozarządowych
Grantu Blokowego Szwajcarsko –
Polskiego Programu Współpracy.
Koszt całkowity projektu 424 845
zł. Projekt pod honorowym
patronatem Ministra Środowiska.
Projekt realizowany w
partnerstwie z organizacją
Nadace Partnerstvi z Czech,
Śląskim Związkiem Gmin i
Powiatów, Ośrodkiem
Promowania Przedsiębiorczości z
Sandomierza, przy współpracy
Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego.

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.

