Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie osoby zainteresowane tematem
zrównoważonego rolnictwa, rozwojem społeczności rolniczych oraz ruchów i inicjatyw tworzonych
przez konsumentów żywności.

:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRSS „Społem”, ul. Grażyny 13/15, Warszawa
(12 grudnia)
(13 grudnia)
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 grudnia. Liczba miejsc na konferencję 12.12. jest nielimitowana.
O uczestnictwie w wizycie studyjnej 13.12. decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
https://docs.google.com/forms/d/1v6TK8v5DYqpCZqhNVVmawCnLNOJj6QDOSNJcLhryD3w/viewform

Organizator pokrywa koszty dojazdu* dla osób dojeżdżających spoza Warszawy, a dodatkowo koszty noclegu
i wyżywienia dla osób biorących udział w wizycie studyjnej.

Informacje oraz zgłoszenia na konferencje: Magdalena Klarenbach, klara@zielonasiec.pl, tel. 608 422 208

Organizator: Polska Zielona Sieć - ogólnopolski związek organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną
środowiska, edukacją ekologiczną, odpowiedzialną konsumpcją oraz budowaniem społeczeństwa
obywatelskiego. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, ul. Sławkowska 12, Kraków.
Kampania „Klimat dla rolników”: Emilia Ślimko, tel. 601 284 099, emilia@zielonasiec.pl
dlaklimatu.pl
*Uwaga: Zwrot kosztów dojazdu możliwy jest tylko w przypadku podróży komunikacją publiczną (autobusami, busami, tramwajami,
pociągami w klasie II) na podstawie biletów dołączonych do formularza zwrotu kosztów podróży.

Prowadzenie: Anotni Bielewicz, European Climate Foundation, redaktor portalu NaukaoKlimacie.pl
10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników konferencji
11.00 – 11.30 Przywitanie uczestników i słowo wstępne
Joanna Furmaga, Prezes Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Cele i działania polskiej kampanii „Klimat dla rolników” oraz międzynarodowej kampanii
ClimATE Change
Emilia Ślimko, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Elisa Delvecchio, COSPE (Włochy)

11.30 – 12.30 Jak rolnictwo wpływa na klimat i zasoby naturalne?
Marcin Popkiewicz, autor książki „Świat na rozdrożu”, redaktor portali ZiemiaNaRozdrozu.pl
oraz NaukaoKlimacie.pl, fizyk, wykładowca, specjalizuje się w kwestiach energetyki,
zasobów naturalnych i zmian klimatu
12.30 – 13.20 Rolnictwo przyjazne dla rolników i klimatu – praktyczne rozwiązania
Łukasz Nowacki, Fundacja Transformacja, specjalizuje się w ekohydrologii i biotechnologiach
ekosystemowych, popularyzator zrównoważonego rolnictwa oraz nauczyciel permakultury

13.20 – 13.40 Przerwa

13.40 – 14.00 Międzynarodowe działania na rzecz rolnictwa przyjaznego dla klimatu (climate- smart agriculture)
Rosario Lembo, CICMA (Włochy)
14.00 – 14.15 Wyzwania dla rolników na Malcie w kontekście zmian klimatu
Irene Mangion, KOPIN (Malta)
14.15 – 14.30 Eko-regiony we Włoszech – zintegrowany plan zrównoważonego rozwoju
Dalida D’Oppido, AIAB (Włochy)
14.30 – 14.45 Nowe ruchy społeczne wspierające lokalną produkcję i konsumpcję żywności w Niemczech
Jan Urhahn, INKOTA (Niemcy)
14.45 – 15.15 Jak rolnicy w krajach globalnego Południa radzą sobie ze zmianami klimatu?
Przykłady z Etiopii, Nikaragui i Mozambiku.
Irene Mangion, KOPIN (Malta); Jan Urhahn, INKOTA (Niemcy)

15.15 – 15.30 Przerwa

15.30 – 17.00 Panel dyskusyjny: Jak promować zrównoważone rolnictwo w Polsce?
Wyzwania oraz przykłady inicjatyw rolniczych i konsumenckich
Katarzyna Jagiełło, Greenpeace Polska
Maria Staniszewska, Polski Klub Ekologiczny
Sonia Priwieziencew, Społeczny Instytut Ekologiczny
Piotr Trzaskowski, Warszawska Kooperatywa Spożywcza
17.00 Pokaz filmu „W Koopie siła!” Polskiej Zielonej Sieci (10 min.) i zakończenie konferencji

08.30 - Wyjazd autokarem spod Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego KZRSS „Społem”
ul. Grażyny 13/15
09.45 - Przyjazd do gospodarstwa ekologicznego w Wiśniewie / gmina Ostrów Mazowiecka
11.30 - Przejazd do gospodarstwa ekologicznego w Rososzy / gmina Wąsewo
13.30 - Przejazd do gospodarstwa ekologicznego w Kruszewie / gmina Goworowo
16.00 - Wyjazd do Warszawy
17.00 - Przyjazd do Warszawy

Mapa miejsca konferencji: http://bit.ly/1vOn5I2

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Unii Europejskiej.

Kampania „Klimat dla rolników” jest odpowiedzią na współczesne wyzwania związane z wzajemnym
wpływaniem na siebie zmian klimatu i rolnictwa. Wpisuje się on w trwające obecnie na świecie dyskusje
i działania dotyczące ograniczania wpływu człowieka na zmiany klimatu oraz adaptacji do ich skutków. Są to
jedne z najważniejszych problemów globalnych naszych czasów. Skutki ocieplania się klimatu dotykają nie
tylko społeczeństwa krajów rozwijających się, ale cały świat, w tym Europę i Polskę. W Polsce wpływ zmian
klimatu na rolnictwo widoczny jest głównie w postaci takich zjawisk, jak: nasilenie się opadów
atmosferycznych zimą, a zmniejszenie latem, przedłużające się susze, erozja gleb, rozprzestrzenianie się
szkodników i chorób roślin, przedłużony okres wegetacji roślin w niektórych regionach, gwałtowne zjawiska
pogodowe. Jednocześnie rolnictwo w znaczący sposób przyczynia się do zmian klimatu. Pomimo działań
Unii Europejskiej mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzącej z rolnictwa,
dominujący obecnie system produkcji żywności nie sprzyja ochronie klimatu, bioróżnorodności i zasobów
naturalnych.
Obserwujemy wzrastające zapotrzebowanie na nowe i innowacyjne podejścia w zakresie zmniejszania
dalszego negatywnego wpływu działalności rolniczej na klimat oraz adaptacji do postępujących zmian. Jest
to szczególnie istotne dla rolników, którzy wytwarzają pożywienie dla społeczności lokalnych oraz
konsumentów w miastach. Odpowiedzią na zmiany klimatu w obszarze rolnictwa jest przestawienie
systemu produkcji żywności na rolnictwo zrównoważone, które w znacznie mniejszym stopniu niż rolnictwo
przemysłowe eksploatuje środowisko naturalne i jest nastawione na ochronę zasobów naturalnych oraz
bioróżnorodności. Zrównoważone rolnictwo i produkcja żywności powinny znaleźć się w centrum decyzji
gospodarczych, społecznych i politycznych dotyczących ograniczania zmian klimatu i adaptacji do nich oraz
uzyskać szerokie wsparcie naszego społeczeństwa.
Kampania „Klimat dla rolników” angażuje w działania i dyskusje różnorodne grupy, których temat dotyczy –
stowarzyszenia rolników i przetwórców, lokalne grupy działania, indywidualnych rolników i przetwórców,
przedstawicieli lokalnych samorządów i izb rolniczych, studentów, ekologiczne organizacje pozarządowe,
naukowców, ekspertów, osoby zainteresowane zrównoważonym rozwojem, konsumentów oraz
użytkowników Internetu. Kampania jest częścią międzynarodowego projektu ClimATE Change, którego
partnerami są organizacje pozarządowe z Niemiec, Włoch, Malty, Francji oraz krajów Afryki i Ameryki
Południowej.
Kampanię prowadzi Polska Zielona Sieć. Więcej informacji o działaniach kampanii: dlaklimatu.pl

COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti (Cooperation for the Development
of Emerging Countries)
INKOTA-netzwerk (INKOTA-network)
KOPIN (Koperazzjoni Internazzjonali – Malta)
Regione Marche (Marche Region)
AIAB - Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (Italian Association for Organic Agriculture)
CICMA - Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’Acqua (Italian Committee for World Water
Contract)

