Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”

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

Szkolenie doradców małej retencji na obszarach wiejskich

Szanowni Państwo,
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji i instytucji, które
zajmują się rozwojem obszarów wiejskich i gospodarowaniem wodą do uczestnictwa w kursie
szkoleniowym w ramach projektu "Mała Retencja - Duża Sprawa - kampania na rzecz poprawy małej
retencji na obszarach wiejskich". Zaproszenie kierujemy do: pracowników Ośrodków Doradztwa
Rolniczego, instytucji zajmujących się gospodarowaniem wodą, przedstawicieli organizacji ekologicznych i
lokalnych stowarzyszeń. Szkolenie to przygotowuje do promowania i planowania prostych przedsięwzięć
małej retencji na obszarach wiejskich, zachęcania społeczności lokalnych do współpracy przy ich wdrażaniu,
oddziaływania na zmiany w lokalnych i regionalnych politykach ochrony środowiska.
Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach do wyboru, w różnych częściach kraju:
 03 - 05.10.2013 w rejonie Poznania, Hotel Olandia, Prusim 5 (www.olandia.pl)
 10 - 12.10.2013 w rejonie Opola, Hotel Biała Akacja, ul. Jana Pawła II 83, Łąka Prudnicka
(www.bialaakacja.pl)
Szkolenie rozpoczyna się w czwartek o godzinie 10 00 i kończy w sobotę o godzinie 16 00.
Realizowane w ramach kursu tematy zgrupowane są w następujące zagadnienia szkoleniowe
składające się z części teoretycznej i części warsztatowej:
 mała retencja wodna, podstawowe pojęcia,
 rola i znaczenie małej retencji dla poprawy warunków hydrologicznych , zachowania
bioróżnorodności, krajobrazu i jakości gospodarowania na terenach rolniczych,
 dobre praktyki planowania i wdrażania lokalnych przedsięwzięć małej retencji, polskie i
zagranicznie,
 uwarunkowania formalno-prawne / krajowe, unijne/, źródła finansowania,
 współpraca społeczności lokalnych przy wdrażaniu przedsięwzięć małej retencji, wpływ na polityki
lokalne i regionalne w tym zakresie.
Uzupełnieniem kursu będą materiały dostępne na elektronicznej Platformie Edukacyjnej, które będą
wspierać dalszy proces doskonalenia kompetencji. Uczestnicy otrzymają również do wykorzystania w
terenie materiały edukacyjne dla rolników i mieszkańców wsi. Zakres szkoleń realizowany w projekcie
dostarcza szerokiego wachlarzu fachowej wiedzy niezbędnej wszystkim osobom, które zainteresowane są
zwiększeniem zdolności retencyjnych terenów rolniczych, a także ochroną walorów przyrodniczych i
krajobrazowych w swoim regionie i przeciwdziałaniu negatywnym zmianom klimatycznym.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają wyżywienie i noclegi. Uczestnicy we
własnym zakresie i na własny koszt zapewniają dojazd na miejsce. Ze względu na aktywną formę szkolenia
konieczny jest udział we wszystkich dniach szkolenia.

Więcej informacji o projekcie na www.malaretencja.pl
Aby wziąć udział w szkoleniu, konieczne jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie jej najdalej do dnia
30.09.2013r. na adres bochynska@zielonaakcja.pl; tel. 76 86 294 39, fax. 76 721 24 96. Liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń.
Z poważaniem koordynator projektu
Małgorzata Bochyńska
"Mała Retencja - Duża Sprawa - kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich"
„Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

