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BEZPŁATNE SZKOLENIE 

DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH POPRAWĄ MAŁEJ RETENCJI 
 
 

 
 
Szanowni  Państwo, 
 

Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane organizacje i instytucje, a także 
indywidualne osoby do uczestnictwa w projekcie "Mała Retencja - Duża Sprawa". W ramach 
projektu można wziąć udział  w atrakcyjnych, bezpłatnych szkoleniach z zakresu ochrony i 
gospodarowania wodą na obszarach wiejskich. Szkolenia będą organizowane w październiku 2013r w 
dwóch miejscach o dogodnym dojeździe na terenie na terenie kraju. Każdy z uczestników szkolenia 
otrzyma imienny certyfikat poświadczający wiedzę i umiejętności uzyskane w czasie szkolenia. 
Uczestnicy otrzymają także dostęp do elektronicznej Platformy Edukacyjnej  wspierający dalszy 
proces doskonalenia swoich kompetencji. 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.  

Nowoczesne metodologie szkoleń zapewniają wysoką efektywność i wysoki komfort nauki. 
Realizowane w ramach projektu działania szkoleniowe zgrupowane są w ścieżki szkoleniowe. Każda 
ścieżka składa się z części teoretycznej (wykład) i części warsztatowej. Ścieżki szkoleniowe 
prowadzone przez wykwalifikowanych  specjalistów dostarczą Państwu wiedzy i umiejętności z kilku 
obszarów ważnych dla poprawy małej retencji: 1) dobre praktyki - analiza przypadku 2)  pozytywna 
rola małych zbiorników wodnych 3) formalnoprawna strona przedsięwzięć 4) komunikacja i 
partycypacja społeczna wśród mieszkańców wsi. Aktualna lista ścieżek szkoleniowych planowanych 
do realizacji publikowana jest na stronie internetowej projektu www.malaretencja.pl.  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają wyżywienie i noclegi. 

Uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają dojazd na miejsce.  
 

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
Aby  wziąć udział w projekcie  i uczestniczyć w szkoleniu konieczne jest wypełnienie karty zgłoszeniowej 
dostępnej na stronie internetowej projektu www.malaretencja.pl, gdzie znajduje sie również szczegółowy 
program szkolenia.  
Dalszych informacji udziela: 
 
Małgorzata Bochyńska  
Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"  
59-220 Legnica, ul. Orła Białego 2,   
tel. 76 723 81 01, fax. 76 721 24 96  
www.ZielonaAkcja.pl 


