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ZAPROSZENIE
Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach pt.:

„NATURA 2000 A TURYSTYKA WODNA I NADWODNA”
Będą to dwudniowe spotkania dla przedstawicieli regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych,
władz samorządowych oraz pozarządowych organizacji działających w zakresie rozwoju turystyki,
ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.
Szkolenia mają na celu pogłębienie wiedzy uczestników w trzech sferach: ochrony przyrody,
zrównoważonego rozwoju, zasad organizacji ekoturystyki oraz ich praktycznego stosowania.
Aby teorię połączyć z praktyką, szkolenia będą prowadzić wspólnie specjaliści z ochrony środowiska
i branży turystycznej.
Część teoretyczna (referaty ekspertów Instytutu i zaproszonych wykładowców regionalnych),
ma charakter wprowadzenia w zagadnienia dotyczące wzajemnych relacji powstających w toku
rozwoju turystyki i ochrony przyrody na obszarach Natura 2000.
Warsztaty terenowe realizowane będą w możliwie pobliskich obszarach Natura 2000. Celem
warsztatów jest przeanalizowanie praktycznych problemów integrowania ochrony przyrody
i turystyki na wybranym przykładzie. Dyskusję plenerową uczestników poprowadzą trenerzy
– specjaliści w zakresie edukacji ekologicznej oraz eksperci Instytutu w zakresie zrównoważonego
rozwoju. Po zakończeniu objazdu zaplanowana jest wspólna praca zbiorowa uczestników szkolenia
– wymiana poglądów oraz podsumowanie w formie sesji plenarnej.
W ramach cyklu planowane są cztery szkolenia:
„Natura 2000 w regionach mniej popularnych turystycznie”
29-30 września 2011 w Lublinie i na terenie Poleskiego Parku Narodowego
„Natura 2000 nadmorska i na morzu”
4-5 października 2011 w Helu i na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
„Natura 2000 w strefie intensywnej turystyki pasa pojezierzy”
11-12 października 2011 w Ełku i na terenie Suwalskiego oraz Mazurskiego Parku Krajobrazowego
„Problemy Natury 2000 w dolinach rzek”
18-19 października 2011 w Dolinie Baryczy

Na portalu „Natura 2000 a turystyka” (http://natura2000.org.pl) dostępny jest formularz zgłoszenia.
Szczegółowe informacje na temat miejsca i programu każdego ze spotkań będą dostępne na portalu.

Szkolenia są bezpłatne!
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Szkolenia regionalne Instytutu na rzecz Ekorozwoju

„NATURA 2000 A TURYSTYKA WODNA I NADWODNA”
RAMOWY PROGRAM SZKOLEŃ
Dzień pierwszy: Sesja wstępna – plenarna (godz. 12.00-18.00)
 Przywitanie i otwarcie szkolenia, informacje ogólne o Projekcie, jego wykonawcach i sponsorach –
specjaliści Instytutu na rzecz Ekorozwoju i przedstawiciele regionalni spotkania.
 Wprowadzenie – prezentacja projektu w tym portalu „Natura 2000 a turystyka”.
Wykłady:
1. Wymogi ochronne obszarów Natura 2000 – zasady i procedury istotne dla rozwoju turystyki.
2. Budowa produktu turystycznego z wykorzystaniem zasobów przyrody obszarów Natura 2000
– zrównoważony rozwój regionu turystycznego.
3. Promocja proekologicznych form turystyki realizowanych na obszarach Natura 2000
– wzmacnianie rozwoju ekoturystyki w Polsce.
Dyskusja:
 Turystyka przyjazna środowisku jest „na czasie” – trendy.
Sesja wprowadzająca do warsztatów:
 Dwie prezentacje regionalne – analiza przykładów z praktyki.
Dzień drugi: Warsztaty terenowe (godz. 9.00-16.00)
Objazd terenowy i wizytacja wybranych obszarów Natura 2000
Praca w grupach w terenie nt.: Identyfikacja problemów zrównoważonego rozwoju turystyki
w regionach z obszarami Natura 2000:
Grupa I – Budowa proekologicznego produktu turystycznego
Grupa II – Promocja ekoturystyki
Powrót do ośrodka szkoleniowego.
Sesja plenarna:
 Wnioski z warsztatów w terenie – 2 wystąpienia przedstawicieli grup.
 Dyskusja plenarna: „Dylematy turystyki w obszarach Natura 2000”.
Podsumowanie i zamknięcie szkolenia.

Kontakt:
Franciszek Jackl – kierownik projektu, f.jackl@ine-isd.org.pl
Jolanta Kamieniecka – nadzór merytoryczny, j.kamieniecka@ine-isd.org.pl
Agata Golec – organizacja i przyjmowanie zgłoszeń, a.golec@ine-isd.org.pl
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