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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

ΠΕΡΊΕΧΟΜΕΝΑ

A)  ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
             ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ   
             ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

B)  ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΑΣΤΙΚΟΥΣ 
             ΚΗΠΟΥΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

C) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
             ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ 

D)   Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ 
              ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 
              ΚΗΠΩΝ

E)  ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΟΙ 
             ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ 
             ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΠΕΡΊΛΗΨΗ

Το έργο των ΜΚΟ, των κοινωνικών 
ακτιβιστών και των επαγγελματιών 
είναι ένα από τα ισχυρότερα σημείο του 
προγράμματος της Αστικής Κυπουρικής, 
γι ‘αυτό και έχουμε αφιερώσει ένα 
συγκεκριμένο μέρος του Toolkit σε 
αυτό το στόχο της ομάδας. Μέσα στα 
« Εργαλεία - για τις ΜΚΟ, κοινωνικούς 
ακτιβιστές και τους επαγγελματίες » 
παρουσιάζονται απτά μέσα για την χρήση 
αστικών κήπων ως χώρων κοινωνικής 
ανάπτυξης. Προτείνεται μια σειρά λογικών 
/ πρακτικών διαδικασιών προκειμένου 
να επιτευχθεί συγκεκριμένος κοινωνικός 
αντίκτυπος μέσω της δημιουργίας ενός 
Αστικού Κήπου. Αυτά τα εργαλεία είναι 
κατάλληλα για το έργο των ΜΚΟ και 
όλων των άλλων κοινωνικών λειτουργών 
που ενδιαφέρονται για αυτόν τον τομέα. 
Το Εργαλείο χωρίζεται σε 6 ενότητες με 
παραγράφους που έχουν σχεδιαστεί 
για να υποστηρίξουν ΜΚΟ, κοινωνικούς 
ακτιβιστές και επαγγελματίες με τεχνικές 
και οργανωτικές πτυχές.
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ΒΑΣΊΚΕΣ 
ΣΎΜΒΟΎΛΕΣ ΓΊΑ 
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΎ 
ΠΕΡΊΒΑΛΛΟΝΤΟΣΑ

“Η ομορφιά του τομέα του περιβάλλοντος 
συναντάς ανθρώπους που είναι όλοι έξω για 
να επιτύχουν έναν κοινό στόχο, αλλά όλοι 
προσεγγίζουν το στόχο από διαφορετικό 
κίνητρο, υπόβαθρο, προοπτική και 
αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις. 
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε όσο το 
δυνατόν περισσότερους από αυτούς 
τους παράγοντες. Σε αυτή την ενότητα 
θα καταστεί δυνατή η κατανόηση των 
βασικών βημάτων που απαιτούνται 
από ΜΚΟ, κοινωνικούς ακτιβιστές και 
επαγγελματίες, για την προώθηση και 
ενθάρρυνση της περιβαλλοντικής και 
φιλικής στάσης των ανθρώπων από τις 
τοπικές κοινότητες”.   

ΕΊΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΒΑΛΛΟΝΤΊΚΗ 
ΕΚΠΑΊΔΕΎΣΗ.

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι μια 
διαδικασία που επιτρέπει στα άτομα να 
διερευνήσουν περιβαλλοντικά ζητήματα, 
να επιλύσουν προβλέματα και να 
αναλάβουν δράση για να βελτιώσουν 
τον εαυτό τους και το περιβάλλον. Ως 
αποτέλεσμα, τα άτομα αναπτύσσουν 
μια βαθύτερη κατανόηση των 
περιβαλλοντικών ζητημάτων και έχουν τις 
ικανότητες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
και υπεύθυνες αποφάσεις. Τα συστατικά 
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι:
• Ευαισθητοποίηση και ευαισθησία 
στο περιβάλλον και περιβαλλοντικές 
προκλήσεις         
• Γνώση και κατανόηση του περιβάλλοντος 
και των περιβαλλοντικών προκλήσεων         
• Στάσεις ανησυχίας για το περιβάλλον 
και κίνητρο βελτίωσης ή διατήρησης της 
περιβαλλοντικής ποιότητας         
• Δεξιότητες για τον εντοπισμό και την 
επίλυση περιβαλλοντικών προκλήσεων         
• Συμμετοχή σε δραστηριότητες που 
οδηγούν στην επίλυση περιβαλλοντικών 
προκλήσεων.       

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δεν 
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δικαιωμάτων και την επιδίωξη να εκπληρώσουν 
πολλές άλλες κοινωνικές φιλοδοξίες υπόκεινται 
στην ευθύνη του κράτους. Η περιβαλλοντική 
εκπαίδευση που ασκείται από μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ) παρουσιάζεται ως μια 
νέα μέθοδος διδασκαλίας που στοχεύει στην 
αλλαγή των συνηθειών, των στάσεων και των 
κοινωνικών πρακτικών που αναζητούν λύσεις 
για την κοινωνικο-περιβαλλοντική υποβάθμιση 
που πλήττει τον σύγχρονο κόσμο. Οι ΜΚΟ, 
οι κοινωνικοί ακτιβιστές και οι επαγγελματίες 
έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
επεξεργασία της ανάπτυξης και της επέκτασης 
όσον αφορά τις δράσεις περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης στον ανεπίσημο τομέα, οι 
οποίες συμπληρώνουν και συχνά υποκινούν 
κυβερνητικές πρωτοβουλίες και υποστηρίζουν 
οργανισμούς ιδιωτικής πρωτοβουλίας που 
ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη έργων η 
περιοχή. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα 
των ΜΚΟ είναι η ικανότητα να ενώνονται γύρω 
από κοινές ατζέντες. Ένα τεράστιο άλμα στην 
ποιότητα των περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων δόθηκε από ΜΚΟ και 
κοινοτικές οργανώσεις, με την ανάπτυξη ενός 
εκτεταμένου καταλόγου μη τυπικών δράσεων, 
ενδεικτικών καινοτόμων πρακτικών, που 
αφορούν την ανάπτυξη της συνυπευθυνότητας 
των ανθρώπων και των κοινωνικών ομάδων 
όσον αφορά τη σημασία της διαμόρφωσης 
των πολιτών που είναι όλο και περισσότερο 
αφοσιωμένοι στα περιβαλλοντικά ζητήματα. 
Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η οργανωτική 
ιδιαιτερότητα των ΜΚΟ, η οποία τους παρέχει 
μια ελαφρότητα που επιτρέπει την ικανοποίηση 
των απαιτήσεων διαφόρων ακροατηρίων, με 
μεγάλη ποικιλία θεμάτων και στόχων, η οποία 
μπορεί να αυξηθεί με βάση νέες απαιτήσεις.   
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Επιτροπή 
Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης (WCED), οι ΜΚΟ 
διαδραματίζουν “ έναν απαραίτητο ρόλο. . . στον 
προσδιορισμό των κινδύνων, στην εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στο 
σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων για την 
αντιμετώπισή τους, καθώς και στη διατήρηση 
του υψηλού βαθμού δημόσιου και πολιτικού 

είναι ούτε περιβαλλοντική υπεράσπιση ούτε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες. Αντίθετα η 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι ένας ποικίλος 
και περίπλοκος τομέας που επικεντρώνεται 
στην εκπαιδευτική διαδικασία που πρέπει να 
παραμείνει ουδέτερη διδασκαλώντας τα άτομα 
την κριτική σκέψη και ενισχύοντας τις δικές τους 
ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης 
αποφάσεων σε μια συμμετοχική προσέγγιση.
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να 
διδαχθεί επίσημα σε σχολεία, αίθουσες 
διδασκαλίας, κολέγια και πανεπιστήμια ή 
μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον 
άτυπης μάθησης μέσω των ΜΚΟ, των 
επιχειρήσεων και των μέσων ενημέρωσης. 
Εκτός αυτού, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
πραγματοποιείται σε διάφορα προγράμματα 
μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως η βιωματική 
υπαίθρια εκπαίδευση, τα εργαστήρια, τα 
προγράμματα προβολής και η κοινοτική 
εκπαίδευση. Περιβαλλοντικά προβλήματα 
όπως η κλιματική αλλαγή θέτουν σε κίνδυνο την 
ευημερία μας και την οικονομική μας ανάπτυξη. 
Όλοι συνεισφέρουμε στα περιβαλλοντικά 
προβλήματα και, ως εκ τούτου, μπορούμε να τα 
λύσουμε μόνο με βάση τη δράση συνεργασίας. 
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, όπως η 
εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, βασίζεται 
στην οικοδόμηση της ευαισθητοποίησης και της 
ταυτοποίησης με τα προσωπικά περιβάλλοντα 
διαβίωσης. Δεν είναι επομένως απλώς η 
μεταφορά της γνώσης, αλλά μια διαδικασία 
μάθησης για την έννοια της κοινωνικής δράσης.

ΠΟΊΑ ΕΊΝΑΊ ΤΑ ΚΎΡΊΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΓΊΑ ΤΊΣ ΜΚΟ, ΤΟΎΣ ΚΟΊΝΩΝΊΚΟΎΣ 

ΑΚΤΊΒΊΣΤΕΣ ΚΑΊ ΤΟΎΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ, 
ΝΑ ΑΚΟΛΟΎΘΗΣΟΎΝ ΜΊΑ ΠΟΡΕΊΑ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΊΒΑΛΛΟΝΤΊΚΗ ΕΚΠΑΊΔΕΎΣΗ?
Ο σύγχρονος κόσμος έχει σημειώσει σημαντική 
ανάπτυξη σε οργανωμένες εθελοντικές 
δραστηριότητες, όπως η εμφάνιση μη 
κερδοσκοπικών οργανώσεων με στόχο την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων των κοινωνικών 
υπηρεσιών, την αποτροπή περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης, την υπεράσπιση των πολιτικών 
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για την ανάπτυξη μη τυπικών διαδικασιών 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

ΠΡΟΕΤΟΊΜΑΣΊΑ ΤΟΠΊΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΊΟΤΗΤΩΝ ΠΟΎ ΠΡΟΩΘΟΎΝ 

ΦΊΛΊΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΊΒΑΛΛΟΝ 
ΣΤΑΣΕΊΣ ΚΑΊ ΣΎΝΗΘΕΊΕΣ. 

Σήμερα, η ανάγκη περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης και επιβολής είναι πιο 
απαιτητική και επείγουσα από ποτέ. Κάθε 
πρόσωπο, οργάνωση και ίδρυμα έχει 
υποχρέωση και καθήκον να το προστατεύσει. 
Η προστασία του περιβάλλοντος περιλαμβάνει 
όχι μόνο τη ρύπανση αλλά και την αειφόρο 
ανάπτυξη και τη διατήρηση των φυσικών πόρων 
και του οικοσυστήματος. Οι περιβαλλοντικές 
μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα τελευταία 
χρόνια, έχουν αυξηθεί σε μέγεθος και σε 
αριθμό εξαιτίας κυβερνητικής αμέλειας προς 
την περιβαλλοντική κρίση. Οι ΜΚΟ έχουν 
αποκτήσει μεγάλη σημασία σε ένα σημείο όπου 
η πράξη ως κύριοι διαιτητές στον τομέα της 
περιβαλλοντικής πολιτικής. Με τη συσχέτιση 
των παγκόσμιων και τοπικών ανησυχιών, οι 
ΜΚΟ βρίσκονται σε θέση όχι μόνο να δώσουν 
έμφαση σε σημαντικά οικολογικά ζητήματα 
αλλά και να συνειδητοποιήσουν το περιβάλλον. 
Στην επόμενη παράγραφο θα παρουσιάσουμε 
ποιες δραστηριότητες είναι πιο κατάλληλες για 
το έργο των ΜΚΟ, κοινωνικών ακτιβιστών και 
επαγγελματιών.
Ποιες δραστηριότητες είναι πιο κατάλληλες για 
το έργο των ΜΚΟ, των κοινωνικών ακτιβιστών 
και των επαγγελματιών ;
Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι κοινωνικοί 
ακτιβιστές και οι επαγγελματίες μπορούν να 
διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο βοηθώντας 
στην κάλυψη των κενών διεξάγοντας έρευνα 
για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης πολιτικής, 
τη δημιουργία θεσμικών ικανοτήτων και τη 
διευκόλυνση του ανεξάρτητου διαλόγου με 
την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου 
να βοηθηθούν οι άνθρωποι να ζήσουν πιο 
βιώσιμο τρόπο ζωής. Ενώ ορισμένα από τα 
εμπόδια αρχίζουν να αίρονται, εξακολουθούν 
να υπάρχουν πολλοί τομείς που απαιτούν 

ενδιαφέροντος που απαιτείται ως βάση δράσης 
“. Υπάρχουν πολυάριθμες ΜΚΟ παγκοσμίως και 
οι οργανώσεις αυτές διαδραμάτισαν σημαντικό 
ρόλο στην κοινωνική ανάπτυξη, στη βιώσιμη 
ανάπτυξη της κοινότητας και στην προώθηση 
της βιώσιμης κατανάλωσης. Οι επιχειρήσεις 
που επιθυμούν να απευθύνονται σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους μπορούν να επωφεληθούν από 
μια παραγωγική σχέση με τις ΜΚΟ. Η εμφάνιση 
των ΜΚΟ αντιπροσωπεύει μια οργανωμένη 
αντίδραση της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως σε 
εκείνους τους τομείς όπου το κράτος είτε δεν 
κατάφερε να το επιτύχει είτε το έπραξε επαρκώς. 
Η σημασία της ευαισθητοποίησης του κοινού 
και της συμμετοχής των ΜΚΟ στην προστασία 
του περιβάλλοντος αναγνωρίζεται παγκοσμίως. 
Οι ΜΚΟ μπορούν να προβούν στις ακόλουθες 
συνεισφορές:
• Εκπαίδευση και προγράμματα 
ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα του 
περιβάλλοντος          
• Διερεύνηση και ανάλυση των πραγματικών 
περιστατικών          
• Καινοτομία και πειραματισμός σε τομείς που 
είναι δύσκολο για τις κυβερνητικές υπηρεσίες να 
κάνουν αλλαγές          
• Παροχή εμπειρίας και ανάλυση πολιτικής          
• Παροχή έγκυρων και αξιόπιστων πληροφοριών 
σε ένα δίκτυο εξειδικευμένων επαγγελματιών          
• Ανεξαρτησία και διαβίβαση σχετικών 
πληροφοριών σε δημόσια και κυβερνητικά 
όργανα         
• Αλληλεγγύη και υποστήριξη των 
περιβαλλοντικών υπερασπιστών.   
      
Στον τομέα των περιβαλλοντικών θεμάτων, 
τα προβλήματα και οι λύσεις, καθώς και το 
κόστος και τα οφέλη, βρίσκονται σε συνδυασμό 
με διάφορους παράγοντες και απαιτούν 
συντονισμό μεταξύ του δημόσιου, του ιδιωτικού 
τομέα και του τομέα της κοινωνίας των πολιτών 
μέσω των διαφόρων οργανώσεών τους. 
Είναι μια πραγματικότητα που απαιτεί ένα 
νέο εκπαιδευτικό σενάριο στο οποίο οι ΜΚΟ 
παρουσιάζονται ως βασικοί συντελεστές της 
εμπειρογνωμοσύνης και του προφίλ τους 
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να επιτευχθεί μόνο μέσω ενός δικτύου 
παρακινημένων και αφοσιωμένων εθελοντικών 
οργανώσεων, όπως οι ΜΚΟ. Άλλοι τομείς 
δράσης των ΜΚΟ και του κοινωνικού ακτιβιστή 
μπορούν να περιγραφούν ως εξής:   
ΜΚΟ που εργάζονται για τη διατήρηση της 
φύσης και του περιβάλλοντος.
Πολλές ΜΚΟ ειδικεύονται στην «πράσινη» 
αρένα, αντιμετωπίζοντας την ανάγκη 
διατήρησης της φύσης και του περιβάλλοντος. 
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω εκστρατειών 
μαζικής ευαισθητοποίησης, οδήγησης 
φυτεύσεων δέντρων, προώθησης οικολογικά 
βιώσιμων πρακτικών για την απομάκρυνση 
των αποβλήτων, όπως η υψοκομία και η 
κομποστοποίηση, αντί να απορρίπτονται σε 
χώρους υγειονομικής ταφής, υποστηρίζοντας 
τη χρήση κύκλων και πράσινων ανανεώσιμων 
καυσίμων αντί για επικίνδυνα ορυκτά καύσιμα. 
ΜΚΟ που ασχολούνται με την έρευνα.
Πολλές ΜΚΟ ειδικεύονται στην υποστήριξη 
δεδομένων από κυβερνητικούς οργανισμούς 
με βάση δεδομένα, παρουσιάζοντας ποσοτικά 
αποδεικτικά στοιχεία ότι ο εμπλουτισμός της 
βιοποικιλότητας και των υδάτινων σωμάτων 
είναι επικίνδυνος. Οι εκθέσεις τους γίνονται η 
βάση της προσοχής των μέσων ενημέρωσης, 
εκπαιδεύοντας τις μάζες και τελικά συνδυάζοντας 
τη γνώμη. Αυτό σύντομα γίνεται η βάση της 
επανεξέτασης της πολιτικής και τελικά της 
μεταρρύθμισης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εν 
λόγω ΜΚΟ έχουν την εξουσία να επιφέρουν 
παγκόσμιες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων 
μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση των 
κανονιστικών ρυθμίσεων για τα επικίνδυνα 
απόβλητα, τις απαγορεύσεις των ναρκών 
ξηράς και τον έλεγχο των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου.  
Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι οι 
ΜΚΟ δεν είναι μια μονολιθική οντότητα, αλλά 
ομάδες και οργανώσεις που ασχολούνται με 
τον ακτιβισμό, την ανάπτυξη, την ανακούφιση, 
την πρόσβαση στην πληροφορία και την 
έρευνα τόσο σε βάθος όσο και σε δημογραφικά 
στοιχεία. Είναι ενωμένοι στο στόχο τους για το 
δημόσιο καλό και τη βιωσιμότητα. 

περαιτέρω μεταρρυθμίσεις και υποστήριξη, 
προκειμένου να βοηθηθούν οι ΜΚΟ να διεξάγουν 
το έργο τους.
Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν: την 
ανάγκη θέσπισης νομικού πλαισίου για την 
αναγνώριση των ΜΚΟ και την πρόσβαση σε 
πιο διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης 
· υποστήριξη / στήριξη υψηλού επιπέδου από 
τοπικές προσωπικότητες · και η συμμετοχή των 
ΜΚΟ στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής. 
Οι ΜΚΟ λαμβάνουν ορισμένα βήματα για να 
προωθήσουν τη συζήτηση και τη συζήτηση 
σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα, έξω από 
τις ευρείες σφαίρες των δημοφιλών μέσων 
ενημέρωσης και του εκπαιδευτικού συστήματος. 
Η υποστήριξη και η ευαισθητοποίηση αποτελούν 
τις κύριες δραστηριότητες για την προώθηση 
εννοιών όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η διατήρηση 
των φυσικών πόρων και η αποκατάσταση 
των οικοσυστημάτων. Οι ΜΚΟ μπορούν 
να ευαισθητοποιήσουν τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής σχετικά με τις τοπικές 
ανάγκες και προτεραιότητες. Μπορούν συχνά 
να ενημερώσουν τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής σχετικά με τα συμφέροντα τόσο 
των φτωχών όσο και του οικοσυστήματος στο 
σύνολό του. Κατά την παροχή εκπαιδευτικών 
εγκαταστάσεων, τόσο σε κοινοτικό όσο και 
σε κυβερνητικό επίπεδο, οι ΜΚΟ μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Μπορούν 
επίσης να συμβάλουν σημαντικά στην ανάληψη 
έρευνας και δημοσίευσης σχετικά με θέματα 
περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Είναι απαραίτητο 
να υποστηριχθούν και να ενθαρρυνθούν οι ΜΚΟ 
πραγματικού, μικρού και τοπικού επιπέδου σε 
διάφορα μέρη του κόσμου, οι οποίες μπορούν 
να παράσχουν την απαραίτητη θεσμική στήριξη 
ειδικά για τις τοπικές ανάγκες. Μπορούμε να 
εκτιμήσουμε από την παραπάνω συζήτηση 
ότι η ίδια η ύπαρξη των ΜΚΟ και ο ρόλος 
τους στην προστασία του περιβάλλοντος δεν 
είναι μόνο σημαντικός, αλλά και απαραίτητος, 
διότι κανένας μόνος κανόνας με νόμους και 
πράξεις δεν μπορεί να επιτύχει τους στόχους 
του περιβάλλοντος προστασία χωρίς ατομική 
και δημόσια συμμετοχή, η οποία μπορεί 
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ΠΩΣ ΝΑ 
ΔΗΜΊΟΎΡΓΗΣΕΤΕ 
ΑΣΤΊΚΟΎΣ 
ΚΗΠΟΎΣ ΓΊΑ 
ΚΟΊΝΩΝΊΚΟΎΣ 
ΣΚΟΠΟΎΣ

B

“Οι άνθρωποι όλων των κοινωνικών 
ομάδων, των ηλικιών και των εθνοτήτων 
μπορούν να κατανοήσουν τη γλώσσα 
της κηπουρικής: φύτευση, καλλιέργεια, 
πότισμα, φροντίδα του εδάφους και 
συγκομιδή είναι καθήκοντα που πρέπει 
να κάνει κάθε κηπουρός. Κάνοντας 
αυτά τα πράγματα σε ένα κοινοτικό 
ή γειτονικό κήπο προκαλεί σχεδόν 
αυτόματα την ανταλλαγή των γνώσεών 
τους. Μπορούν να λειτουργήσουν ως 
ένα είδος «μελλοντικού εργαστηρίου» 
και να συμβάλουν στη δημιουργία των 
φρέσκων μυαλών που απαιτούνται για 
τη δημιουργία αστικών κοινοτήτων που 
διασχίζουν οικονομικές, εκπαιδευτικές 
και πολιτιστικές διαφορές. Ακολουθώντας 
τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το 
τμήμα του οργανισμού σας θα έχουν τη 
δυνατότητα να εφαρμόσουν ένα se Ries 
πρακτικά βήματα για να ρυθμίσετε τη μια 
ν Urban Garden για κοινωνικό σκοπό”.      

ΚΑΘΟΡΊΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
ΤΟΎ ΕΡΓΟΎ: ΣΎΝΟΛΊΚΕΣ ΚΑΊ 

ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΊΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΔΊΚΑΊΟΎΧΩΝ ΚΑΊ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ. 

Η αξιολόγηση των καλών αναγκών είναι 
ζωτικής σημασίας για την επιτυχία ενός 
έργου και την ανάπτυξη ενός βιώσιμου 
αστικού κήπου. Η δραστηριότητα αυτή 
θα υποστηρίξει τις ΜΚΟ να διεξάγουν 
αξιολόγηση των αναγκών και να 
καθορίσουν στόχους συνεκτικού σχεδίου 
που θα αντιμετωπίζουν τα πραγματικά 
προβλήματα των δικαιούχων στην 
στοχοθετημένη κοινότητα. Οι δικαιούχοι και 
άλλοι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στην 
ανάλυση προκειμένου να διασφαλίσουν 
τη συνάφεια, τη βιωσιμότητα και τη 
σκοπιμότητα του κοινοτικού κήπου. Ο 
ηγέτης της κοινότητας πρέπει να εκπαιδεύει 
τα μέλη της κοινότητας για το πώς να 
επικοινωνούν και να εκφράζουν ο ένας τον 
άλλον, να αναλύουν και να κατανοούν το 
πλαίσιο στο οποίο ζουν, να αντιμετωπίζουν 
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πιθανόν να εκτείνονται πέρα από την 
επισιτιστική ασφάλεια, καθώς οι κήποι παρέχουν 
φρέσκα λαχανικά και η διαδικασία κηπουρικής 
περιλαμβάνει τη σωματική άσκηση. Οι 
οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις μπορούν 
επίσης να ενισχυθούν μέσω της κοινοτικής 
κηπουρικής, καθώς τα μέλη της κοινότητας 
παρέχουν συμβουλές και υποστήριξη για 
να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων και όλοι απολαμβάνουν τα οφέλη 
που προσφέρει το πρόγραμμα κηπουρικής. 
Τα ζητήματα μετανάστευσης μπορούν να 
οδηγήσουν στην απώλεια αυτών των βασικών 
κοινωνικών δικτύων και μπορεί να αφήσουν τις 
οικογένειες των μεταναστών να αισθάνονται 
απομονωμένες.
Για να γίνει κηπουρική, οι ΜΚΟ πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν λίγες τεχνικές για την 
καλλιέργεια φυτών. Ορισμένες από αυτές 
είναι φυσικοί πόροι, όπως το νερό, το τοπίο, 
το έδαφος, η ηλιοφάνεια και πολλά τέτοια 
πράγματα. Η χρήση αυτών των πόρων έξυπνα 
αποτελεί μέρος της βιώσιμης κηπουρικής . 
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να το κάνουμε 
ακόμα πιο υγιές και πράσινο. Τώρα υπάρχουν 
λίγες τεχνικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
για βιώσιμη κηπουρική. Αυτό είναι πολύ απλό. 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λιγότερο 
νερό και να χρησιμοποιήσουμε οργανικά 
πράγματα για την καλλιέργεια φυτών επίσης. 
Αυτά είναι τα βασικά βιώσιμα μέτρα. Για να γίνει 
αυτό, πρέπει να έχουμε τις κατάλληλες γνώσεις 
σχετικά με την κηπουρική και τις απαιτήσεις 
της, ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
τους κατάλληλους πόρους χωρίς να σπαταλάμε 
κανένα από αυτά. Για να γίνει αυτό, μπορούμε 
να διερευνήσουμε τα φυτά που θέλουμε 
να αναπτυχθούν. Μόνο τότε μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε την κατάλληλη ποσότητα 
νερού και μπορούμε να σχεδιάσουμε το τοπίο 
σύμφωνα με την απαίτηση. Εδώ είναι λίγα 
μέτρα:
• Οι εκτοξευτήρες ψεκασμού δεν είναι 
πάντα μια εξαιρετική επιλογή. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε εύκαμπτους σωλήνες έτσι 
ώστε να μην σπαταλάτε νερό.

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να 
αλλάζουν την πραγματικότητα. Ένας ηγέτης 
της κοινότητας δεν μεταφέρει περιεχόμενο, δεν 
επιβάλλει λύσεις από πάνω προς τα κάτω. Ο 
αρχηγός της κοινότητας είναι ειδικός στην τέχνη 
της αμφισβήτησης, δημιουργώντας συνθήκες 
στις οποίες κάθε άτομο μπορεί να μάθει πώς 
να εκφράζεται και να ερευνά μέσα σε μια 
ομάδα και να διευκολύνει μια διαδικασία κοινής 
ανάλυσης και προγραμματισμού. Η ανάλυση 
παρουσιάζεται σε μια μορφή διαγράμματος που 
δείχνει τις επιπτώσεις ενός προβλήματος στην 
κορυφή και των αιτιών του κάτω.
Οδηγίες για τον εκπαιδευτή:
1. Εισάγετε το “δέντρο προβλημάτων” και 
σχηματίζετε ομάδες 3-4 συμμετεχόντων. 
2. Ως αφετηρία, καλέστε κάθε ομάδα και 
συμμετέχοντες να εντοπίσουν και να δηλώσουν 
το βασικό πρόβλημα στην στοχοθετημένη 
κοινότητα που θέλουν να αντιμετωπίσουν.
3. Προσκαλέστε κάθε ομάδα να προβληματίσει 
και να αναλύσει όλα τα προβλήματα που 
σχετίζονται με το βασικό πρόβλημα. Κάθε 
πρόβλημα που εντοπίζεται πρέπει να είναι 
γραμμένο σε μια κάρτα.
4. Προσκαλέστε κάθε ομάδα να δημιουργήσει 
ιεράρχηση των αιτιών και των αποτελεσμάτων: 
τα προβλήματα που προκαλούν άμεσα το 
βασικό πρόβλημα τίθενται παρακάτω. τα 
προβλήματα που είναι άμεσες επιπτώσεις του 
βασικού προβλήματος τίθενται παραπάνω.
5. Προσκαλέστε κάθε ομάδα να συνδέσει τα 
προβλήματα με τα βέλη αιτίας-αιτίας. Οι δεσμοί 
των αιτιών και των αποτελεσμάτων πρέπει 
να είναι σαφείς και λογικές. Οι συμμετέχοντες 
θα πρέπει να επανεξετάσουν το διάγραμμα 
και να επαληθεύσουν την εγκυρότητα και την 
πληρότητα τους. Αφού ολοκληρωθεί, ο δέντρο 
προβλημάτων αντιπροσωπεύει μια περίληψη 
της υπάρχουσας αρνητικής κατάστασης.
6. Προσκαλέστε κάθε ομάδα να παρουσιάσει 
τα τελικά αποτελέσματα και όλους τους 
συμμετέχοντες να παράσχουν κοινά σχόλια.

ΦΎΣΊΚΕΣ ΤΕΧΝΊΚΕΣ ΚΗΠΟΎΡΊΚΗΣ .
Τα οφέλη των κοινοτικών έργων κηπουρικής 
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χρήση του δημόσιου χώρου ή την κοινωνική 
υποστήριξη. Το ζήτημα της παροχής καλύτερων 
δημόσιων χώρων φαίνεται εδώ πρώτα μέσα από 
το πρίσμα του σχεδιασμού, επειδή οι υπεύθυνοι 
σχεδιασμού έχουν να διαδραματίσουν 
καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία και 
διαμόρφωση δημόσιων χώρων. ένα ρόλο που 
εκδηλώνεται με δύο ξεχωριστούς τρόπους. 
Πρώτον, οι υπεύθυνοι σχεδιασμού είναι 
συχνά οι ιδρυτές έργων του δημόσιου χώρου, 
αναγνωρίζοντας, για παράδειγμα, την ανάγκη 
και το δυναμικό για νέους ή ανανεωμένους 
δημόσιους χώρους σε συγκεκριμένες 
τοποθεσίες, μέσω της πρόληψης σχεδίων ή 
πλαισίων, πολιτική. Δεύτερον, οι υπεύθυνοι 
σχεδιασμού είναι οι φύλακες του τρόπου με τον 
οποίο δημιουργούνται δημόσιοι χώροι μέσω 
των ρυθμιστικών διαδικασιών διαχείρισης της 
ανάπτυξης. Η κρίσιμη σκέψη περιλαμβάνει 
κρίσιμες συνέπειες και συζητήσεις, οι οποίες 
έχουν καθοριστικό ρόλο στην ενεργοποίηση 
των διαδικασιών επίλυσης προβλημάτων και 
λήψης αποφάσεων (Chaffee, 1994). 
Η κριτική σκέψη είναι μια εποικοδομητική 
διαδικασία ανάλυσης για να εξετάσουμε τι 
συμβαίνει στο περιβάλλον. Αυτό το σύστημα 
ανάλυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τον καθορισμό προβλημάτων, την ανάληψη 
ενεργειών για την επίτευξη ενός στόχου, τη λήψη 
αποφάσεων και τη διεξαγωγή αναδρομικών 
αξιολογήσεων. Προκειμένου να προσδιοριστεί, 
να περιγραφεί, να μετρηθεί και να αξιολογηθεί 
η διαδικασία κριτικής σκέψης, είναι απαραίτητο 
να κατανοηθούν οι δείκτες δεξιοτήτων κριτικής 
σκέψης. Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη 
σημασία της απόκτησης της ικανότητας σκέψης 
κριτικά. Ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς 
να διδάξουμε την κριτική σκέψη. απευθείας 
για παράδειγμα ως έναν πυρήνα φυσικά ή 
έμμεσα όπως δόμηση της διδασκαλίας και Lear 
n σης διαδικασία κατά τρόπο ώστε οι εν λόγω 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορέσουν 
οι μαθητές να απασχολούν ανώτερης τάξης 
γνωστικές διαδικασίες τους.
Η ποιότητα της εργασίας των ΜΚΟ εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της κριτικής 

• Μπορείτε να δοκιμάσετε να αποθηκεύσετε 
νερό βροχής έτσι ώστε να μπορείτε να τα 
χρησιμοποιήσετε για κηπουρική. Η συγκομιδή 
του βρόχινου νερού είναι ένα εξαιρετικά βιώσιμο 
μέτρο.
• Δοκιμάστε να χρησιμοποιείτε συσκευές 
με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας για την 
κηπουρική και εάν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε 
μηχανή γκαζόν, προσπαθήστε να την έχετε σε 
τακτική βάση. 
• Αποφύγετε τη χρήση πλαστικών σε 
οποιαδήποτε μορφή κατά την κηπουρική. 
Τα πλαστικά δεν είναι καλά για εμάς και το 
περιβάλλον μας. 
• Επιλέξτε τα φυτά σας έξυπνα. Αν έχετε 
μικρότερο χώρο, τότε επιλέξτε τα φυτά σας 
ανάλογα. 
• Μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε 
τα φύλλα από τον κήπο σας για να τα 
κομποστοποιήσετε. 
• Μη χρησιμοποιείτε τα απόβλητα από τον 
κήπο σας για γέμισμα γης. Αντ ‘αυτού, στείλτε 
τα για ανακύκλωση στο τοπικό πρόγραμμα 
ανακύκλωσης απορριμμάτων. 
 
Στη σημερινή πολυάσχολη ζωή δεν έχουμε αρκετό 
χρόνο για να ανταποκριθούμε στο περιβάλλον 
μας. Η κηπουρική μας δίνει την ευκαιρία να το 
κάνουμε. Οι ΜΚΟ με αυτόν τον τρόπο μπορούν 
να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός πιο υγιεινού 
περιβάλλοντος. Από την παραγωγή οξυγόνου 
στη δημιουργία περισσότερων πρασίνων, η 
κηπουρική πάντα βοηθάει.

ΕΝΤΟΠΊΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΎΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ 
ΎΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΣΤΊΚΟ ΚΗΠΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΚΡΊΤΊΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ. ΜΊΑ ΑΝΑΛΎΣΗ ΤΟΎ 
ΠΕΡΊΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΊ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΗΣ ΤΟΠΊΚΗΣ ΚΟΊΝΟΤΗΤΑΣ.
Πολλές από τις σύγχρονες αστικές εξελίξεις που 
χτίστηκαν στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα 
σχεδιάστηκαν με σκοπό να προσδιορίσουν 
υπερβολικά τις λειτουργίες και τις χρήσεις του 
δημόσιου χώρου. Ως αποτέλεσμα, πολλοί από 
τους ανοικτούς χώρους αυτών των αστικών 
περιοχών δεν ενθαρρύνουν την αυθόρμητη 
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σκέψης και της ανάλυσης των περιβαλλοντικών 
ζητημάτων σε όλα τα επίπεδα του προσωπικού. 
Ειδικότερα, η ποιότητα των εργασιών στον 
τομέα - σε επίπεδο εταίρων και κοινοτήτων - 
εξαρτάται από την κατανόηση των αναπτυξιακών 
διαδικασιών και των ισχυρών δεξιοτήτων 
διευκόλυνσης, οι οποίες βασίζονται σε ισχυρά 
επίπεδα κριτικής σκέψης. Παρόλο που αυτές 
είναι εγγενώς παρόντες σχεδόν σε όλους, η 
εκμάθηση της εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικά 
συστήματα και οι δομές της πατριαρχικής και 
της κορυφαίας δύναμης συχνά παρεμποδίζουν 
την ανάπτυξή τους. Οι ακόλουθες συνεδρίες 
προτείνει κάποια πρακτικά μέσα με τα οποία 
αναπτυξιακούς οργανισμούς να αναπτύξουν 
ισχυρή αναλυτική σκέψη και ισχυρές δεξιότητες 
διευκόλυνσης μεταξύ του προσωπικού τους στη 
χρήση πράσινων χώρων για κοινωνικό σκοπό.
 
Η κριτική σκέψη περιλαμβάνει κρίσιμες 
επιπτώσεις και συζήτηση, η οποία έχει 
καθοριστικό ρόλο στην ενεργοποίηση της 
επίλυσης προβλημάτων και στη λήψη 
αποφάσεων, SION διαδικασίες λήψης (Chaffee, 
1994). Η κριτική σκέψη είναι εποικοδομητική 
διαδικασία ανάλυσης για την εξέταση του τι 
συμβαίνει στο περιβάλλον. Αυτό το σύστημα 
ανάλυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τον καθορισμό προβλημάτων, την ανάληψη 
δράσεων για την επίτευξη ενός στόχου, την λήψη 
αποφάσεων και την εκπόνηση αναδρομικών 
αξιολογήσεων. Προκειμένου να προσδιοριστεί, 
να περιγραφεί, μετρηθει και να αξιολογηθει η 
κρίσιμη διαδικασία της σκέψης, είναι αναγκάιο 
να γίνουν κατανοητοί  οι δείκτες των δεξιοτήτων 
κριτικής σκέψης. Η κριτική σκέψη περιλαμβάνει 
κρίσιμες επιπτώσεις και συζήτηση, η οποία 
έχει καθοριστικό ρόλο στην ενεργοποίηση 
της επίλυσης προβλημάτων και στη λήψη 
αποφάσεων ,SION διαδικασίες λήψης (Chaffee, 
1994). 
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ΠΡΑΚΤΊΚΑ 
ΒΗΜΑΤΑ ΓΊΑ ΤΗ 
ΔΗΜΊΟΎΡΓΊΑ 
ΑΣΤΊΚΩΝ ΚΗΠΩΝC

“Ψάχνετε να ξεκινήσετε έναν αστικό κήπο 
αυτή την άνοιξη και δεν είστε σίγουροι 
από πού να ξεκινήσετε; Αυτό δεν είναι 
ένας μαγικός τύπος που θα σας επιτρέψει 
να μεγαλώσετε 25 κιλά ντομάτας ή 300 
αγγούρια. αλλά μια σειρά από πρακτικές 
συμβουλές  που θα σας υποστηρίξει ώστε 
να αξιοποιήσετε και να μεγιστοποιήσετε 
περιορισμένο χώρο σας». Αν είστε 
κοινωνικός λειτουργός και ενδιαφέρεστε 
να μάθετε πώς να καλλιεργείτε τα δικά 
σας φυτά και λαχανικά, τότε αυτό το τμήμα 
είναι ένας πολύ πρακτικός τρόπος για να 
ξεκινήσετε να καλλιεργείτε τον πλούσιο, 
πλούσιο αστικό κήπο σας, ακριβώς στη 
δική σας πόλη”.

ΤΑ ΔΊΑΦΟΡΑ ΕΊΔΗ ΚΑΊ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ.

Οι κοινοτικοί κήποι ποικίλλουν με 
διάφορους τρόπους: καλλιεργούνται από 
διαφορετικά είδη κοινοτήτων σε διάφορες 
τοποθεσίες, συνεπάγονται ατομικά ή 
κοινοτικά οικόπεδα και η έκταση της 
ενεργού συμμετοχής (π.χ. κηπουρική) 
διαφέρει. Επομένως, οι κοινοτικοί 
κήποι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
κοινωνικής συνοχής - ακόμη και αν οι 
άνθρωποι δεν καθοδηγούνται ιδιαίτερα 
από κοινωνικά κίνητρα. Επιπλέον, ενώ 
οι συμμετέχοντες που έχουν κίνητρα από 
τις κοινωνικές πτυχές της κηπουρικής, 
φυσικά, παρουσιάζουν υψηλότερο επίπεδο 
εκτίμησης γι ‘αυτούς, αυτές οι κοινωνικές 
πτυχές προσφέρουν επίσης προστιθέμενη 
αξία για εκείνους τους συμμετέχοντες που 
έχουν κίνητρα κυρίως από την καλλιέργεια 
λαχανικών. Στο πιο θεμελιώδες 
επίπεδο, μέσω αλληλεπιδράσεων σε 
κοινωνικές εκδηλώσεις και καθημερινές 
δραστηριότητες κηπουρικής, οι 
αστικοί κήποι χρησιμεύουν ως ένας 
ευχάριστος χώρος για τους κηπουρούς 
και τους μη κηπουρούς. Οι καθημερινές 
δραστηριότητες και οι περιστασιακές 
κοινωνικές εκδηλώσεις ενισχύουν τους 



I 13 I
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

σημαντικές ευκαιρίες για τη συνέχιση των 
αγροτικών παραδόσεων και των γνώσεων των 
μεταναστών και προσφύγων κήπους ιδιαίτερα. 
Οι κήποι τους επιτρέπουν να καλλιεργούν 
εθνικά λαχανικά που δεν θα μπορούσαν 
εύκολα να βρεθούν στις αγορές τροφίμων. 
Η καλλιέργεια και η κατανάλωση αυτών των 
λαχανικών αποτελούν μέρος σημαντικών 
πολιτιστικών πρακτικών για τις εθνοτικές 
κοινότητες. Ο κήπος μπορεί να χρησιμεύσει 
ιδιαίτερα ως χώρος για διαπολιτισμικές 
αλληλεπιδράσεις και μάθηση, καθώς και για την 
οικοδόμηση κοινωνικών δεσμών σε εθνικά και 
πολιτισμικά όρια. Αυτά συμβαίνουν τόσο με την 
πράξη της κηπουρικής όσο και με τα κοινωνικά 
και κοινοτικά γεγονότα που συμβαίνουν 
στην περιοχή. Μέσω της συλλογικής λήψης 
αποφάσεων και της κατανομής ευθυνών, 
ο κήπος μπορεί να χρησιμεύσει ως χώρος 
για δημοκρατικές πρακτικές. Εσωτερικά, οι 
κοινοτικοί κήποι μπορούν να χρησιμεύσουν 
ως μέσο μέσα από το οποίο ασκούνται και 
αναπαράγονται οι δημοκρατικές αξίες. Τέλος, 
οι αστικοί κήποι μπορούν να χρησιμεύσουν 
ως κοινοτικό δίχτυ ασφαλείας ενόψει της 
καταστροφής και της οικονομικής απελπισίας. 
Μέσω της οικοδόμησης δικτύων και κοινωνικών 
δεσμών και μέσω της παραγωγής τροφίμων, 
η αστική κηπουρική μπορεί να συμβάλει στην 
ανθεκτικότητα μιας κοινότητας σε περίοδο 
κρίσης .

ΒΑΣΊΚΕΣ ΓΝΩΣΕΊΣ ΚΑΊ ΔΕΞΊΟΤΗΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΊΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΊΚΗ 

ΚΗΠΟΎΡΊΚΗ. ΓΝΩΡΊΖΟΝΤΑΣ ΚΑΊ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ.

Ο σκοπός αυτής της συνόδου είναι να παρέχει 
τις βασικές γνώσεις του εδάφους που απαιτείται 
για την κατασκευή των αστικών κήπων, καθώς 
και για την αποτελεσματική διαχείριση της 
Δραστηριότητα i es με κοινωνικό σκοπό. Μια 
θεμελιώδης γνώση της επιστήμης του εδάφους 
αποτελεί προϋπόθεση για την αντιμετώπιση 
των πολλών φυσικών προκλήσεων που θα 
αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα τον 21ο αιώνα. 
Είναι επίσης αλήθεια ότι η μελέτη των εδαφών 

κοινωνικούς δεσμούς και διευκολύνουν τις 
αλληλεπιδράσεις τόσο των κηπουρών όσο 
και των μη κηπουρών. Κάνουν τους κήπους 
να λειτουργούν περισσότερο ως κοινωνικοί 
χώροι, αντί για απλούς κήπους. Μέσω αυτών 
των αλληλεπιδράσεων, η αστική κηπουρική 
ασχολείται με ένα ευρύτερο κοινό πέρα από 
τους κηπουρούς, με αποτέλεσμα μεγαλύτερα 
οφέλη για την κοινότητα καθώς και μεγαλύτερη 
υποστήριξη για την αστική κηπουρική. Εκτός από 
τις κοινωνικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, 
η ίδια η κηπουρική μπορεί να είναι μια μορφή 
κοινωνικής δραστηριότητας και διευκολύνει τις 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Ειδικά για τους 
μετανάστες και τους πρόσφυγες, οι αστικοί κήποι 
παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες για τη συνέχιση 
των παραδοσιακών πολιτιστικών πρακτικών. 
Οι κήποι χρησιμοποιούνται επίσης ως χώροι 
για ποικίλες εθνικές κοινωνικές εκδηλώσεις και 
πολιτιστικές πρακτικές. Ως εκ τούτου, οι αστικοί 
κήποι λειτουργούν ως πολιτιστικός χώρος για 
συγκεκριμένες κοινότητες και ως τόπος έκφρασης 
των πολιτιστικών ταυτοτήτων και ανήκουν ως 
τόποι για μια ποικιλία εθνοτικών κοινωνικών 
εκδηλώσεων και πολιτιστικών πρακτικών. 
Ως εκ τούτου, οι αστικοί κήποι λειτουργούν 
ως πολιτιστικός χώρος για συγκεκριμένες 
κοινότητες και ως χώρος για την έκφραση των 
πολιτιστικών ταυτοτήτων και της ύπαρξης. 
Στη μελέτη τους για τους κοινοτικούς κήπους 
στη Νέα Υόρκη, οι Saldivar-Tanaka και Krasny 
(2004) διαπίστωσαν ότι οι κήποι παρέχουν 
μια σύνδεση μεταξύ των μεταναστών και της 
πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Συγκεκριμένα, 
οι κήποι του Λατίνο φαινόταν να είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί ως χώροι για τη διατήρηση της 
κουλτούρας καλλιέργειας του Πουέρτο Ρίκο 
σε αστικό περιβάλλον (Saldivar-Tanaka and 
Krasny 2004: 409). Στο Σιάτλ, οι Hou et al. (2009) 
εξέτασαν αρκετές περιπτώσεις κοινοτικών 
κήπων και διαπίστωσαν ότι αυτές χρησιμεύουν 
επίσης ως σημαντικοί χώροι για συνεχιζόμενες 
πολιτιστικές πρακτικές. Άλλα παραδείγματα 
των ανθρώπων που υποστηρίζουν σης κυρίως 
κηπουροί που προέρχονται από εθνοτικές 
κοινότητες, αφήστε τους κήπους παρέχουν 
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συστήματα κατασκευάστηκαν ως μια πολύ 
διαστημική και αποδοτική από πλευράς πόρων 
μορφή της «αστικής γεωργίας » . Σήμερα, 
αποτελούν μια σημαντική πηγή βιομηχανικής 
παραγωγής. μια εκτίμηση υποδηλώνει ότι το 
2016 η υδροπονική αγορά λαχανικών ήταν 
περίπου 6,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε όλο 
τον κόσμο. Η δυνατότητα ανάπτυξης τροφίμων 
σε μικρούς χώρους, υπό οποιεσδήποτε 
περιβαλλοντικές συνθήκες, είναι σίγουρα 
μεγάλα πλεονεκτήματα σε αστικό περιβάλλον. 
Αλλά αυτές οι τεχνολογίες σημαίνουν επίσης 
ότι ο χρόνος που ξοδεύεται σε εξωτερικούς 
χώρους, ο καιρός των φυσικών κύκλων των 
εποχών, χάνεται. Επίσης, τα υδροπονικά 
συστήματα απαιτούν θρεπτικά συστατικά τα 
οποία συχνά συντίθενται χημικά - παρόλο 
που τα οργανικά θρεπτικά συστατικά γίνονται 
πλέον διαθέσιμα. Πολλοί αστικοί κτηνοτρόφοι 
αναπτύσσουν τα τρόφιμά τους σύμφωνα με τις 
οργανικές αρχές, εν μέρει επειδή η υπερβολική 
χρήση χημικών λιπασμάτων είναι επιβλαβής για 
τη γονιμότητα του εδάφους και για τα ρυπογόνα 
υπόγεια ύδατα .       

ΤΑ ΣΤΟΊΧΕΊΑ ΤΗΣ ΔΊΑΤΑΞΗΣ ΤΟΎ 
ΚΗΠΟΎ. ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΟΊΚΟΛΟΓΊΚΟΎ 

ΚΗΠΟΎ. ΒΊΟΠΟΊΚΊΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ 
ΚΗΠΟ. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΎ 
ΚΗΠΟΎ ΚΑΊ ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΚΎΣΕΊ 

ΤΗ ΒΊΟΠΟΊΚΊΛΟΤΗΤΑ. ΑΠΟΡΡΊΜΜΑΤΑ 
ΚΗΠΩΝ.

Είναι εύκολο να υποστηρίξετε τη βιοποικιλότητα 
παρέχοντας συρραπτικά όπως το νερό, τα 
τρόφιμα και τα καταφύγια. Με την απώλεια 
ενδιαιτημάτων να είναι η μεγαλύτερη απειλή για 
τη βιοποικιλότητα στον κόσμο, οι αστικοί κήποι 
και τα ενδιαιτήματα της γειτονιάς είναι ζωτικής 
σημασίας κομμάτια που συγκεντρώνουν ένα 
όλο και πιο κατακερματισμένο φυσικό τοπίο. 
Εδώ θα βρείτε μερικές μεθόδους που θα κάνουν 
τους αστικούς κήπους σας να υποστηρίξουν τη 
βιοποικιλότητα:
• Περιποιήση του γκαζόν σας: Οι 
χορτοτάπητες είναι αφύσικα ενδιαιτήματα. Η 
δημιουργία μιας πολιτογραφημένης περιοχής 

μπορεί να είναι τόσο συναρπαστική όσο και 
διανοητικά ικανοποιητική. Είναι στα εδάφη ότι 
είμαστε σε θέση να τηρήσουμε όλες τις αρχές 
της βιολογίας, της χημείας και της φυσικής 
στην εργασία. Το έδαφος είναι ένα σύνθετο 
μίγμα ζωντανών οργανισμών, οργανικής ύλης, 
μετάλλων, νερού και αέρα. Πάρτε μια χούφτα 
εδάφους και κοιτάξτε το στενά. Μπορείτε να δείτε 
ότι είναι ένα μείγμα πολλών διαφορετικών ειδών 
μικρών σωματιδίων. Τα εδάφη έχουν τέσσερα 
κύρια συστατικά: (α) ορυκτές ύλες, (β) οργανική 
ύλη, (γ) αέρα και (δ) νερό. Ο αέρας και το νερό 
καταλαμβάνουν τους χώρους πόρων στα εδάφη. 
Οι χώροι των πόρων είναι τα κενά μεταξύ των 
σωματιδίων του εδάφους. Ο αέρας και / ή το νερό 
καταλαμβάνουν περίπου το ήμισυ του όγκου του 
εδάφους. Τα λεπτά εδάφη έχουν περισσότερο 
συνολικό χώρο πόρων από τα χονδρόκοκκα 
εδάφη. Καθώς τα εδάφη απορροφούν νερό, ο 
χώρος αέρα μειώνεται. Γενικά, είναι επιθυμητό 
να έχουμε ένα έδαφος το οποίο, όταν είναι καλά 
στραγγισμένο, θα έχει περίπου το ήμισυ ή τους 
πόρους του χώρους γεμάτο με νερό. Το έδαφος 
είναι ένα τρισδιάστατο φυσικό σώμα με την ίδια 
έννοια που ένα λόφο, κοιλάδα ή βουνό έχει 
τρεις διαστάσεις. Με το σκάψιμο μιας τρύπας 
στο έδαφος, μπορείτε να ανακτήσετε κάποιο 
υλικό εδάφους και μπορείτε να πάρετε αυτό το 
δείγμα υλικού εδάφους στο εργαστήριο και να 
αναλύσετε το περιεχόμενό του, αλλά πρέπει 
να πάτε στο πεδίο για να μελετήσετε ένα χώμα 
ως φυσικό σώμα. Τα εδάφη εμφανίζονται σε 
τοπία και οριοθετούνται σε αεροφωτογραφίες 
από εκπαιδευμένους επιστήμονες του εδάφους. 
Αυτές οι οριοθετήσεις ονομάζονται πολύγωνα 
ή πολύπτερα , και αντιπροσωπεύουν εδαφικές 
περιοχές που είναι παρόμοιες σε σχέση με τις 
προβλεπόμενες χρήσεις αυτού του εδάφους. Οι 
αστικές κηπουροί σήμερα δεν καλλιεργούν μόνο 
φαγητό. βλέπουν επίσης την αστική γεωργία ως 
έναν τρόπο αύξησης της ποικιλομορφίας των 
φυτών και των ζώων στην πόλη, φέρνοντας μαζί 
τους ανθρώπους από διαφορετικό υπόβαθρο 
και ομάδες ηλικιών, βελτιώνοντας την ψυχική 
και σωματική υγεία και αναζωογονώντας τις 
εγκαταλελειμμένες γειτονιές. Τα υδροπονικά 
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προσαρμόζονται στις ειδικές συνθήκες του 
τοπικού περιβάλλοντος. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τα εγγενή φυτά στην 
περιοχή σας, επισκεφθείτε το τοπικό σας 
φυτώριο ή την τοπική φυτοκομική κοινωνία.
 
• Αφαιρέστε εξωτικά φυτά: Φυτά που 
δεν είναι εγγενή σε μια περιοχή, όπως μωβ 
loosestrife, μπορούν να γίνουν επεμβατικά 
και να πάρουν τον κήπο σας και τις γύρω 
φυσικές περιοχές, απειλώντας την επιβίωση 
των ιθαγενών ειδών. Η απομάκρυνσή τους 
θα δημιουργήσει χώρο για τα εγχώρια φυτά 
που έχουν αναπτυχθεί ως μέρος του τοπικού 
οικοσυστήματος και θα παράσχουν οικοτόπους 
για άλλα είδη.
 
• Αυξήστε τις ποικιλίες της κληρονομιάς 
και αποθηκεύστε τους σπόρους: Οι ποικιλίες 
κληρονομιών που είναι σπάνιες ή απειλούμενες 
είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της 
ποικιλίας των ειδών και τη διατήρηση των 
γενετικών τους πόρων για το μέλλον. Τα είδη 
κληρονομιάς απειλούνται από τη σημερινή 
εστίαση στην παραγωγή μιας πολύ στενής 
επιλογής ειδών και από την πρόσφατη πρόοδο 
στη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ). Έχουν 
συχνά μοναδικές ιδιότητες όπως ασυνήθιστες 
γεύσεις, σχήματα και χρώματα που δεν θα 
βρείτε στο παντοπωλείο.
 
• Μην χρησιμοποιείτε χημικά! (λιπάσματα, 
εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και φυτοφάρμακα): 
Οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα 
γκαζόν και τους κήπους μας είναι επιβλαβείς 
τόσο για εμάς όσο και για το περιβάλλον. 
Μολύνουν το έδαφος και το νερό εκτός από 
δηλητηρίαση εντόμων, πτηνών και ψαριών.
 
• Κήπος Βιολογικά: Η βιολογική κηπουρική 
μεγιστοποιεί την εδαφική, φυτική, ζωική και 
ανθρώπινη υγεία χρησιμοποιώντας βιώσιμες 
αγρονομικές πρακτικές και μη χημικούς, 
φυσικούς τρόπους καταπολέμησης παρασίτων 
και ζιζανίων. Περιλαμβάνει την οικοδόμηση 

στην αυλή σας θα μειώσει το μέγεθος του 
γκαζόν σας και θα μειώσει την απαιτούμενη 
ποσότητα κοπής και πότισμου. Ξεκινήστε 
με τα τμήματα που δεν είναι κατάλληλα για 
χόρτο, όπως σκιερές περιοχές. Εγκαταστήστε 
ποικίλους τύπους βλάστησης (χόρτα, λουλούδια, 
θάμνους, δέντρα κ.λπ.) και τα ομαδοποιήστε σε 
συστάδες για να προσελκύσετε έντομα, πουλιά, 
πεταλούδες, κολίβρια και άλλα ζώα. Εάν θέλετε 
να προσελκύσετε ένα συγκεκριμένο είδος 
στον κήπο σας, θα χρειαστεί να φροντίσετε 
για τις μοναδικές ανάγκες για φαγητό, νερό και 
στέγαση.
 
• Δημιουργήστε μια λίμνη: Οι λίμνες 
παρέχουν οικοτόπους για μια ποικιλία ειδών 
που κυμαίνονται από τα έντομα μέχρι τους 
βατράχους και τα ψάρια. Εάν ανησυχείτε για 
τα κουνούπια, υπάρχουν πολυάριθμοι φυσικοί 
θηρευτές που μπορούν να εισαχθούν στη λίμνη 
σας, συμπεριλαμβανομένων των εγγενών πίσω 
κολυμβητών και των θαλάσσιων σκαφών.
 
• Δημιουργήστε άλλους τύπους οικοτόπων: 
Προμηθεύετε άγρια τρόφιμα φυτεύοντας 
πολυετή φυτά, όπως δέντρα φρούτων και ξηρών 
καρπών, λουλούδια που παράγουν νέκταρ 
και θάμνους μούρων. Τα δέντρα και οι θάμνοι 
παρέχουν επίσης φυσικό καταφύγιο. Τα νεκρά 
δένδρα αποτελούν ένα σημαντικό βιότοπο για τα 
πουλιά, τα έντομα, τους σκίουρους, τα τσιπούνα 
και άλλα θηλαστικά. Μπορούν να γίνουν ένα 
μοναδικό στοιχείο της αυλής σας αν παραμείνει 
στάσιμη. Οι σωροί ροκ, κούτσουρα, σάπια 
και κομπόστ παρέχουν θέσεις για κουνέλια, 
σάρπες, ποντίκια, φίδια και σαλαμάνδρες για 
να βάζουν τα αυγά τους και να αυξήσουν τους 
μικρούς τους.
 
• Ιθαγενή φυτά: Ανεξάρτητα από το αν 
έχετε λουλούδια, λαχανικά, βράχους ή φυσικούς 
κήπους, τα φυσικά είδη αποτελούν σημαντικό 
στοιχείο της βιοποικιλότητας που δημιουργεί ένα 
φυσικό περιβάλλον για την τοπική άγρια φύση. 
Απαιτούν επίσης λιγότερα ύδατα και συντήρηση 
και λιγότερα χημικά από τα εξωτικά είδη, καθώς 
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ζιζάνια, ο κήπος μπορεί να αποκατασταθεί με 
κάποια προσοχή από εσάς. Με την υπομονή, 
το σωστό σχέδιο και την προσπάθεια, μπορείτε 
να αναζωογονήσετε έναν παραμελημένο κήπο 
ακολουθώντας τις παρακάτω συμβουλές.

Ο σωστός σχεδιασμός
Το να πάρεις τον κήπο στην παλιά του δόξα 
συνήθως χρειάζεται χρόνο. Πριν καν να σκάβετε, 
χρειάζεται μια βήμα προς βήμα προσέγγιση για 
το πώς να αποκαταστήσετε τον κήπο. Αυτό θα 
περιλαμβάνει τη διάσπαση της γης σε μικρά 
διαχειρίσιμα τμήματα από τα οποία μπορεί να 
εντοπιστεί η πρόοδος. Αυτό θα σας επιτρέψει 
να πάρετε μια ώθηση από το επίτευγμα που θα 
κάνει. Μπορείτε να επιλέξετε να ξεκινήσετε από 
κοντά στο σπίτι ή από το δρόμο για να κάνετε 
το περίπτερο πιο ελκυστικό.

Επαρκές κλάδεμα
Θα πρέπει να γίνει το βαθύ κλαδάρισμα για 
τους θάμνους ανεξάρτητα από το πόσο μικροί 
μπορεί να φαίνονται. Αυτό θα δημιουργήσει 
περισσότερο χώρο στον κήπο που θα οδηγήσει 
σε άλλα φυτά αναζωογονώντας και αυξάνοντας 
την υγιεινή στο μέλλον. Για ταχύτητα και καθαρή 
περικοπή, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
φρένο για να απαλλαγείτε από τα κατάφυτα 
και ακατάστατα φράγματα που επηρεάζουν 
τις οριακές γραμμές του κήπου. Με συνεχείς 
κλάδεμα, ο κήπος θα δείξει αμέσως ότι υπάρχει 
μια αίσθηση φροντίδας και να γαλουχήσει να 
του δοθεί.

Φύτευση δέντρων
Ακόμα και με τα κατάφυτα δέντρα που 
εμποδίζουν το φως του ήλιου, η απομάκρυνση 
των δέντρων δεν είναι σκόπιμη, ανεξάρτητα 
από το πόσο δελεαστικό μπορεί να είναι. Το 
μόνο που χρειάζεται είναι η σωστή συντήρηση, 
που θα βελτιώσει την εμφάνιση του κήπου. 
Αυτό θα δημιουργήσει ένα καλό βιότοπο για μια 
ποικιλία ειδών άγριων ζώων. Θα πρέπει επίσης 
να ελέγξετε με την αρχή σχεδιασμού για τυχόν 
υπάρχουσες εντολές διατήρησης δένδρων που 
μπορεί να είναι στη θέση τους, τα δέντρα από 

ενός υγιούς εδάφους το οποίο θα αναπτύξει 
ισχυρά φυτά που θα μπορούν να ανταγωνίζονται 
με επιτυχία τα ζιζάνια, να αποθαρρύνουν 
τις παρασιτώσεις και να αντιστέκονται στις 
ασθένειες χωρίς τη χρήση πετροχημικών. 
Το έδαφος βελτιώνεται με μεθόδους όπως η 
ενσωμάτωση του λιπάσματος και η καλλιέργεια 
της φύτευσης.
 
• Κομπορτοποιήση: Αντί να χρησιμοποιείτε 
χημικά λιπάσματα, λιπάστε τα απορρίμματα 
φρούτων και λαχανικών σας, αλεσμένα καφέ, 
τσάντες τσαγιού, κελύφη αυγών, φύλλα και 
αποκόμματα γρασιδιού για να δημιουργήσετε 
αποσυντιθέμενη οργανική ύλη (κομποστ). Η 
προσθήκη λιπασματοποίησης στον κήπο σας 
θα εμπλουτίσει το έδαφός σας, ενθαρρύνοντας 
τους μικροοργανισμούς και τους σκώληκες να 
αναπτυχθούν, βελτιώνοντας την αποστράγγιση 
του εδάφους, αυξάνοντας την ικανότητα του 
εδάφους να διατηρεί την υγρασία και παρέχοντας 
θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη των 
φυτών. Αυτός είναι επίσης ένας πολύ καλός 
τρόπος για να μειώσετε το ποσό που στέλνετε 
στον χώρο υγειονομικής ταφής.

Η ΔΊΑΧΕΊΡΊΣΗ ΤΟΎ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΟΎ 
ΚΗΠΟΎ. ΔΗΜΊΟΎΡΓΊΚΗ ΣΚΕΨΗ.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ένας 
κήπος μπορεί να παραμεληθεί. Παρά την 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται, υπάρχουν 
διάφοροι τρόποι να αποκατασταθούν στην 
αρχική εντυπωσιακή έκκλησή τους. Μια βήμα 
προς βήμα προσέγγιση, που διαιρεί τη γη σε 
διαχειρίσιμα τμήματα, θα ενισχύσει την αίσθηση 
του επιτεύγματος και την αναγνωρίσιμη πρόοδο 
που θα σας ωθήσει. Ωστόσο, να θυμάστε ότι ένα 
καλά διατηρημένο δέντρο μπορεί πραγματικά να 
ωφελήσει την εμφάνιση οποιουδήποτε κήπου, 
καθώς είναι ένα τέλειο βιότοπο για μια σειρά 
από άγρια ζώα. Επίσης, τα δέντρα μπορεί να 
έχουν εντολές διατήρησης για να αποτρέψουν 
την αποκοπή τους, επομένως συμβουλευτείτε 
το τμήμα σχεδιασμού της τοπικής σας αρχής.  
Δεν έχει σημασία αν ο κήπος έχει υπερβολικά 
φρέσκα φράγματα, μεγάλους χλοοτάπητες ή 
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την κοπή.

Δώστε έμφαση στις γραμμές και τα όρια
Τα πάνελ και οι περιφράξεις προσθέτουν πάντα 
μια αισθητική έκκληση σε έναν κήπο. Όταν ο 
κήπος ξεπεράσει, η διατήρηση των ορίων τείνει 
να είναι δύσκολη. Ως εκ τούτου, οι σάπιοι φράχτες 
πρέπει να αποκατασταθούν και ένα στρώμα 
κρεοσώτου να εφαρμόζεται σε όλα τα ξύλινα 
όρια. Θα πρέπει επίσης να γίνει ζωγραφική των 
τσιμεντένιων στύλων, πράγμα που θα οδηγήσει 
σε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.
Για να τονιστούν οι γραμμές του κήπου, τα 
σύνορα και οι χλοοτάπητες πρέπει να έχουν 
άκρα εγκατεστημένες. Εναλλακτικά, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία προϊόντων όπως 
ξύλινα ρολά ρολών, τα οποία είναι μακράς 
διαρκείας και εντελώς φυσικά.

Αναγέννηση του γκαζόν
Το γρασίδι μπορεί να μεταμορφώσει 
οποιοδήποτε παραμελημένο κήπο. Αυτό θα 
επιτευχθεί με την κοπή του γρασιδιού σε ένα 
επίπεδο στο οποίο μπορεί να είναι εύκολο 
να κοπεί, να ποτιστεί και να αφεθεί για λίγες 
μέρες. Στη συνέχεια, προχωράτε κόβοντας 
το με μια συμβατική χλοοκοπτική μηχανή και 
κοκκινίζοντας όλο το γκαζόν για να αφαιρέσετε 
τα ζιζάνια.Τέλος, φροντίστε να εφαρμόσετε 
λιπάσματα ακολουθώντας τις οδηγίες. Με τον 
καιρό, το γκαζόν θα είναι υγιές, ελκυστικό και 
απαλλαγμένο από ζιζάνια και βρύα.
Η αναζωογόνηση ενός παραμελημένου κήπου 
είναι μια λεπτή διαδικασία. Οι διεργασίες που 
εμπλέκονται δεν πρέπει ποτέ να βιαστούν χωρίς 
σωστό προγραμματισμό. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο η συντήρηση του κήπου συχνά 
απαιτεί τη βοήθεια των επαγγελματιών για να 
παράγουν τα πιο λαμπρά αποτελέσματα.  
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Η ΣΎΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
ΣΤΊΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΊΟΤΗΤΕΣ 
ΤΩΝ ΑΣΤΊΚΩΝ 
ΚΗΠΩΝ

D

“Η κληρονομιά της γενιάς μας δεν έχει 
ήδη επιλεγεί και έχουμε την ελευθερία 
να επιλέγουμε τι θέλουμε να μοιάζουν 
οι κοινότητές μας, οι χώρες μας και ο 
κόσμος μας. Μόνο όταν οι άνθρωποι 
επιταχύνουν και προχωρούν προς τα 
εμπρός, μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή 
να συμβεί. Κάθε ώρα που αφιερώνεται 
σε εθελοντισμό για μια αιτία δεν είναι 
απλώς μια ψήφος για αλλαγή, αλλά μια 
ευκαιρία για τη διαμόρφωση του κόσμου 
στον οποίο ζούμε. »Σε αυτό το τμήμα 
θα παρουσιαστούν διάφορες πτυχές 
προκειμένου να εμπλακούν οι εθελοντές 
στις δραστηριότητες των αστικών κήπων 
και να αυξηθούν οι δεσμεύσεις τους στον 
τομέα αυτό “. 

ΓΕΝΊΚΕΣ ΚΑΊ ΟΡΓΑΝΩΤΊΚΕΣ 
ΠΤΎΧΕΣ ΤΗΣ ΣΎΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ ΣΕ 
ΑΣΤΊΚΟΎΣ ΚΗΠΟΎΣ.

Η αστική κηπουρική μπορεί να θεωρηθεί 
ως ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία 
για την οικοδόμηση κοινοτήτων, τη 
διδασκαλία της συμμετοχικής και ενεργού 
συμμετοχής στα κοινά, την καλλιέργεια 
της δημιουργικότητας, την ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων, τη λήψη 
μιας από τις πιο βασικές ανάγκες - την 
προμήθεια τροφίμων - στα χέρια μας. 
Η κηπουρική μπορεί να είναι ένα τέλειο 
εργαλείο για την ανεπίσημη εκπαίδευση. 
Δίνει την ευκαιρία να εξερευνήσετε τις 
υγιεινές επιλογές του τρόπου ζωής, να 
μάθετε για την προέλευση των τροφίμων 
και να κατανοείτε τις φυσικές διαδικασίες. 
Επιπλέον, η κηπουρική είναι ένα μέσο για 
την ενδυνάμωση των νέων, για να τους 
βοηθήσουν να αποκτήσουν πρακτικές 
δεξιότητες για τη δική τους ζωή και αγορά 
εργασίας, να διερευνήσουν δυνατότητες 
βελτίωσης του αποτυπώματος των 
αστικών οικοσυστημάτων και να 
οικοδομήσουν μια κοινότητα γύρω από 
αυτήν φέρνοντας νέους ανθρώπους σε 
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ΔΊΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΎΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΎ ΣΎΝΔΕΟΝΤΑΊ ΜΕ 

ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ ΣΕ ΑΣΤΊΚΟΎΣ ΚΗΠΟΎΣ - 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ

ΣΎΜΜΕΤΟΧΗ, ΔΊΕΎΚΟΛΎΝΟΝΤΑΣ ΤΗ 
ΔΗΜΊΟΎΡΓΊΑ ΣΧΕΣΕΩΝ .

Οι εθελοντές διαδραματίζουν έναν τόσο 
σημαντικό ρόλο σε έναν οργανισμό: ένας πόρος 
που δεν μπορούν να κάνουν πολλοί οργανισμοί 
χωρίς όμως να είναι ένας πόρος που πρέπει να 
μεριμνά, να διαχειρίζεται και να καλλιεργείται. 
Αν θέλετε βοήθεια για να βρείτε τους σωστούς 
ανθρώπους, να τους υποστηρίξετε και να 
τους διαχειριστείτε αποτελεσματικά για να 
εξασφαλίσετε ότι έχουν μια θετική εμπειρία μαζί 
σας και να βοηθήσετε την οργάνωσή σας να 
πάρει το καλύτερο από τον εθελοντισμό, εδώ 
θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές:
Αμοιβαία συνέντευξη . Η λέξη «συνέντευξη» 
μπορεί να είναι πολύ αποθαρρυντική και 
ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό συμβαίνει δεν 
χρειάζεται να είναι εκφοβιστικό για τον αιτούντα. 
Όταν καλέσετε έναν εθελοντή να έρθει σε μια 
συνέντευξη, η διατύπωση θα μπορούσε να 
επιτευχθεί λέγοντας: “Αυτή είναι μια ευκαιρία 
για μένα να μοιραστώ για το εθελοντικό μας 
πρόγραμμα και επίσης να μάθω τι είδους 
εθελοντική θέση ψάχνετε”.
Προσανατολισμός . Κάθε εθελοντής που 
μπαίνει στον οργανισμό σας χρειάζεται έναν 
προσανατολισμό. Εκτός από την εκμάθηση 
των διατυπώσεων του οργανισμού, αυτή 
είναι μια μεγάλη ευκαιρία να γνωριστούμε 
καλύτερα μεταξύ μας. Ο προσανατολισμός 
προγραμματίζεται με την ευκολία του εθελοντή 
και παρόλο που είναι καλύτερες μικρές ομάδες. 
Ο προσανατολισμός πρέπει να γίνει όσο το 
δυνατόν συντομότερα, έτσι ώστε ο αιτών να 
μην χάσει το ενδιαφέρον του.
Συνεδρίες Buddy ; Οι νέοι εθελοντές 
απολαμβάνουν πραγματικά ότι συνδέονται 
με «έμπειρους» εθελοντές. Αυτό παρέχει την 
ευκαιρία να παρατηρήσετε (όχι να κάνετε) την 
ανάθεση που εξετάζεται για να δείτε εάν το έργο 
είναι ελκυστικό? ειδικά για περιβαλλοντικούς 
τομείς. Μετά την παρακολούθηση του 

αυτήν την κοινότητα . Σε αυτό το πλαίσιο, ο 
εθελοντισμός Δραστηριότητα i es μπορεί να είναι 
ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη κάτω προς 
τα άνω προσεγγίσεις και πρακτικές, για την 
προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, 
υγιεινό τρόπο ζωής, και τη συμμετοχή των 
νέων στην κοινωνία. Στις επόμενες συνεδρίες 
, θα ανακαλύψετε κάποιες δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται για να μάθετε νέες ιδέες 
και εργαλεία για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων στον τομέα της κηπουρικής 
σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο. Πρώτα απ 
‘όλα, χρησιμοποιήστε τις αρχές του στρατηγικού 
σχεδιασμού . Ο στρατηγικός προγραμματισμός 
είναι μια διαδικασία καθορισμού του τρόπου 
απόκτησης του “εδώ” (όπου είμαστε τώρα) 
στο “εκεί” (όπου τα πράγματα πρέπει να είναι). 
Αλλά ο προγραμματισμός της συμμετοχής των 
εθελοντών θα έχει σημαντικά δικά της βήματα. 
Αυτά τα βήματα αναφέρονται παρακάτω. Αυτά 
ισχύουν ιδιαίτερα για τις οργανώσεις που 
διαθέτουν τους πόρους και την ανάγκη για 
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εθελοντικής 
συμμετοχής. Μικρότερες οργανώσεις ή 
οργανώσεις που βασίζονται λιγότερο στη χρήση 
εθελοντών, μπορεί να θέλουν να προσαρμόσουν 
το σχέδιο που προτείνεται παρακάτω ή απλά 
να επιλέξουν τα μέρη που έχουν νόημα για την 
οργάνωσή τους. 

ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΟΣ:

• Έχετε λόγους και ένα σκεπτικό για την 
επιθυμία των εθελοντών
• Ανάπτυξη περιγραφών των θέσεων 
εργασίας
• Προσλάβετε εθελοντές
• Παρακολουθήστε πιθανούς εθελοντές
• Διεξαγωγή προσανατολισμού εθελοντών
• Εκπαιδεύστε τους εθελοντές
• Παρακολουθήστε τους εθελοντές
• Διατηρήστε τους εθελοντές
• Αξιολογήστε τους εθελοντές
• Αναγνωρίστε τις προσπάθειες και τα 
επιτεύγματα
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υποτιμημένος και αδιάφορος για τον στόχο. 
Αναπτύξτε μια στρατηγική εξουσιοδότησης έτσι 
ώστε η κατανομή της εργασίας σε μια ομάδα να 
βοηθήσει την επιχείρησή σας και οι εργαζόμενοί 
σας να πετύχουν. Η κατανομή εργασιών σε μια 
ομάδα πρέπει πάντα να εξετάζει τις επερχόμενες 
προθεσμίες ή σημαντικά ορόσημα έργου. 
Η προτεραιότητα του έργου είναι ο πρώτος 
καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει τον 
τρόπο με τον οποίο πρέπει να διανεμηθεί. 
Όταν εξετάζετε τις εργασίες στη λίστα σας, 
δώστε προτεραιότητα σε αυτές ώστε να έχετε 
κατανοήσει ποιες είναι οι πιο σημαντικές και 
πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν. Στη συνέχεια, 
ελέγξτε τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων 
σας . Θα χρειαστεί να ταιριάξετε τις εργασίες 
προτεραιότητας με εκείνους τους υπαλλήλους 
που έχουν τη διαθεσιμότητα να τους αναλάβουν. 
Προσέξτε να μην επιβαρύνετε έναν υπάλληλο 
με επείγουσες αποστολές, καθώς αυτό μπορεί 
να προκαλέσει άγχος και να τα κατακλύσει.    
Η κατανομή της εργασίας σε μια ομάδα 
εξαρτάται επίσης από τις δεξιότητες που οι 
υπάλληλοί σας φέρνουν στην ΜΚΟ σας . Είναι 
σημαντικό να εξετάζετε τις μοναδικές δυνάμεις 
του κάθε υπαλλήλου και τον τρόπο με τον 
οποίο ωφελούν το έργο. Όταν εξετάζετε τις 
ικανότητές τους, ρυθμίζετε τους υπαλλήλους 
για να πετύχετε. Εάν η εργασία ταιριάζει με 
τις δεξιότητές τους, θα έχετε περισσότερες 
πιθανότητες να ολοκληρωθεί με ακρίβεια και 
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Εάν έχετε 
δύο εργαζόμενους που είναι διαθέσιμοι για 
να ολοκληρώσουν μια εργασία φυτεύσεων 
σπόρων , αλλά μόνο ένας εργαζόμενος φέρνει 
ισχυρή εμπειρία στη διαχείριση του εδάφους και 
τους σπόρους , είναι λογικό να τους αναθέσετε 
αυτό το καθήκον. Έτσι, μπορείτε να είστε 
σίγουροι ότι οι πελάτες σας θα φροντίζονται 
καλά από έναν εργαζόμενο που είναι καλός 
στην εξήγηση των οδηγιών, την έκφραση 
ζητημάτων και την επίλυση συγκρούσεων 
μέσω καλής επικοινωνίας. Το να είσαι ηγέτης 
περιλαμβάνει να βοηθάς τους εργαζόμενους να 
αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να μάθουν νέους 
τομείς της επιχείρησης και να προχωρήσουν 

προσανατολισμού ένας εθελοντής συνδέεται με 
έναν φίλο σε διαφορετικές ημέρες και ώρες. Αυτό  
δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση, παρέχει απλώς 
μια ευκαιρία στον νέο εθελοντή να τηρήσει την 
αποστολή και να αισθανθεί ευπρόσδεκτος να 
πει εάν θα προτιμούσε κάτι άλλο.
Εκπαίδευση : Η εκπαίδευση στο έργο είναι 
απαραίτητη - ανεξάρτητα από το ποια είναι 
η ανάθεση ή τον τρόπο με τον οποίο έχει 
προσληφθεί ο εθελοντής. Αυτή είναι μια ευκαιρία 
για τους εθελοντές να κάνουν ερωτήσεις και 
προσωπικό για να μοιραστούν τις προσδοκίες 
τους. Η κατάρτιση δεν χρειάζεται πάντα να είναι 
μακρά και οι εθελοντές λαμβάνουν γραπτή 
περιγραφή θέσης που σαφώς καθορίζει τα 
καθήκοντα και το πρόσωπο επαφής.
Πρώτη ημέρα . Δεν έχει σημασία ποια μέρα ή 
ώρα πάντα χαιρετίζω έναν νέο εθελοντή και τον 
παρουσιάζω στο προσωπικό. Με την επαφή με 
το προσωπικό πριν από τον εθελοντή λαμβάνει 
ένα θερμό καλωσόρισμα στη νέα τους εργασία 
και μπορώ να είμαι βέβαιος ότι όλοι είναι 
συνδεδεμένοι και ευτυχείς. Αν δεν είναι, τότε 
είμαι εκεί για να το διορθώσω!
Τελικά, τα παραπάνω αφορούν την επικοινωνία. 
Εάν είμαστε αποτελεσματικοί ακροατές και 
αναπτύσσουμε ευκαιρίες για νέους εθελοντές να 
μοιραστούν τις σκέψεις τους τότε η διατήρηση 
αυξάνεται. Μερικοί εθελοντές βρίσκουν την 
εξειδικευμένη θέση τους ενώ άλλοι μπορούν να 
δοκιμάσουν αρκετά διαφορετικά. 

ΔΡΑΣΤΗΡΊΟΤΗΤΕΣ ΚΑΊ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΑΡΜΟΔΊΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΎ 

ΑΣΤΊΚΟΎ ΚΗΠΟΎ.
Η αποτελεσματική ομαδική εργασία είναι 
σημαντική για τη λειτουργία μιας n ΜΚΟ στον 
τομέα του περιβάλλοντος . Ο ηγέτης θαπρέπει 
να είναι σε θέση να μοιράζει καθήκοντα και 
αρμοδιότητες στους εθελοντές. Ωστόσο, ο 
τρόπος με τον οποίο διανέμετε τα καθήκοντά 
σας πρέπει να είναι δίκαιος και μελετημένος. 
Εάν βασίζεστε σε έναν εργαζόμενο πάρα πολύ, 
μπορεί να κουραστεί και να αποφασίσει να 
φύγει. Αν δεν χρησιμοποιήσετε τις μοναδικές 
δεξιότητες ενός υπαλλήλου, μπορεί να νιώσει 
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οργανώσουν ή να συμμετάσχουν σε κοινωνικές 
εκδηλώσεις στον κήπο ή να παρέχουν 
επικοινωνία. Μπορούν επίσης να έχουν 
διαφορετικές αντιλήψεις για τη δραστηριότητα. 
Μερικοί κηπουροί το βλέπουν μόνο ως πόρο 
τροφίμων και θέλουν να κηπευτούν μόνοι 
τους ενώ άλλοι βλέπουν τη δραστηριότητα 
ως έναν τρόπο να δημιουργήσουν κοινωνική 
αλληλεπίδραση και να μοιραστούν την 
εμπειρία. Κάθε κήπος μπορεί να έχει τη δική 
του διαχείριση, οι κανόνες συζητούνται και 
καθορίζονται από όλους τους ενδιαφερόμενους 
σχετικά με τη διαχείριση του κήπου, των 
ζώων, των επισκεπτών, των ωραρίων, κλπ. 
Ένας πρόεδρος στον κήπο στις περισσότερες 
περιπτώσεις, επιβαλλόμενους κανόνες κήπου 
για να ελαχιστοποιηθούν οι παρανοήσεις. 

στην καριέρα τους. Προκειμένου να γίνει αυτό, 
πρέπει να βοηθήσετε τους υπαλλήλους να 
αναλάβουν καθήκοντα που μπορεί να βρουν 
πρόκληση.   
Με τον τρόπο αυτό, οι εργαζόμενοι μπορούν 
να βελτιώσουν τις αδυναμίες τους και να 
αναπτύξουν νέα πλεονεκτήματα, τα οποία 
ωφελούν τόσο τους ίδιους όσο και την 
επιχείρηση. Για παράδειγμα, αν έχετε κάποιον 
υπάλληλο που στερείται δεξιότητες, μπορείτε 
να ορίσετε ως καθήκον απλή τη συγκομιδή , 
ώστε να τους βοηθήσει να μάθουν περισσότερα 
για την περιοχή της αστικής κηπουρικής . Είναι 
λογικό να μην εκχωρήσετε αμέσως εργασίες 
υψηλού σταδίου ή επείγουσας συγκομιδής , 
καθώς ο εργαζόμενος χρειάζεται χρόνο για 
να μάθει, να κάνει λάθη και να αυξήσει τις 
γνώσεις του. Μόλις παρατηρήσετε βελτίωση 
των δεξιοτήτων τους, μπορείτε να αρχίσετε να 
τους αναθέτετε μεγαλύτερη ευθύνη σε αυτόν 
τον τομέα. Κατά την κατανομή της εργασίας 
σε μια ομάδα, είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι 
οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ποιοι είναι οι ρόλοι 
τους και τι αναμένεται από αυτούς στον χώρο 
εργασίας. Όταν οι εργαζόμενοι κατανοούν 
σαφώς την περιγραφή της θέσης εργασίας τους 
, θα είναι σε θέση να αναλάβουν πρωτοβουλία 
και να αναθέσουν καθήκοντα στον εαυτό τους 
που εμπίπτουν στο ρόλο τους. Θα έχουν επίσης 
μια αίσθηση επένδυσης για να εξασφαλίσουν 
ότι τα καθήκοντα που βρίσκονται υπό την 
αρμοδιότητά τους έχουν ολοκληρωθεί σωστά 
και εγκαίρως. Η ομάδα-στόχος ενός σχεδίου 
κοινοτικής κηπουρικής είναι κυρίως οι ντόπιοι 
που ζουν στην αστική περιοχή. Οι άνθρωποι 
διαφορετικών ηλικιών, φύλων και εθνοτήτων 
περιβάλλουν μαζί και κάθε άτομο παίζει ρόλο 
στην επιτυχία του κήπου. Ο κήπος συγκεντρώνει 
ανθρώπους που αναζητούν έναν πράσινο χώρο 
για να χαλαρώσουν και να καλλιεργήσουν το 
δικό τους φαγητό σε ένα φιλικό περιβάλλον. 
Οι διαφορετικές εμπειρίες της κοινοτικής 
κηπουρικής δείχνουν ότι η επένδυση των 
εθελοντών είναι μεταβλητή. Μερικοί από αυτούς 
έρχονται κάθε μέρα, άλλοι μόνο για το τέλος της 
εβδομάδας, μερικά από τα μέλη έρχονται να 
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ΠΩΣ ΝΑ 
ΣΎΜΜΕΤΑΣΧΟΎΝ ΟΊ 
ΕΝΔΊΑΦΕΡΟΜΕΝΟΊ 
ΦΟΡΕΊΣ ΚΑΊ ΤΟ 
ΕΎΡΎ ΚΟΊΝΟE

“Αυτό το τμήμα εξετάζει γιατί η αύξηση 
και η βελτίωση της εμπλοκής των 
ενδιαφερομένων μερών στην αστική 
κηπουρική είναι τόσο σημαντική και 
ορισμένοι από τους τρόπους με τους 
οποίους η συμμετοχή των εμπλεκόμενων 
φορέων μπορεί να ενισχυθεί και να 
υποστηριχθεί στην πράξη. Δίνει ιδιαίτερη 
προσοχή στο πώς το κοινό μπορεί να 
προσθέσει αξία σε αυτό το πλαίσιο και 
πώς μπορεί να προσελκύσει ΜΚΟ και 
επαγγελματίες”.

ΠΡΟΕΤΟΊΜΑΣΊΑ ΤΟΎ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑΚΟΎ ΣΤΟΊΧΕΊΟΎ .

Για μια επιτυχημένη καμπάνια, το μόνο που 
έχετε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε 
τα μηνύματα που αντηχούν με το κοινό 
σας και να τα εμπνεύσετε να αναλάβουν 
δράση. Όταν είστε παθιασμένοι με ένα 
θέμα, μπορεί να φανεί εντελώς αμήχανα 
γιατί άλλοι άνθρωποι δεν είναι. Δεν είναι 
προφανές γιατί πρέπει να σώσουμε τα είδη 
που απειλούνται με εξαφάνιση ή γιατί είναι 
επείγουσα η λήψη μέτρων για την αλλαγή 
του κλίματος; Για μερικούς ανθρώπους, 
αυτά τα θέματα απλά δεν είναι σημαντικά. 
Αυτό που είναι ακόμη πιο διασκεδαστικό 
είναι να προσπαθήσετε να καταλάβετε 
γιατί οι άνθρωποι που φροντίζουν αυτά 
τα θέματα δεν λαμβάνουν μέτρα. Πρέπει 
να ενημερωθείτε πραγματικά για το 
θέμα σας. Γνωρίζετε πραγματικά τα 
πράγματα σας έτσι ώστε να μπορείτε 
να ενημερώσετε τους ανθρώπους που 
θέλετε να ενημερώσετε καθώς και να 
πάτε toe-to-toe με την αντιπολίτευση σας. 
Γνωρίστε τι οι άνθρωποι πρόκειται να 
ρωτήσουν και να έχουν τις απαντήσεις 
σε αυτά. Και αν δεν έχετε την απάντηση, 
μην κάνετε ένα, να είστε ειλικρινείς και 
να λέτε ότι δεν ξέρετε. Πριν μπείτε στην 
εκστρατεία ακτιβισμού σας, βεβαιωθείτε 
ότι έχετε δίκιο γι ‘αυτό. Χρησιμοποιήστε 
λογική, ορθολογική και συγκεκριμένη 
γνώση και όχι συναίσθημα πριν βγείτε έξω 
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αναζητούν περιεχόμενο και θα ήθελαν να 
έχουν την καμπάνια σας στα εισερχόμενά τους. 
Στείλτε μου ένα μήνυμα στη σελίδα Facebook 
μου και πείτε μου ότι ήρθατε από αυτόν τον 
οδηγό και ίσως να μοιραστώ την εκστρατεία 
ακτιβισμού σας! Είναι ένα παιχνίδι αριθμών. 
Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότεροι άνθρωποι 
προσεγγίζετε, τόσο μεγαλύτερη επιτυχία έχετε 
πιθανόν να έχετε. Μην στείλετε spam αν και? 
μάλλον, γράψτε εξατομικευμένα μηνύματα για 
να αυξήσετε τις πιθανότητές σας να λάβετε 
υποστήριξη. Ξεκινήστε με καταστήματα που 
έχουν ενδιαφέρον για αυτό που κάνετε. Έτσι, 
εάν δημιουργείτε κοινοτικούς κήπους, τότε 
βρείτε δημοσιεύσεις που γράφουν για την 
κηπουρική, την επισιτιστική ασφάλεια, την 
φιλική προς το περιβάλλον διαβίωση, κλπ. 
Έχετε ήδη τουλάχιστον ένα μέρος ενός ποδιού 
στην πόρτα, επειδή γνωρίζετε ότι αναφέρουν 
παρόμοια πράγματα με αυτά που κάνετε. Έχετε 
επίσης τουλάχιστον ένα δάχτυλο στην πόρτα με 
οποιαδήποτε τοπικά καταστήματα επειδή ζείτε 
εκεί. Έτσι, σίγουρα επικοινωνήστε με όλους 
τους τοπικούς ειδησεογραφικούς σταθμούς, 
εφημερίδες, ιστολόγια κλπ. Πάντα έχετε έναν 
καλό λόγο για τον οποίο η συγκεκριμένη πρίζα 
θα ήθελε να μοιραστεί την ιστορία σας. Μόλις 
δημιουργήσετε το βιογραφικό σας μέσων με 
περισσότερες “παρόμοιες” πηγές, θα είστε 
σε θέση να διακλαδώσεις σε άλλα σφαίρα 
με την επιτυχία σας. Για να κινητοποιηθεί η 
ευρεία υποστήριξη για κοινωνική αλλαγή, οι 
πολίτες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται 
ως αντικείμενα για χειραγώγηση. Αντίθετα, 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολίτες που 
συμμετέχουν σε αμοιβαίο διάλογο. Όπως 
υποστηρίζει, το βασικό πρόβλημα με το 
σημερινό περιβαλλοντικό κίνημα είναι η μείωση 
της δημόσιας σφαίρας και η περιορισμένη 
κατανόηση του δημόσιου συμφέροντος. Ως εκ 
τούτου, ζητεί μια δημόσια οικολογία που θα 
μπορούσε να προσελκύσει τους πολίτες σε μια 
συλλογική προσπάθεια να εξισορροπήσουν 
την οικονομική και κοινωνική τάξη με τις 
ανθρώπινες και φυσικές ανάγκες. Επιπλέον, 
οι στρατηγικές ανταλλαγής μηνυμάτων πρέπει 

και πείτε στον κόσμο. Χρησιμοποιήστε επίσης 
συγκίνηση, αλλά ποτέ δεν είναι μόνο συγκίνηση. 
Υπάρχουν τόσο πολλές παραπληροφορίες που 
διαδίδονται γύρω μας και δεν χρειαζόμαστε 
τίποτα περισσότερο από αυτό. Θέλετε να έχετε 
ένα μέρος όπου οι πληροφορίες σας έχουν 
σχεδιαστεί έτσι ώστε όταν έχετε ένα αιχμάλωτο 
ακροατήριο δεν θα χάσετε. Η κατοχή μιας online 
πλατφόρμας (ιστοσελίδα, blog, κοινωνικά μέσα 
κ.λπ.) είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς θα 
λειτουργεί για εσάς 24 ώρες το 24ωρο και 365 
ημέρες το χρόνο. Είναι πόρος σας να στείλετε 
τους ανθρώπους στο. Και πολύ σημαντικό 
είναι ότι το βιογραφικό σας σε οποιονδήποτε 
εσείς φτάνει στο κατά πόσο είναι μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, χορηγούς, πιθανοί εθελοντές ή 
απλώς άνθρωποι γενικά. Εντάξει, τώρα είστε 
όλοι πυροβολημένοι και είστε επίσης γνώστες. 
Ήρθε η ώρα να δώσουμε προσοχή σε αυτό το 
σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό ζήτημα. 
Αλλά πως? Στο NEX t συνεδρία που θα β ε 
δυνατόν να ανακαλύψετε κάποιες ευκαιρίες που 
σχετίζονται με το έργο των ΜΚΟ και κοινωνικός 
ακτιβιστής.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΊΟΤΗΤΩΝ 
ΕΎΑΊΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΚΑΊ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΊΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑΣ.
Η πρώτη συμβουλή είναι να κάνουμε κάτι νέο . 
Πιθανότατα δεν πρόκειται να βλάψει να βρει κάτι 
νέο. Το νέο φαίνεται να είναι πιο συναρπαστικό. 
Ξεκινήστε με τους ανθρώπους γύρω σας για 
να κερδίσετε κάποια δυναμική. Ένα εξαιρετικό 
εργαλείο για αυτό είναι τα κοινωνικά μέσα 
ενημέρωσης. Πάρτε τους ανθρώπους γύρω σας 
ενθουσιασμένοι για το τι κάνετε και ελπίζουμε 
ότι θα μοιραστούν αυτό που κάνετε. Μόλις το 
μοιραστούν, δεν υπάρχει καμία γνώση ποιος θα 
μπορούσε να το δει. Δημιουργήστε περιεχόμενο 
σε κοινωνικά μέσα ενημέρωσης που πραγματικά 
αξίζει να δείτε και να μοιραστείτε. Αυτός είναι 
ο καλύτερος τρόπος για να αποκτήσετε τη 
λέξη σας online. Επικοινωνήστε με τις σελίδες 
που μοιράζονται εργασίες παρόμοιες με τις 
δικές σας και ενημερώστε τους για το τι έχετε 
να κάνετε. Πολλές από αυτές τις σελίδες 
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δημιουργήσετε έναν σαφή στόχο, ένα σταθερό 
σχέδιο και μια απλή αλλά συνεκτική αφήγηση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΊΚΕΣ 
ΔΊΑΠΡΑΓΜΑΤΕΎΣΕΊΣ ΚΑΊ ΕΠΊΚΟΊΝΩΝΊΑ.
Οι υπεύθυνοι του έργου , οι κοινωνικοί ακτιβιστές 
και οι ΜΚΟ πρέπει να είναι διαπραγματευτές 
εμπειρογνώμονες, ικανές να συνάπτουν 
συμφωνίες μεταξύ ατόμων που συχνά έχουν 
ανταγωνιστικές ατζέντες. Η διαπραγμάτευση 
με τους ενδιαφερόμενους είναι δύσκολη. 
Μπορούν να είναι κτητορικά ενός έργου και να 
πιέζονται για το αποτέλεσμά του. Επειδή έχουν 
τόσο πολλή ιππασία για την επιτυχία τους, 
μπορούν να γίνουν φρακά όταν τα ζητήματα 
αμφισβητούν τις υποθέσεις τους ή το επίπεδο 
άνεσής τους. Ταυτόχρονα, η έλλειψη τους 
της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης μπορεί 
να καταστήσει δύσκολη την κατανόηση 
των επιλογών που είναι βιώσιμες για την 
επίλυση ενός προβλήματος. Και, φυσικά, οι 
διαχειριστές έργων δεν μπορούν να επιβάλουν 
μονομερώς μια λύση. Πρέπει να βασίζονται 
στις διαπραγματευτικές ικανότητές τους για να 
διατηρήσουν τα πράγματα προς τα εμπρός. 
Τελικά, όλοι οι συμμετέχοντες θέλουν το ίδιο 
πράγμα: ένα επιτυχημένο έργο που έχει 
ολοκληρωμένο αντικείμενο και παραδόθηκε 
έγκαιρα και σε οικονομικό επίπεδο. Για το λόγο 
αυτό, η διατήρηση μιας προοπτικής εταιρικής 
σχέσης συχνά πληρώνει τα περισσότερα 
μερίσματα. Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε 
μερικές συμβουλές για την αποτελεσματική 
διαπραγμάτευση και επικοινωνία με τους 
ενδιαφερόμενους και το ευρύ κοινό:
 
Σκεφτείτε την άποψή τους.  Αναγνωρίζοντας γιατί 
ο ενδιαφερόμενος σας προσεγγίζει ένα ζήτημα 
κατά κάποιο τρόπο είναι εξίσου σημαντικό 
με την κατανόηση του τι υποστηρίζουν κατά 
πρώτο λόγο. Για παράδειγμα, η κατανόηση 
των εκτιμήσεων του τμήματος πωλήσεων - οι 
συνολικοί στόχοι τους, η ανταγωνιστική πίεση 
που αντιμετωπίζουν και οι απαιτήσεις των 
πωλητών να ακούν από τους πελάτες - θα σας 
επιτρέψουν να διεξάγετε πιο αποτελεσματικές 

να ενσωματωθούν σε ευρύτερες προσπάθειες 
για την προώθηση της πολιτικής κινητοποίησης 
για την υποστήριξη των κοινωνικών αλλαγών. 
Συγκεκριμένα, υποστηρίξτε ένα συμμετοχικό 
μοντέλο επικοινωνίας που περιλαμβάνει την 
ανάπτυξη μιας συνεχιζόμενης ικανότητας 
των ανθρώπων να ενεργούν συλλογικά σε 
διαγωνισμούς πλαισίωσης. Αυτό απαιτεί 
αναπροσανατολισμό της περιβαλλοντικής 
επικοινωνίας από εκστρατείες ταυτότητας σε 
εμπλοκή των πολιτών. Σε μια πρόταση πρέπει 
να ορίσετε έναν σαφή σκοπό καμπάνιας που θα 
ενσωματώνει τον τελικό σκοπό της εκστρατείας, 
την αλλαγή που θέλετε να δείτε και τον αντίκτυπο 
που θέλετε να κάνετε. Θα πρέπει να είναι εύκολη 
η επικοινωνία και η κατανόηση. Αυτός ο στόχος 
της καμπάνιας πρέπει να είναι:
• επιτακτικός και εμπνευσμένος
• στοχοθετημένος - προσδιορίζοντας ποιος 
ή τι χρειάζεται να αλλάξει
• εστιάζοντας στην επίπτωση - 
διατυπώνοντας την πραγματική αλλαγή που θα 
προκύψει
• περιληπτικός.
 
Οι στόχοι δεν είναι οι ίδιοι με τους στόχους, οι 
αλλαγές που θα πρέπει να συμβάλουν στην 
επίτευξη του γενικού στόχου σας. Μπορεί να 
έχετε πολλούς στόχους, καθένας από τους 
οποίους εντείνει τις πέτρες στην πορεία προς 
τον στόχο σας, αλλά θα έχετε μόνο έναν στόχο 
καμπάνιας.
 
Για να έχετε έναν ρεαλιστικό στόχο πρέπει να:
• κατανοήστε το περιβάλλον και το 
περιβάλλον στο οποίο εργάζεστε, ώστε να 
μπορέσετε να αναπτύξετε την ικανότητα να 
κάνετε την αλλαγή 
• καταλάβετε ποιος κατέχει τη δύναμη 
να κάνει την αλλαγή να συμβεί και τις σχέσεις 
εξουσίας 
• υλοποιήστε τη θεωρία της αλλαγής - ένα 
μονοπάτι για το πώς νομίζετε ότι η αλλαγή θα 
συμβεί στην καμπάνια σας.  
 Αν πρόκειται να ξεκινήσετε μια συναρπαστική 
εκστρατεία, είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
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να περιγράψει την άποψή του και να κάνει 
ερωτήσεις όταν είναι απαραίτητο για να 
βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε από πού 
προέρχονται. Καθώς συνεχίζεται η συζήτησή 
σας, εξετάστε τα ζητήματα που έχετε θέσει ή 
υποσχεθείτε σε τομείς έρευνας στους οποίους 
δεν μπορείτε να απαντήσετε επιτόπου. Πολύ 
συχνά, οι διαπραγματεύσεις εξαντλούνται, όταν 
ένα κόμμα πιστεύει ότι οι ανησυχίες τους δίνουν 
σύντομη φρενίτιδα. 
 
Φυσικά, η κατάσταση περιπλέκεται από 
το μοναδικό μέρος όπου κάθονται τα PMs. 
Υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση των ανησυχιών 
όλων, σχεδόν ποτέ δεν έχουν την καθαρή 
εξουσία να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη 
προσέγγιση χωρίς να δημιουργήσουν κάποιο 
είδος συναίνεσης. Ακόμα κι αν το έπραξαν, 
τα επιτυχημένα έργα σπάνια χτίζονται με 
διάταγμα. Οι καλύτεροι διαχειριστές έργων 
έχουν την ικανότητα να πάρουν όλες τις 
πλευρές να κατανοήσουν την οπτική γωνία των 
άλλων και να συνεργαστούν για την επίτευξη 
των πρωταρχικών στόχων της προσπάθειας.

ΠΟΊΚΊΛΊΑ
Ένας κοινοτικός κήπος που υλοποιείται σε μια 
αστική περιοχή είναι πολύ περισσότερο από 
ένα κομμάτι γης που καλλιεργείται. Μπορούν να 
εντοπιστούν τρεις κύριοι τύποι προστιθέμενων 
αξιών: κοινωνικά, ατομικά και περιβαλλοντικά 
αποτελέσματα. Η δραστηριότητα στον τομέα 
της κηπουρικής δεν είναι αυτοσκοπός αλλά 
περισσότερο ένας τρόπος να τονωθεί η 
τοπική δυναμική και να δημιουργηθούν δεσμοί 
στην κοινότητα που αναγνωρίζουν το φυσικό 
περιβάλλον ως αναπόσπαστο ρόλο. Βοηθά 
να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον στη γειτονιά, 
να ενθαρρύνουμε τις αλληλεπιδράσεις και 
να συμπεριλάβουμε νέους ανθρώπους που 
φθάνουν, σπάζοντας την απομόνωση χωρίς 
κριτήρια ηλικίας, εθνότητας ή πλούτου. Η 
κοινοτική κηπουρική δίνει στους συμμετέχοντες 
την ευκαιρία να προβληματιστούν σχετικά με τη 
συμβιωτική σχέση μεταξύ ανθρώπων και του 
μη ανθρώπινου κόσμου, καθώς και τις βασικές 
αρχές της βαθιάς οικολογίας που τονίζουν ότι 

συζητήσεις γύρω από τις ανησυχίες τους 
σχετικά με τα προγράμματα ή τα σύνολα 
χαρακτηριστικών. Ομοίως, η κατανόηση των 
τεχνικών και υλικοτεχνικών περιορισμών 
του προσωπικού ανάπτυξης θα οδηγήσει σε 
πιο ουσιαστικές συνομιλίες σχετικά με την 
παράδοση και τον ποιοτικό έλεγχο.   
 
Να είστε προετοιμασμένοι . Δεν μπορείτε να 
πάτε σε μια διαπραγμάτευση, υποθέτοντας ότι 
θα το πλέξετε, οπότε αναμένετε τις ανησυχίες 
του συνεργάτη σας και είστε έτοιμοι να τις 
αντιμετωπίσετε. Αν γνωρίζετε ότι θα χρειαστείτε 
ανταλλαγή απόψεων, περιγράψτε τις επιλογές 
των ενδιαφερομένων και εξηγήστε τον 
αντίκτυπο που θα έχει το καθένα στην εμβέλεια, 
το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό 
του έργου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το 
χρονοδιάγραμμα είναι η πρωταρχική ανησυχία. 
Σε άλλες, μπορεί να είναι κόστος. Έχετε υπόψη 
αυτές τις προτεραιότητες καθώς οδηγείτε τη 
συζήτηση. Δεν έχει νόημα να τονίζουμε τις 
πτυχές ενός προβλήματος που σχετίζονται 
με το χρονοδιάγραμμα, όταν το μυαλό των 
ενδιαφερομένων μεριμνά για το πόσα χρήματα 
δαπανούν. 
 
Να είστε ειλικρινείς . Είναι εξίσου σημαντικό 
για τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε. Γι ‘αυτό 
προχωρήστε να μοιραστείτε την προοπτική σας 
και θυμηθείτε ότι οι στόχοι των ενδιαφερομένων 
επηρεάζονται από πολλά από τα ίδια πράγματα 
που επηρεάζουν τη δική σας: Όλοι θέλετε το 
έργο να επιτύχει, για παράδειγμα, και η εταιρεία 
σας να είναι καλά τοποθετημένη στην αγορά. 
Να είστε πάντοτε ευπρόσδεκτοι σε συζητήσεις 
σχετικά με τις επιχειρηματικές προοπτικές, την 
κατάσταση του έργου και τυχόν δυσκολίες που 
μπορεί να προβλέψετε. Όχι μόνο θα παρέχει 
μια ολοκληρωμένη εικόνα, αλλά θα μπορούσε 
να βοηθήσει στην αποκάλυψη λύσεων, καθώς 
οι ενδιαφερόμενοι εμπλέκονται με τη δική τους 
εμπειρία και ιδέες. 
 Ακούστε ; Σε κάθε διαπραγμάτευση, είναι 
σημαντικό να ακουστούν και οι δύο πλευρές. 
Βεβαιωθείτε ότι αφήσατε τον ενδιαφερόμενο 



I 26 I
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή ή η Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Εθνική Μονάδα Erasmus + στην Πολωνία δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

μέσα από εμπειρίες στη φύση θα ταυτιστεί με 
τη φύση και, ως εκ τούτου, θα γίνει υπάθεια 
προς αυτήν. Έτσι, η ενσυναίσθηση μπορεί να 
“ωθήσει τους ανθρώπους να προστατεύσουν 
τη φύση, όχι γιατί νομίζουν ότι πρέπει , αλλά 
γιατί αισθάνονται την τάση να”. Η ενσυναίσθητη 
νοοτροπία που αναπτύσσεται μέσω της 
επαφής με τη φύση μπορεί να επεκταθεί και 
να ενσωματωθεί στις θετικές πρακτικές της 
κοινωνικής ένταξης και της συνολικής τοπικής 
δυναμικής της κοινότητας. Η πρακτική της 
κοινοτικής κηπουρικής είναι ένας από τους 
πολλούς τρόπους για να ευαισθητοποιήσει τη 
θέση του φυσικού κόσμου ως ένα σημαντικό 
και αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής και 
παγκόσμιας κοινότητας. Η κηπουρική είναι 
συχνά μόνο μέρος της δραστηριότητας, 
πολλές πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και 
κοινωνικές εκδηλώσεις οργανώνονται στον 
κήπο. Είναι ένας τόπος κοινωνικής ένταξης και 
διαπολιτισμικού διαλόγου που παρέχει ευκαιρίες 
για να συναντήσετε διαφορετικούς ανθρώπους. 
Ο κήπος βοηθά επίσης να συνδεθούν τα 
διάφορα μέρη της περιοχής (σχολεία, σπίτια 
ηλικιωμένων, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.) δίνοντας 
μια ενεργό και ασφαλέστερη δυναμική ζωή 
για όλους. Η ποιότητα ζωής βελτιώνεται και 
μπορεί επίσης να δημιουργήσει ευκαιρίες 
εισοδήματος για τη μείωση των οικογενειακών 
προϋπολογισμών για τα τρόφιμα. Η γειτονιά 
είναι στολισμένη με χώρους πρασίνου και της 
γης είναι η χρήση σε ένα χρήσιμο τρόπο, αντί 
να πάει χαμένη. Συνεργαζόμενοι σε αυτό το 
είδος δραστηριότητας, οι άνθρωποι πρέπει να 
αναπτύξουν και να μάθουν συλλογικές μεθόδους 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ακρόασης 
των άλλων, της διαπραγμάτευσης και της 
επικοινωνίας χωρίς βία, την αμοιβαία κατανομή 
και κατανόηση. Πρέπει να θεσπίσουν και να 
ακολουθήσουν κοινούς κανόνες, ενθαρρύνοντας 
τη συμμετοχή των ατόμων και μια συλλογική 
διαχείριση. Για να μην αναφέρουμε, η κηπουρική 
είναι μια ολιστική σωματική δραστηριότητα που 
προάγει τη σωματική υγεία και ευεξία μέσα από 
την πλήρη κίνηση του σώματος και την άμεση 
επαφή με τη φύση.       
 

Για να ενεργήσετε ως υπεύθυνος κάτοικος 
σημαίνει να κατανοείτε και να διαχειρίζεστε 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά το χώρο 
διαβίωσης με βιώσιμο τρόπο. Οι κοινοτικοί 
κήποι ενισχύουν μια τοπική κοινωνική δυναμική 
όπου το περιβάλλον θεωρείται αναπόσπαστο 
μέρος της κοινότητας. Οι κοινοτικοί κήποι 
παρέχουν αυτή την ευκαιρία για όλα τα μέλη 
της κοινότητας να συγκεντρώνονται στο σημείο 
όπου πολλές ανάγκες της φύσης ικανοποιούν 
τις πολλές ανάγκες της κοινωνίας. Είναι ένας 
πόρος της κριτικής σκέψης και της κοινωνικής 
ανάπτυξης, της απόκτησης δεξιοτήτων και της 
συνολικής βιώσιμης πρακτικής. Ως πολίτες, η 
κοινότητα που διαχειρίζεται αυτό το συλλογικό 
σχέδιο μπορεί να αρχίσει να επανεπενδύει 
το περιβάλλον διαβίωσης, προάγοντας την 
τοπική συμμετοχή, το τοπικό συμβούλιο και τις 
πολιτικές, αυξάνοντας την ιθαγένειά τους κλπ. 
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