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WSPÓŁPRACA PARTNERSKA WSPIERAJĄCA 

DZIAŁANIA ROLNIKÓW I ŚRODOWISK WIEJSKICH  

NA RZECZ OCHRONY ZASOBÓW WODNYCH 

I KRAJOBRAZU WSI. 

W 2013 r. zawarta została umowa partnerska pomiędzy Fundacją Ekologiczną 

„Zielona Akcja” a Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. 

 

W ramach umowy do obowiązków Partnera  (DODR) należało: 

 Promocja i upowszechnianie projektu poprzez stronę internetową DODR  

 Udział w szkoleniu 2 pracowników DODR we Wrocławiu – doradców małej retencji 

 Dystrybucja materiałów nt. małej retencji przekazanych przez Lidera projektu 

 Organizacja debaty regionalnej 

 Organizacja 2 szkoleń: dla doradców oraz rolników 
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 Szkolenie liderów przekazu informacji 

 Udział 2 doradców   



 DEBATA REGIONALNA  

 „Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści”.  

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA 

Celem debaty  była m.in. wymiana poglądów i informacji pomiędzy przedstawicielami 

samorządów, instytucji  i środowisk naukowych związanych z gospodarką wodną, 

organizacji ekologicznych oraz mieszkańców wsi na temat problemów i szans wdrożenia 

małej retencji na poziomie lokalnym jak i możliwości działań na poziomie  regionalnym.  

W debacie wzięło udział 63 osoby. 



 SZKOLENIE DLA DORADCÓW 

 

Szkolenie miało na celu zapoznanie pracowników z założeniami projektu,   

zadaniami jakie przypisane zostały DODR oraz omówiono szczegółowo 

zagadnienia dotyczące małej retencji.  Wykładowca przedstawił zebranym 

przebieg debaty, omawiane tematy wprowadzające oraz propozycje 

rozwiązań, stanowiące  podsumowanie debaty. W szkoleniu wzięło udział 

11 pracowników. 
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 SZKOLENIE DLA RONIKÓW 

 

Doradca przedstawił cele projektu oraz  omówił  szeroko zagadnienia 

związane z małą retencję i zachęcił do wykonywania zabiegów wokół swego 

gospodarstwa sprzyjających małej retencji. W szkoleniu wzięło udział  

16 rolników. 
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 Promocja i upowszechnienie projektu 
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 Dystrybucja materiałów wśród rolników  
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