AKADEMIA PRZYJACIÓŁ DRZEW
13-14.12.2018 EkoCentrum Wrocław, ul. Św. Wincentego 25 A,C, Wrocław

Po co i jak chronić drzewa? Standardy i dobre praktyki.
DZIEŃ 1 (czwartek, godz. 12:30-19:30) INTERWENCJE DRZEWNE
12:30 Rejestracja gości, kawa i herbata na dzień dobry
SESJA I. Prawne aspekty prowadzenia interwencji drzewnych
Postępowanie administracyjne z zakresu dostępu do informacji, udziału w
postępowaniach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, wnioski
dotyczące nałożenia kary za zniszczenie drzew
SESJA II. Przypadki interwencji, które zakończyły się sukcesem
Analiza przypadku – omówienie wybranych przypadków (opracowanie na podstawie
przesłanych wcześniej przez uczestników materiałów)
15:30 LUNCH
SESJA III. Skuteczne interwencje
Z jakich narzędzi korzystać? Z kim współpracować? Jak przejść z poziomu bieżących
interwencji do strategicznego działania z zarządcami drzew?
Praca warsztatowa z elementami współtworzenia ogólnopolskiego raportu na temat
zniszczeń i wycinek drzew.
Wieczorem - gość specjalny (niespodzianka)
19:30 KOLACJA
DZIEŃ 2 (piątek, godz. 9:00-16:00) STANDARDY OCHRONY DRZEW
9:00 Kawa i herbata na dzień dobry
SESJA I. Nowe standardy ochrony drzew
Prezentacja założeń i propozycji powstałych w ramach projektu Fundacji EkoRozwoju
„Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy” standardów (45 min).
Szkolenie z zakresu standardów diagnostyki drzew -wykład wprowadzający (1h) i
szkolenie terenowe (1,5h)
13:30 LUNCH
SESJA II. Jak wypracowane standardy promować lokalnie i ponadlokalnie?
Jak przekonać samorządy i zarządców drzew do stosowania standardów ochrony? Jak
wykorzystać siłę społeczną w tym zakresie– praca warsztatowa
SESJA III. Komunikowanie o drzewach i standardach ich ochrony
Jak komunikować o drzewach? Jak dobre praktyki promować medialnie i jak
przekonywać mieszkańców do ich stosowania
Podsumowanie dnia

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu nr LIFE15 GIE/PL/000959 pn.: „Trees for Europe's Green Infrastructure”, finansowanego przez
program LIFE+ Unii Europejskiej”.
Szkolenie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Organizator:

AKADEMIA PRZYJACIÓŁ DRZEW
Prowadzący:
Magdalena Bar, radca prawny - wspólnik kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony
środowiska. Sp. z o.o. Wiceprezes Centrum Prawa Ekologicznego. Autorka licznych opinii i ekspertyz prawnych z zakresu
polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, w tym zwłaszcza odpowiedzialności za szkody w środowisku, ocen
oddziaływania na środowisko, ochrony obszarów Natura 2000, udziału społeczeństwa, dostępu do informacji o środowisku, a
także pozwoleń emisyjnych.
Krzysztof Smolnicki, Fundacja EkoRozwoju, Prezes Zarządu – wieloletnie doświadczenie z zakresu wzmacniania roli
pozarządowych organizacji ekologicznych, współpracy międzysektorowej oraz zwiększeniu wpływu społeczeństwa
obywatelskiego na zrównoważone wykorzystanie funduszy publicznych, autor wielu opracowań i raportów w tym zakresie. W
temacie drzew prowadził: skuteczne akcje w obronie parków we Wrocławiu, kampanie edukacyjne dotyczące roli zadrzewień
w krajobrazie rolniczym i w dolinach rzek, konsultacje społeczne dotyczące zieleni. Lider nowego parku we Wrocławiu
(EkoPark Stabłowice) z możliwością nasadzeń społecznych. Tutor w „Szkole Liderów” Polsko –Amerykańskiej Fundacji
Wolności.
dr Piotr Tyszko – Chmielowiec, Znawca drzew i ich adwokat, pomysłodawca i lider programu „Drogi dla Natury”, wykładowca
i współautor publikacji. Działał także na rzecz przyrody i rozwoju wsi w Dolinie Baryczy, organizował współpracę polskoukraińską, pracował jako wolontariusz przy budowie szkoły w Afryce. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w
Warszawie (mgr inż. leśnik) oraz Virginia Tech w Blacksburgu, w USA (doktor nauk leśnych). Dyrektor Instytutu Drzewa, który
oferuje ekspertyzy i szkolenia.
Sabina Lubaczewska, Od 2000 roku zaangażowana w ochronę przyrody, m.in. w tworzenie planów i programów ochrony dla
parków, rezerwatów i obszarów Natura 2000. Od 2009 roku w Fundacji EkoRozwoju koordynatorka projektów strażniczych
oceniających skuteczności wdrażania i przestrzegania prawa z zakresu ochrony drzew i siedlisk przyrodniczych i budujących
społeczeństwo obywatelskie. Autorka i redaktorka wielu publikacji, raportów i opracowań podsumowujących działania
monitorujące. Promotorka i współliderka projektów „zielonych” do budżetów obywatelskich.
Warunki udziału:
Szkolenie jest bezpłatne, zapewniamy nocleg (opis poniżej) oraz catering wegetariański, istnieje możliwość wieczornego
zwiedzania miasta (w tym Jarmarku Bożonarodzeniowego).
Zasady naboru:
Zaroszenie kierowane jest do wybranych aktywistek i aktywistów – przyjaciół drzew, którzy działają na rzecz ich ochrony.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie obecności oraz obecność na
szkoleniu. Bardzo prosimy o wiążące deklaracje, gdyż nie możemy pozwolić sobie na sytuację finansowania nieobecnych.
Formuła szkolenia:
Obie sesje są zajęciami prowadzonymi w formule warsztatowej, uzupełnionej elementami prezentacji tematycznych i
wieczornym spotkaniem z gościem. Ze względu na chęć wypracowania konkretnych rekomendacji i wniosków wszystkich
uczestników prosimy o udział od początku do końca szkolenia.
Nocleg:
Hart Hostel & Art. Adres: ul. Rydygiera 25a, Śródmieście, 50-248 Wrocław, Polska (w bezpośredniej bliskości EkoCentrum).
Dawniej była to gorzelnia rumu i taniego wina, a teraz jest to miejsce dla sztuki i dla ludzi sztuki. Część Dziedzińca
Artystycznego. Miejsce w którym odpoczywasz, śpisz, wspólnie działasz, wymieniasz doświadczenia, uczysz się, tworzysz,
zbierasz natchnienie i dajesz inspirację. To Hostel Artystyczny i Hot Art - czyli prezentacja najnowszej sztuki. To wreszcie
HART, serce Nadodrza.
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