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"Świetna organizacja, interesująca tematyka, niesamowici trenerzy. Myślę, że uzyskana wiedza okaże się
bardzo przydatna w przyszłym życiu zawodowym." "Akademia jest bardzo dobrym przedsięwzięciem i
powinna być długoterminową i cykliczną akcją" - takie opinie usłyszeliśmy po zakończeniu I edycji
Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju od jej uczestników.
Pierwsza edycja Akademii trwała od 12 do 16 grudnia 2011 r. Zajęcia odbywały się w Centrum
Europejskim Natolin położonym w obszarze Natura 2000 "Las Natoliński".
Głównym celem przyświecającym Akademii jest zainteresowanie jak najszerszej grupy młodych ludzi - w
szczególności studentów - ideą zrównoważonego rozwoju i programem Natura 2000. Osoby te mają w
przyszłości stanowić doskonale wyszkoloną i świadomą kadrę menedżerską, kierującą się w swoim życiu
zawodowym zasadą zrównoważonego rozwoju.
W ciągu pięciu dni trwania Akademii młodzi ludzie uczestniczyli w intensywnym treningu umiejętności
menedżerskich. Dowiedzieli się jak stworzyć założenia własnego projektu doﬁnansowanego ze środków zewnętrznych i jak go realizować. Poznali złożoność konsultacji
społecznych oraz pogłębili swoją wiedzę na temat programu Natura 2000. Wzięli także udział w spotkaniach z przedstawicielami GDOŚ, RDOŚ, NFOŚiGW oraz
przedsiębiorcą działającym w obszarze zielonych technologii. Ponadto w ramach Akademii uczestnicy mogli z bliska przyjrzeć się jaki jest stan realizacji i jakie
zastosowano rozwiązania środowiskowe w kluczowej inwestycji infrastrukturalnej - odcinku autostrady A2 w okolicy Łodzi.
Niezwykle istotnym elementem w programie Akademii było opracowanie ﬁszek projektów ekologicznych przez podzielonych na grupy uczestników. Autorzy najlepszego
projektu otrzymali możliwość odbycia stażu w GDOŚ/RDOŚ a symboliczną kartę ze „stażem" wręczył im Piotr Otawski, Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska.
Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania partnerom Akademii:
Centrum Europejskiemu Natolin,
Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wszystkim osobom zaangażowanym w jej organizację i realizację.

Wszystkim uczestnikom Akademii gratulujemy, a studentów zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju zapraszamy do udziału w drugiej edycji, która
rozpocznie się już wiosną przyszłego roku.
Akademia Menedżera Zrównoważonego Rozwoju jest realizowana w ramach projektu POIS.05.04.00-00-267/09 pn. "Złap Równowagę, Odkryj Naturę" doﬁnansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
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