Program I Międzynarodowej Konferencji
“Ośrodek rehabilitacji zwierząt nowoczesnym narzędziem edukacji”
realizowanej w ramach Projektu

25-26 listopada 2011
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Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
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Projekt graficzny

Konferencję poprzedzi warsztat na temat organizacji i funkcjonowania centrów rehabilitacji zwierząt według
modelu wykorzystywanego przez Wildlife Center of Virginia
24 listopada 2011 - Sala Sesyjna Urzędu Miasta Olsztyn, godz. 1000 – 1800
Tematyka warsztatu:
Zdefiniowanie misji i celów działalności dla ochrony przyrody.
Warsztat będzie obejmował zagadnienia planowania strategicznego i decyzyjności w celu ochrony przyrody.
Nauczymy się jak zakres misji jest różny od celów i zadań. Będziemy dyskutować o różnorodności misji jako sile,
nie słabości, pod warunkiem, że jest ona zrozumiała. Prześledzimy proces planowania strategicznego dla organizacji i postaramy się zrozumieć jak istotnym elementem dla fundraisingu i sukcesu operacyjnego jest dobry plan.
Warsztat zostanie poprowadzony przez Edwarda Clarka, Prezydenta i współzałożyciela Wildlife Center of Virginia. Powołany w 1982 roku Wildlife Center of Virginia jest jednym z przodujących na świecie szpitali dla
dzikich zwierząt prowadzących działalność naukową i dydaktyczną. Dbając o dziesiątki tysięcy zwierząt oraz
kształcąc studentów weterynarii i kadrę specjalistyczną z całego świata, Wildlife Center jest jednym z najefektywniej działających organizacji tego typu. W 2007 roku, Wildlife Center zostało uhonorowane tytułem
Conservation Organization of the Year for the United States. Clark nie tylko poprowadził swoją organizację ku
ogólnoświatowemu uznaniu, ale działa w zarządach ponad dwudziestu pięciu innych organizacji środowiskowych i ochrony przyrody oraz zapewnia konsultacje i szkolenia organizacjom ochrony przyrody i dobrostanu
zwierząt w obu Amerykach, Europie, Azji i na wyspach Pacyfiku.
Jego prezentację w Olsztynie sfinansowała Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie.
Plan warsztatu:
Sesja 1 – Masz Misję? Zdefiniowanie i wyszczególnienie dlaczego Twoja organizacja istnieje
Sesja 2 – Planowanie strategiczne – Wyznaczanie osiągalnych celów i zadań prowadzących do sukcesu
Lunch
Sesja 3 – Fundraising… znalezienie źródeł finansowania działań potrzebnych do osiągnięcia sukcesu
Sesja 4 – Nauka współpracy
Sesja 5 – Polska - zagadnienia dotyczące dzikiej przyrody

Dzień I – 25 listopada 2011, godz.: 1030 - 1750
Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
1030 – 1100 – rejestracja uczestników
1100 – 1135 – otwarcie konferencji, przedstawienie Projektu Symbiosis
1135 – 1145 – przerwa techniczna, czas dla mediów
1145 – 1315 – debata „Edukacja ekologiczna w oparciu o kontakt ze zwierzętami kalekimi”
W debacie wezmą udział Ambasadorowie Projektu Symbiosis i goście zagraniczni, a rozpoczną
ją cztery krótkie panele:
dr Dariusza Liszewskiego – „Filozofia przyrody i edukacja ekologiczna w Polsce”
ks. dr Juliana Żołnierkiewicza – „Bracia mniejsi”
Edwarda Clarka – „Edukacja z udziałem zwierząt w Wildlife Center of Virginia
Zenona Kruczyńskiego – „Współistnieć”
Moderator debaty: Monika Falej
15
30
13 – 13 – przerwa kawowa, czas dla mediów
1330 –1500 – dyskusja - zdefiniowanie problemów dotyczących funkcjonowania ośrodków rehabilitacji
zwierząt w Polsce, ustalenie pracy grup roboczych w kontekście wytycznych i rozwiązań dla
sieci ośrodków rehabilitacji
Moderatorzy: Ewa Rumińska, Monika Falej
Tematyka dyskusji:
Sytuacja prawna ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce
Jak powinna wyglądać informacja dotycząca ośrodków, ich zakładania itp.
Współpraca pomiędzy ośrodkami. Po co? Jak? Dlaczego?
Infrastruktura ośrodków – stan obecny, potrzeby
Aspekty techniczne i weterynaryjne funkcjonowania ośrodków
Edukacja na bazie ośrodków – sytuacja obecna, perspektywy na przyszłość
Wolontariat w ośrodkach rehabilitacji zwierząt
Działalność naukowa ośrodków
Bazy danych
Finansowanie działalności ośrodków
Po konferencji rusza forum, na którym wszyscy uczestnicy będą mogli kontynuować dyskusję
1500 – 1615 – obiad
1615 –1730 – sesja plakatowa /spotkania grup roboczych
Sesja plakatowa:
- sekcja naukowa,
- sekcja dla ośrodków rehabilitacji zwierząt i partnerów projektu
- sekcja dla sponsorów
30
50
17 – 17 – podsumowanie I dnia konferencji,
wręczenie nagród w konkursie Towarzystwa Fotografii Przyrodniczej „Cztery pory roku – jesień”
1750 – 1900 – przerwa na dojazd do siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie,
ul. Kościuszki 46/48
00
od 19 - wieczór integracyjny/kolacja dla uczestników konferencji

Dzień II – 26 listopada 2011, godz.: 1000 – 1700
Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
1000 – 1200 – warsztat z udziałem gości zagranicznych na temat funkcjonowania ośrodków rehabilitacji
zwierząt w Polsce, w USA, we Włoszech i w Belgii – porównanie sytuacji w poszczególnych
krajach, analiza dobrych praktyk, przygotowanie materiału do pracy dla poszczególnych
grup roboczych.
Goście:
Edward Clark – Wildlife Center of Virginia - USA
Gianluca Bedini – C.R.U.M.A – Włochy
Karolina Jamska – rehabilitacja zwierząt dzikich w Belgii
Prowadzący: Ewa Rumińska
00
15
12 – 12 – przerwa kawowa
1215 – 1430 – warsztat z udziałem gości zagranicznych – cd.
1430 – 1500 – podsumowanie konferencji, podziękowania
1500 – 1600 – obiad
1600 – 1700 – spotkanie grup roboczych
Grupy robocze – tematyka pracy
I. Grupa ds. naukowych (wykorzystanie potencjału ORZ do badań naukowych)
II. Grupa ds. zootechnicznych (wypracowanie standardów technicznych dla ORZ w Polsce dających możliwość skutecznej rehabilitacji zwierząt i edukacji)
III. Grupa ds. edukacji i promocji (wypracowanie systemu i narzędzi edukacyjnych w oparciu
o potencjał ORZ)
IV. Grupa ds. finansowania sieci (opracowanie rozwiązań systemowych i wieloletniego planu pozyskiwania
funduszy dla SOR)

(noty o Ambasadorach, gościach, panelistach i moderatorach na stronie www.falbatros.pl)

Misją Fundacji Albatros jest profesjonalizacja działań ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich
w Polsce tak, by stały się skutecznym narzędziem ochrony przyrody i edukacji. Fundacja Albatros została
zarejestrowana w Bukwałdzie we wrześniu 2006 roku pod nazwą Fundacja „Pierwiosnek”, dzięki
inicjatywie osób od wielu lat zajmujących się ochroną dzikich zwierząt. Obecnie jako Fundacja
Albatros, od 2009 roku ze statusem organizacji pożytku publicznego, realizuje swoje cele statutowe
dotychczas głównie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Działa na rzecz ochrony dzikich zwierząt, głównie poprzez wpieranie ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz edukację ekologiczną.
Według statutu celami Fundacji są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Propagowanie szeroko pojętej kultury i działalności ekologicznej.
Opieka nad zwierzętami potrzebującymi pomocy.
Tworzenie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt.
Ochrona zwierząt dzikich i ich siedlisk.
Utworzenie i prowadzenie Centrum Inicjatyw Ekologicznych.
Utworzenie i prowadzenie Ogrodu Roślin Leczniczych.
Inicjowanie i realizacja badań naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i nauk pokrewnych.
Wspieranie działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich.
Wspieranie rozwoju, aktywności i działań młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem integracji
młodzieży niepełnosprawnej z pełnosprawną.
10. Integracja społeczna dla zrównoważonego rozwoju.
Strategiczny projekt Fundacji Albatros – Symbiosis ma na celu wypracowanie nowoczesnych rozwiązań
dla edukacji ekologicznej w Polsce opartych na działalności ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt (ORZ).
Jego najważniejszą składową jest sieć ośrodków rehabilitacji zwierząt (SOR) - unikatowa na skalę naszego
kraju inicjatywa realizowana przez fundację od 2007 roku. Głównym celem SOR jest zwiększenie efektywności
pomocy dzikim zwierzętom poprzez współpracę ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce i wspólnie wypracowany program działania.
Fundacja Albatros prowadzi Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie, przyjmujący co roku kilkuset pacjentów oraz współpracuje z dziesięcioma ośrodkami rehabilitacji na
terenie dwóch województw. Nieustannie pracuje również nad rozwojem sieci, inicjując powstawanie nowych ośrodków, nawiązując kontakty, organizując spotkania, warsztaty i konferencje.
Od pięciu lat realizuje również projekt „Ptasi Ambulans”, dzięki któremu przeprowadziła już na terenie
Warmii i Mazur tysiące interwencji, dających szansę dzikim zwierzętom potrzebującym pomocy na szybką
fachową opiekę. Dodatkowo Fundacja Albatros prowadzi systematyczną edukację w formie zajęć w pracowni
aktywnej edukacji przyrodniczej Zielone Laboratorium, konkursów i prelekcji organizowanych głównie dla
dzieci i młodzieży. Jest również założycielem jedynego w kraju branżowego Centrum Wolontariatu
Przyrodniczego.

PROJEKT SYMBIOSIS
CZŁOWIEK - NATURA – SYMBIOSIS
To zestawienie, które określa misję projektu skierowanego na rozwój nowoczesnych narzędzi edukacji ekologicznej w oparciu o ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt.
Diagnoza problemu
Z doświadczeń własnych związanych z realizacją projektu sieci ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt (SOR)
i działaniami edukacyjnymi oraz analizy sytuacji ośrodków rehabilitacji zwierząt (ORZ) w Polsce wynika, że
wykorzystanie potencjału edukacyjnego tych placówek wymaga w pierwszym rzędzie stworzenia spójnego
systemu prowadzącego do profesjonalizacji ich działań. Z tej potrzeby zrodziła się w 2007 roku koncepcja utworzenia sieci, która ma dopracować minimalny standard działania ORZ uwzględniający obecne warunki polskie
i wspierać jego wdrażanie poprzez współpracę oraz integrację środowiska osób związanych bezpośrednio
i pośrednio z tą działalnością. Jednym z elementów prowadzących do realizacji celów projektu jest cykl spotkań
roboczych, seminariów, warsztatów i konferencji realizowany przez Fundację Albatros od 2007 roku dla środowiska osób zajmujących się prowadzeniem ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt i związaną z tym edukacją.
I Międzynarodowa Konferencja „Ośrodek rehabilitacji zwierząt nowoczesnym narzędziem edukacji”, która
odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2011 w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będzie bardzo ważnym wydarzeniem w rozwoju SOR i nawiązaniu społecznego dialogu
na temat innowacyjnych kierunków edukacji ekologicznej w Polsce.
Cele krótkookresowe konferencji:
1. Zapoczątkowanie dyskusji na temat edukacji ekologicznej opartej o działalność ORZ w Polsce.
2. Stworzenie grup roboczych dla opracowania zagadnień związanych z funkcjonowaniem ORZ w Polsce
i rozpoczęcie ich prac:
- zdefiniowanie problemów
- wykorzystanie rozwiązań sprawdzonych zagranicą
Cele długookresowe:
1. Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych narzędzi edukacji w oparciu o funkcjonowanie ORZ w Polsce.
2. Kampania informacyjna dotycząca działalności ORZ w Polsce.
3. Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań dla ORZ powstałych w wyniku prac grup roboczych.
Harmonogram projektu obejmuje lata 2011- 2013
1. Etap pierwszy
Konferencja 25-26 listopada 2011: utworzenie i rozpoczęcie pracy grup roboczych.
24 listopada 2011 - warsztat na temat organizacji centrów rehabilitacji zwierząt - prowadzenie
Edward Clark - The Wildlife Center of Virginia – partner projektu Symbiosis
2. Etap drugi – 2011- 2012
Spotkania grup roboczych – opracowanie wytycznych i rozwiązań dla ORZ w Polsce oraz narzędzi
edukacyjnych
3. Etap trzeci – 2012- 2013
Rozpoczęcie wdrażania opracowanych rozwiązań i wstępna ocena efektów ich zastosowania

