Znak sprawy: 2/2.2017.D.ZO

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

SZKOLENIE DLA LIDERÓW MAŁEJ RETENCJI
I OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI W ZAKRESIE ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU
I.

II.

Szkolenia mają na celu:
1.

Podniesienie wiedzy o praktycznych aspektach stosowania i wdrażania małej retencji i ochrony
siedlisk podmokłych na obszarach wiejskich.

2.

Przygotowanie osób, które w swoich środowiskach będą prowadziły działania edukacyjne
i informacyjne oraz mobilizowały społeczności lokalne do podejmowania działań i współpracy.

3.

Zwrócenie uwagi na kontekst adaptacji i wzmacniania odporności na zmiany klimatu przez małą
retencję i ochronę bioróżnorodności.

4.

Wypracowanie możliwości współpracy uczestników szkoleń oraz współpracy z podmiotami
szczebla lokalnego (gmina ) i regionalnego/wojewódzkiego.

Uczestnicy: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, liderzy lokalnych środowisk
np. sołtysi, rolnicy, przedstawiciele Izb Rolniczych, doradcy rolni.

III. Parametry szkolenia: 4 cykle szkoleniowe, po jednym cyklu w województwie: dolnośląskim, opolskim,

wielkopolskim, lubuskim, po 2 szkolenia 24 godz. (x 3 dni) w każdym województwie, po 20 uczestników
szkolenia, 2 trenerów/wykładowców, 1 opiekun.
Pierwsze szkolenie – trwające 24 godziny, prowadzone w okresie 2 – 3 miesięcy przez cały 2018 r.
Drugie szkolenie – trwające 24 godziny, prowadzone w okresie 2 – 3 miesięcy przez cały 2018 r.
IV. Zakres jednego cyklu szkoleniowego (2 x 24 godz.)
5.

Integracja uczestników.

6.

Wprowadzenie do projektu.

7.

Zmiany klimatu poziom globalny, krajowy, regionalny i lokalny.

8.

Przegląd dokumentów źródłowych poziom krajowy, regionalny i lokalny – „strategiczny plan
adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu”, „plan przeciwdziałania skutkom
suszy w dorzeczach”, inne

9.

Adaptacja do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności – teoria

10. Zmiany w organizacji systemu gospodarowania wodami ( wody polskie) oraz ochrony

bioróżnorodności
11. Objazd terenowy – dobre praktyki w małej retencji i ochrony bioróżnorodności w terenie
12. Działania adaptacyjne w gminach poprzez małą retencję oraz zachowanie bioróżnorodności

zalecenia dla decydentów i społeczności lokalnych
13. Wymiana i zebranie dobrych praktyk dot. Adaptacji do zmian klimatu
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14. Kampanie i akcje informacyjne i edukacyjne kierowane do społeczności

15. Planowanie działań informacyjno – edukacyjnych na poziomie lokalnym w zakresie tematyki

szkolenia.
16. Źródła finansowania inicjatyw retencyjnych i na rzecz ochrony bioróżnorodności
17. Wykorzystanie materiałów informacyjnych projektu.
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