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ZAPROSZENIE
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w cyklu szkoleniowym pn.
„Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą
retencję i ochronę bioróżnorodności”.
Szkolenia mają na celu:
- podniesienie wiedzy o przebiegających zmianach klimatu oraz wpływie tych zmian na różne
aspekty życia i funkcjonowania środowiska, zwrócenie uwagi na kontekst adaptacji i wzmacniania
odporności na zmiany klimatu w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej,
-podniesienie wiedzy o praktycznych aspektach stosowania i wdrażania małej retencji i ochrony
bioróżnorodności na obszarach wiejskich jako działań adaptacyjnych do zmian klimatu,
- przygotowanie osób/liderów, którzy w swoich środowiskach będą prowadzili działania
edukacyjne i informacyjne i mobilizowały społeczności lokalne do podejmowania działań
adaptacyjnych lub wykorzystają przekazaną wiedzę i materiały w działaniach zawodowych.
Szkolenia skierowane są do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, liderów
lokalnych, rolników, doradców rolnych, przedstawiciele uczelni.
Zaplanowano po 2 zjazdy szkoleniowe trwające 2,5 dnia. I zjazd szkoleniowy odbędzie się w
dniach 15-17 luty 2018r. w Dolinie Odry na terenie Dolnego Śląska. II zjazd szkoleniowy na
przełomie marca i kwietnia na terenie Dolnego Śląska.
Główna tematyka cyklu szkoleniowego:
1.
Zmiany klimatu poziom globalny, krajowy, regionalny i lokalny, presja zmian klimatu na środowisko,
ekonomię i sprawy społeczne,
2.
Przegląd dokumentów źródłowych poziom krajowy, regionalny i lokalny – jak i gdzie wprowadzać
zmiany do dokumentów planistycznych ?
3.
Adaptacja do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności – teoria i praktyka,
4.
Zmiany w organizacji systemu gospodarowania wodami ( wody polskie),
5.
Objazd terenowy – dobre praktyki adaptacji poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności w
terenie,
6.
Działania adaptacyjne w gminach poprzez małą retencję oraz zachowanie bioróżnorodności, zalecenia
dla decydentów i społeczności lokalnych, plany adaptacji do zmian klimatu,
7.
Wymiana i zebranie dobrych praktyk dot. adaptacji do zmian klimatu,
8.
Kampanie i akcje informacyjne i edukacyjne kierowane do społeczności,
9.
Planowanie działań informacyjno – edukacyjnych na poziomie lokalnym w zakresie tematyki
szkolenia,
10. Źródła finansowania inicjatyw retencyjnych i na rzecz ochrony bioróżnorodności.

Uczestnicy będą mogli korzystać z szerokich materiałów edukacyjnych, informacyjnych
przygotowanych w ramach projektu.
Więcej o projekcie na www.malartencja.pl, www.zielonaakcja.pl
Pytania dotyczące projektu można kierować na krukowska@zielonaakcja.pl
Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona.
Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym prosimy kierować na adres bochynska@zielonaakcja.pl do
dnia 5 luty 2018.

