Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”

59-220 Legnica, ul. Orła Białego 2, tel. 76 723 81 01, fax. 76 721 24 96
bochynska@zielonaakcja.pl, www.ZielonaAkcja.pl

Program Szkolenia
„Przygotowanie doradców małej retencji na terenach wiejskich”
Dzień pierwszy:
11.00 – 11.30 (rozmowa – 30 min.) Otwarcie szkolenia, przedstawienie celu, programu i metod realizacji;
11.30 – 12.30 (dyskusja – 1 godz.) Zakres udziału doradców małej retencji w projekcie, uwarunkowania
współpracy osób i podmiotów w zakresie poprawy małej retencji na obszarach wiejskich;
12.30 – 13.30 (dyskusja – 1 godz.) Rola i znaczenie małej retencji dla jakości życia na obszarach wiejskich;
13.30 – 14.00 (wykład – 30 min.) Rola i znaczenie małej retencji dla jakości życia na obszarach wiejskich;
14.15 – 15.15 obiad
15.30 – 17.00 (wykład – 1,5 godz.) Mała retencja wodna, definicja, rodzaje i formy, stan aktualny;
17.00 – 17.15 przerwa kawowa
17.15 – 18.45 (dyskusja – 1,5 godz.) Mała retencja wodna, definicja, rodzaje i formy, stan aktualny;
19.00 – 20.00 kolacja
Dzień drugi:
8.00 – 9.00 śniadanie
9.00 – 10.30 (wykład – 1,5 godz.) Dobre praktyki lokalnego wdrażania przedsięwzięć małej retencji;
10.30 - 13.30 (warsztaty - 3 godz.) Dobre praktyki lokalnego wdrażania przedsięwzięć małej retencji;
14.00 – 15.00 obiad
15.15 – 16.15 (wykład – 1 godz.) Możliwości podejmowania działań lokalnych na rzecz małej retencji,
Uwarunkowania formalno prawne i źródła finansowania;
16.15 – 16.30 przerwa kawowa
16.30 – 18.30 (warsztaty – 2 godz.) Możliwości podejmowania działań lokalnych na rzecz małej retencji,
Uwarunkowania formalno prawne i źródła finansowania;
19.00 - 20.00 kolacja

Dzień trzeci:
8.00 – 9.00 śniadanie
9.00 – 10.30 (wykład – 1,5 godz.) Mobilizacja społeczności wokół przedsięwzięć małej retencji;
10.30 – 10.45 przerwa kawowa, do 11 00 wykwaterowanie z pokoi
11.00 – 12.00 (warsztaty – 1 godz.) Przygotowanie uczestników do użytkowania materiałów
e-learningowych;
12.00 – 13.00 (wykłady – 1 godz.) Zasady prowadzenia i organizacji debat regionalnych;
13.00 – 13.30 Podsumowanie szkolenia, omówienie zamierzeń na przyszłość, zakończenie;
13.45 – 14.45 obiad

„Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

