
 

 
 

Program szkolenia ponadregionalnego 

6-7.02.2015 r. 

Województwo lubuskie i wielkopolskie 

Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Bogdanka” nad Jeziorem Powidzkim  

Przybrodzin koło Powidza (powiat słupecki, woj. wielkopolskie)  

http://osrodek-bogdanka.pl/ 

 

DZIEŃ 1 

I     Otwarcie szkolenia 

 Prezentacja trenerów/ uczestników 

 Przedstawienie celu szkolenia i całego projektu 

 Sprawy organizacyjne 

II Natura 2000 europejski system ochrony siedlisk i gatunków 

 Wprowadzenie 

 Nasz stosunek do Natury 2000: argumenty za i przeciw Naturze 2000 

 Prezentacja o Naturze 2000: pojęcia, sposób organizacji, przykłady obszarów z danego subregionu 

III Natura oddaje czy zabiera - dyskusja nad potrzebą ochrony obszarów przyrodniczo 

cennych 

http://osrodek-bogdanka.pl/


 

 
 

 Prezentacja filmu nt. przykładów wykorzystania zasobów przyrodniczych obszarów NATURA 2000 (1h) 

pod kątem turystycznym 

 Debata: Natura 2000 tworzy czy zabiera miejsca pracy; bariera czy impuls rozwoju 

 Podsumowanie debaty, debata jako sposób dyskusji społecznej nad potrzebą ochrony cennych 

obszarów, inne sposoby wymiany opinii mieszkańców  

 Opinie społeczne o Naturze 2000; Natura 2000 w oczach Polaków- prezentacja badań społecznych 

IV Ekonomizacja zasobów przyrodniczych środowiska lokalnego 

 Identyfikacja dobrych przykładów - czy i jak obszary Natura 2000 wykorzystywane są do tworzenia 

usług  i produktów w różnych rejonach Polski  

 Inspirujące dobre praktyki - prezentacja możliwości ekonomizacji działań podejmowanych w zakresie 

bioróżnorodności, działalności agroturystycznej, turystyki na obszarach Natura 2000  

 Prezentacja filmu nt. wykorzystania zasobów przyrodniczych w działalności agroturystycznej i turystyki 

na obszarach Natura 2000 

DZIEŃ 2 

V Edukacja społeczności lokalnej a jej potrzeby 

Ograniczenia dotyczące użytkowania obszarów Natura 2000 

 Ograniczenia dotyczące użytkowania obszarów Natura 2000 fakty i mity; przykłady praktyczne 

 
 Odnajdywanie przykładów przekroczenia pojemności turystycznej ekosystemów, gdzie postawić   

granicę pomiędzy ochroną przyrody a turystyką. 

Informacja i edukacja na rzecz obszarów Natura 2000 



 

 
 

 Co społeczność lokalna powinna wiedzieć o Naturze 2000 

 Przykłady atrakcyjnych  form edukacyjno-informacyjnych kierowanych do mieszkańców i turystów 

 Bariery i przeszkody w dotarciu z edukacją/ informacją/ do społeczności lokalnych 

 Taktyki i strategie aktywizowania ludzi do działania 

 Plan działań informacyjno-edukacyjnych do wdrożenia na obszarach reprezentowanych przez 

uczestników 

Wykład, dyskusja, praca w grupach 

VI Społeczność lokalna i samorząd lokalny dla obszarów Natura 2000 

Natura 2000 w politykach publicznych 

  Jak można wpływać na lokalne i regionalne polityki publiczne, aby uwzględnić potrzeby społeczne i 

ekonomiczne i przyrodnicze obszaru Natura 2000 

 Obszary Natura 2000 w strategiach rozwoju- lokalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych.  

Wykład oraz refleksje uczestników 

Co mogę zainicjować lokalnie? 

 Jakie działania warto rozwijać na moim terenie? Do jakich działań chcę mobilizować swoją 

społeczność? - refleksje uczestników  

VII Zakończenie szkolenia 

 Omówienie zasad uczestnictwa w szkoleniach regionalnych/pogłębionych 

 Podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności. 

 


