Mała Retencja - Duża Sprawa
kampania na rzecz poprawy małej
retencji na obszarach wiejskich
DEBATA „MAŁA RETENCJA –
DUŻY PROBLEM, CZY DUŻE KORZYŚCI”
WROCŁAW 13.02.2014
„Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

Cele projektu
 Wzrost świadomości mieszkańców wsi na temat skali








problemów w gospodarowaniu wodą i znaczeniu małej
retencji w przeciwdziałaniu suszom i powodziom, poprzez
spotkania informacyjne z pracownikami ODR
Dyskusja przedstawicieli różnych środowisk nad
możliwościami praktycznego wdrażania działań z zakresu
małej retencji
Wypracowanie rekomendacji do uwzględnienie w
politykach publicznych poziomu lokalnego i wojewódzkiego
podczas 17 debat (7 wojewódzkich, 10 gminnych) i
przekazanie ich podmiotom odpowiedzialnym za
gospodarowanie wodą
Zasięg projektu: cały kraj
Czas trwania projektu: maj 2013 – grudzień 2014r.

Działania projektowe
 Szkolenie liderów przekazu kampanii, którzy następnie poinformują mieszkańców

wsi o znaczeniu małej retencji i zmobilizują do działań w skali lokalnej

 Debaty, których celem jest podjęcie dyskusji społecznej na temat barier i

możliwości realizacji małej retencji na obszarach wiejskich, wspólne poszukiwanie
rozwiązań przez przedstawicieli sektora publicznego i społecznego oraz naukowego

 Portal www.malaretncja.pl i facebook oraz konkursu dla społeczności

lokalnych, których celem jest wzrost wiedzy i mobilizacja do działań na rzecz małej
retencji przez użytkowników

 Informacje w prasie, które poinformują opinię społeczną o znaczeniu małej

retencji na obszarach wiejskich

 Broszury i plakat dystrybuowany przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego na terenie

całego kraju

 Promowanie dobrych praktyk w zakresie małej retencji na stronach

internetowych projektu i partnerów

Partnerzy Projektu
 Dolnośląski ODR

 Wielkopolski ODR
 Lubuski ODR
 Zachodniopomorski ODR
 Kujawsko-pomorski ODR
 Mazowiecki ODR
 Świętokrzyski ODR
 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

Lider Projektu
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
 Partnerstwo
 Wioski z pomysłem
 Dobry Start
 Ekomuzea
 Edukacja
 Lekcje w Przyrodzie
 Edukacja odpadowa
 Wyprawy odkrywców
 Przyroda
 Drogi dla Natury
 Bank drzewek
 Ścieżki przyrodnicze

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
59-220 Legnica, Al. Orła Białego 2,
tel. 76 723 81 01, fax. 76 721 24 96
krukowska@zielonaakcja.pl
bochynska@zielonaakacja.pl
www.zielonaakcja.pl
www.malaretencja.pl
malaretencja@facebook.com

