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Praca organizacji pozarządowych, działaczy

społecznych i specjalistów jest jednym z

najważniejszych punktów projektu Urban

Gardening, dlatego poświęciliśmy tej grupie

docelowej konkretną część zestawu narzędzi.

W „Narzędziach - dla organizacji

pozarządowych, działaczy społecznych i

specjalistów” prezentowane są namacalne

instrumenty do wykorzystania miejskich

ogrodów jako przestrzeni rozwoju

społecznego. Stworzyliśmy propozycję

szeregu logicznych oraz praktycznych

procesów, aby osiągnąć konkretny wpływ

społeczny poprzez stworzenie ogrodu

miejskiego. Narzędzia te są odpowiednie do

pracy organizacji pozarządowych i wszystkich

innych pracowników pracujących ze

społecznościami zainteresowanych tą

dziedziną. Narzędzie jest podzielone na sześć

sekcji z akapitem przeznaczonym do

wspierania organizacji pozarządowych,

działaczy społecznych oraz specjalistów w

aspektach technicznych i organizacyjnych.



PODSTAWOWE 

WSKAZÓWKI 

DOTYCZĄCE 

PRACY W 

SEKTORZE 

OCHRONY 

ŚRODOWISKA
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A

„Piękno współpracy w sektorze ochrony

środowiska i ekologii polega na tym, że

spotykasz ludzi, którzy chcą osiągnąć

wspólny cel, ale wszyscy podchodzą do tego

celu z innych perspektyw, z różnymi

doświadczeniami, stojąc przed różnymi

wyzwaniami. Najważniejszym jest, aby

zdawać sobie sprawę i potrafić rozpoznawać

różne czynniki i motywy działań ludzi. W tej

części zaprezentujemy podstawowe kroki

potrzebne organizacjom pozarządowym,

działaczom społecznym i specjalistom, do

promowania wpółpracy ze społecznościami

lokalnymi zgodnie z zasadami dbania o

środowisko i wzmacniania tych wartości.

WPROWADZENIE DO 

EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

:

Edukacja ekologiczna to proces, który

pozwala jednostkom badać problemy

środowiskowe, angażować się w

rozwiązywanie ich oraz podejmować

działania w celu poprawy własnych

zachowań i ich wpływu na środowisko. W

rezultacie osoby rozwijają głębsze

zrozumienie problemów środowiskowych jak

i umiejętności podejmowania świadomych i

odpowiedzialnych decyzji. Na proces

edukacji ekologicznej składają się:

• Świadomość i wrażliwość na środowisko i

wyzwania środowiskowe

•Wiedza i zrozumienie środowiska oraz

wyzwań środowiskowych

• Postawa troski o środowisko i motywacja

do poprawy lub utrzymania jakości

środowiska

• Umiejętności identyfikowania i

rozwiązywania problemów środowiskowych

• Udział w działaniach prowadzących do

rozwiązania problemów środowiskowych

Edukacja ekologiczna nie jest tylko

przekazywaniem ściśle określonych

informacji; Edukacja ekologiczna jest raczej

zróżnicowaną dziedziną, która koncentruje

się na procesie edukacyjnym, który musi

pozostać neutralny, ucząc jednostki

krytycznego myślenia i wzmacniając własne

umiejętności rozwiązywania problemów i

podejmowania decyzji w podejściu

partycypacyjnym.



.
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Organizacje pozarządowe, działacze społeczni

i specjaliści odegrali ważną rolę w rozwijaniu i

ekspansji działań z zakresu edukacji

ekologicznej w dziedzinie pozaformalnej, które

uzupełniają i często motywują powstawanie

inicjatyw rządowych oraz wspierają prywatne

organizacje zainteresowane rozwojem

projektów w tej dziedzinie. Jedną z głównych

zalet organizacji pozarządowych jest zdolność

do łączenia się w ramach wspólnych

programów. Ogromny wzrost jakości działań

edukacyjnych dotyczących środowiska

zapewniły organizacje pozarządowe i

organizacje społeczne. Opracowały one

obszerną listę działań nieformalnych,

bazujących na innowacyjnych praktykach,

dotyczących rozwijania

współodpowiedzialności ludzi oraz grup

społecznych w odniesieniu do tworzenia i

wzmacniania postaw świadomych obywateli,

którzy coraz bardziej angażują się w kwestie

ochrony środowiska. Kolejną zaletą jest

osobliwość działania organizacji

pozarządowych, która zapewnia im

plastyczność pozwalającą sprostać

wymaganiom różnych odbiorców, pracując z

dużą różnorodnością zagadnień, wytycznych i

celów, które można rozwijać w oparciu o nowo

powstające wymagania.

Edukacja ekologiczna może być nauczana

formalnie w szkołach, salach lekcyjnych,

kolegiach i na uniwersytetach lub może odbywać

się w nieformalnych kontekstach edukacyjnych za

pośrednictwem organizacji pozarządowych,

inicjatyw czy mediów. Poza tym edukacja

ekologiczna odbywa się w różnych nieformalnych

programach edukacyjnych, takich jak

eksperymentalna edukacja na świeżym

powietrzu, warsztaty, programy informacyjne i

edukacja społeczna. Problemy środowiskowe,

takie jak zmiany klimatu zagrażają naszemu

dobrobytowi i rozwojowi gospodarczemu.

Wszyscy przyczyniamy się do problemów

środowiskowych, dlatego też powinniśmy je

rozwiązywać poprzez wspólne, świadome

działania. Edukacja ekologiczna, podobnie jak

edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju,

opiera się na budowaniu świadomości i

identyfikacji ze środowiskiem życia. Nie jest to

zatem jedynie przekazywanie wiedzy, ale proces

poznawania pojęcia działania społecznego na

rzecz dobra wspólnego.

JAKIE SĄ GŁÓWNE KORZYŚCI DLA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH,

DZIAŁACZY SPOŁECZNYCH I

SPECJALISTÓW W PODEJMOWANIU

ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ,

EKOLOGICZNEJ

.

Współczesny świat jest świadkiem

wzmożonego wzrostu zorganizowanych

działań wolontariackich, takich jak pojawienie

się organizacji non-profit w celu rozwijania

usług socjalnych, zapobiegania degradacji

środowiska, obrony praw obywatelskich i

dążenia do spełnienia wielu innych

niezaspokojonych aspiracji społecznych, które

naturalnie leżą w rękach państw.

Edukacja ekologiczna praktykowana przez

organizacje pozarządowe przedstawia się jako

nowa metoda nauczania, ukierunkowana na

zmianę nawyków, postaw i praktyk

społecznych w poszukiwaniu rozwiązań dla

degradacji społeczno-środowiskowej

dotykającej współczesny świat.

Według Światowej Komisji ds. Środowiska i

Rozwoju (WCED) organizacje pozarządowe

odgrywają „niezastąpioną rolę (. . .) w

identyfikacji zagrożeń, ocenie wpływu na

środowisko oraz opracowywaniu i wdrażaniu

środków zaradczych, a także w utrzymaniu

wysokiego stopnia zainteresowania

publicznego i politycznego wymaganego

jako podstawa działania ”. Na całym świecie

istnieje niezliczona liczba organizacji

pozarządowych, które odegrały znaczącą

rolę w rozwoju społecznym,

zrównoważonym rozwoju społeczności i

promowaniu zrównoważonej konsumpcji.

Firmy, które chcą dotrzeć do wszystkich

swoich interesariuszy, mogą skorzystać z

produktywnych relacji z organizacjami

pozarządowymi.



This project has been funded with support from the European Commission. This publication

[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held

responsible for any use which may be made of the informationcontained therein.I 6 I

.

PRZYGOTOWYWANIE      

LOKALNYCH DZIAŁAŃ 

PROMUJĄCYCH PRZYJAZNE DLA 

ŚRODOWISKA ZWYCZAJE

Pojawienie się organizacji pozarządowych

stanowi zorganizowaną reakcję społeczeństwa

obywatelskiego, zwłaszcza w tych obszarach,

w których państwo albo nie osiągnęło

satysfakcjonujących dla społeczeństwa

rezultatów, albo zrobiło to zdaniem

społeczeństwa nieodpowiednio. Znaczenie

świadomości społecznej i zaangażowania

organizacji pozarządowych w ochronę

środowiska jest uznawane na całym świecie.

Organizacje pozarządowe mogą działać na

poszczególnych polach:

• Prowadzenie programów edukacyjnych i

uświadamiających obywateli w dziedzinie

środowiska

• Dostarczanie informacji i faktów na temat

środowiska - wyszukiwanie i analiza•

Proponowanie innowacyjnych działań czy

eksperymentów w obszarach, w których

agencje rządowe mogą wprowadzać zmiany

• Zapewnienie ekspertyzy i analizy polityki

• Dostarczanie rzeczowych i wiarygodnych

informacji dzięki sieci profesjonalnego

personelu ekspertów

• Pozostawanie niezależnymi, przekazując

istotne informacje organom publicznym i

rządowym

• Solidarność i wsparcie dla obrońców

środowiska

W dziedzinie ochrony środowiska problemy i

rozwiązania, a także koszty i korzyści,

angażują różne podmioty i wymagają

koordynacji między sektorem publicznym,

prywatnym i społeczeństwem obywatelskim

poprzez ich różne organizacje. Jest to

rzeczywistość, która wymaga nowego

przemyślenia i scenariusza do działania, w

którym organizacje pozarządowe prezentują

się jako kluczowi gracze ze względu na swoją

wiedzę i profil rozwoju nieformalnych procesów

edukacji ekologicznej.

Obecnie rozwijanie świadomości

ekologicznej i egzekwowanie przepisów w

tym zakresie jest bardziej wymagające i

pilne niż kiedykolwiek wcześniej. Każda

osoba, organizacja i instytucja ma

obowiązek ją chronić. Ochrona środowiska

obejmuje nie tylko zanieczyszczenie, ale

także zrównoważony rozwój i ochronę

zasobów naturalnych i ekosystemu.

Organizacje pozarządowe zajmujące się

ochroną środowiska w ostatnich latach

zwiększyły zasięg swojego działania a także

swoją liczbę. Stało się tak między innymi w

wyniku zaniedbań rządowych w związku z

kryzysem środowiskowym. Organizacje

pozarządowe zyskały na znaczeniu do

momentu, w którym działały jako kluczowi

agenci arbitrażowi w dziedzinie polityki

ochrony środowiska. Łącząc globalne i

lokalne problemy, organizacje pozarządowe

są w stanie nie tylko podkreślać ważne

kwestie ekologiczne, ale także podnieść

świadomość na temat środowiska. W

następnym akapicie przedstawimy, jakie

rodzaje działań są bardziej odpowiednie dla

pracy organizacji pozarządowych, działaczy

społecznych i specjalistów.

Jakie rodzaje działań są bardziej

odpowiednie dla pracy organizacji

pozarządowych, działaczy społecznych i

specjalistów?



.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication

[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held

responsible for any use which may be made of the informationcontained therein.I 7 I

Organizacje pozarządowe, działacze

społeczni i specjaliści mogą odegrać

kluczową rolę we wspieraniu rozwoju wiedzy i

likwidacji jej braków, prowadząc badania w

celu ułatwienia rozwoju polityki, budowania

potencjału instytucjonalnego i ułatwiania

niezależnego dialogu ze społeczeństwem

obywatelskim

, aby pomóc ludziom w prowadzeniu bardziej

zrównoważonego stylu życia. Podczas gdy

niektóre z barier zaczynają być zwalczane,

nadal istnieje wiele obszarów, które

wymagają dalszej reformy i wsparcia, aby

pomóc organizacjom pozarządowym w

prowadzeniu ich pracy.

Obszary te obejmują: potrzebę ram prawnych

dla uznania organizacji pozarządowych i

umożliwienia im dostępu do bardziej

zróżnicowanych źródeł finansowania;

wsparcie / wsparcie wysokiego szczebla od

lokalnych figurantów; oraz angażowanie

organizacji pozarządowych w opracowywanie

i wdrażanie polityki.

Organizacje pozarządowe podejmują szereg

kroków w celu promowania, rozwijania

dyskusji i debaty na temat kwestii

środowiskowych, poza szerokimi obszarami

popularnych mediów i systemu

edukacyjnego. Rzecznictwo i podnoszenie

świadomości to główne działania w

promowaniu takich koncepcji, jak

zrównoważony rozwój, ochrona zasobów

naturalnych i przywracanie ekosystemów.

Organizacje pozarządowe mogą uwrażliwić

decydentów na lokalne potrzeby i priorytety.

Mogą też informować decydentów

politycznych o interesach zarówno biednych,

jak i całych społeczności. Zapewniając

wsparcie szkoleniowe, zarówno na poziomie

społeczności, jak i rządu, organizacje

pozarządowe mogą odegrać kluczową rolę.

Mogą też znacząco przyczynić się do

powstawania badań i publikacji na temat

zagadnień związanych ze środowiskiem i

rozwojem.

Konieczne jest wspieranie i zachęcanie,

małych i lokalnych organizacji

pozarządowych w różnych częściach

świata, które mogą zapewnić potrzebne

wsparcie instytucjonalne dostosowane do

lokalnych potrzeb.

Na podstawie powyższej dyskusji można

ocenić, że samo istnienie organizacji

pozarządowych i rola odgrywana przez nie

w ochronie środowiska jest nie tylko ważna,

ale także konieczna, ponieważ żaden rząd

sam w sobie z dowolną liczbą ustaw i

aktów nie może osiągnąć celów

środowiskowych bez udziału

indywidualnych i publicznych aktorów. Cele

te mogą zostać osiągnięte jedynie poprzez

sieć zmotywowanych i oddanych

organizacji wolontariackich, takich jak

organizacje pozarządowe. Inne obszary

działania organizacji pozarządowych i

działaczy społecznych można opisać

następująco:

Organizacje pozarządowe działające na

rzecz ochrony przyrody i środowiska;

Wiele organizacji pozarządowych

specjalizuje się w „zielonej” sferze, zajmuje

się ochrony przyrody i środowiska. Robią to

poprzez kampanie społeczne mające na

celu podnoszenie świadomości, akcje

sadzenia drzew, promowanie ekologicznie

zrównoważonych praktyk usuwania

odpadów, takich jak hodowla i

kompostowanie zamiast składowania

odpadów domowych na składowiskach,

wspieranie wykorzystania cykli, zielonych

paliw odnawialnych zamiast

niebezpiecznych paliw kopalnych.

Organizacje pozarządowe zaangażowane 

w badania;

Wiele organizacji pozarządowych 

specjalizuje się we wspieraniu badań dla 

organów rządowych, wykazując tym 

samym potrzebne dowody na to, że 

wzbogacenie w różnorodność biologiczną i 

zbiorniki wodne jest niebezpieczne dla 

środowiska. Ich raporty stają się podstawą 

informacji dla  mediów, co z kolei prowadzi 

do procesu edukowania mas i ostatecznie 

wypracowywania opinii



Takie badania stają się następnie podstawą do

ponownego zbadania polityki i ostatecznych

decyzji. W skali globalnej takie organizacje

pozarządowe mają prawo wprowadzać

globalne postulaty, w tym reformy dotyczące

regulacji odpadów niebezpiecznych, zakazu

stosowania min przeciwpiechotnych oraz

kontroli gazów cieplarnianych i ich emisji. ;

Ważne jest, aby uświadomić sobie, że

organizacje pozarządowe nie są jedną

monolityczną jednostką, ale grupą różnych

jednostek, instytucji, mówców. Ta grupa jest

jednak zjednoczona w dążeniu do wspólnego

celu : dobra publicznego i zrównoważonego

rozwoju.



JAK ZAKŁADAĆ

OGRODY 

MIEJSKIE

DLA CELÓW 

SPOŁECZNYCH
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„Ludzie wszystkich grup społecznych, grup

wiekowych i etnicznych mogą zrozumieć język

ogrodnictwa: sadzenie, uprawa, podlewanie,

dbanie o glebę i zbiory to zadania, które musi

wykonać każdy ogrodnik. Wykonywanie tych

czynności w społeczności lub ogrodzie

sąsiedzkim niemal automatycznie powoduje,

że ludzie wymieniają się wiedzą. Mogą

pracować jako swego rodzaju laboratorium

zasobów ludzkich i przyczyniać się do

powstawania świeżych pomysłów i nowych

entuzjastów, którzy są potrzebni do tworzenia

społeczności miejskich, przekraczających

podziały ekonomiczne, edukacyjne i kulturowe.

Zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej sekcji

Twoja organizacja będzie miała możliwość

wdrożenia szeregu praktycznych kroków w

celu utworzenia ogrodu miejskiego dla celów

społecznych”.

USTALANIE CELÓW 

PROJEKTU: POTRZEBY 

BENEFICJENTÓW I 

UŻYTKOWNIKÓW, CELE 

OGÓLNE I OPERACYJNE 

Dobra ocena potrzeb ma zasadnicze

znaczenie dla powodzenia inicjatywy i

stworzenia zrównoważonego miejskiego

ogrodu. Działanie to pomoże organizacjom

pozarządowym w poznaniu potrzeb i

ustanowieniu spójnych celów inicjatywy,

które dotyczą rzeczywistych problemów

beneficjentów danej społeczności.

Beneficjenci i inni interesariusze uczestniczą

w analizie w celu zapewnienia przydatności,

trwałości i wykonalności ogrodu

społecznościowego. Lider społeczności

powinien edukować członków społeczności,

w jaki sposób komunikować się i wyrażać

swoje opinie, analizować i rozumieć

zależności, w których żyją, rozwiązywać

napotykane problemy oraz zmieniać

rzeczywistość.



Lider społeczności nie przekazuje treści, nie

narzuca rozwiązań z góry. Lider społeczności

jest ekspertem w dziedzinie pytań, tworząc

warunki, w których każda osoba może nauczyć

się wyrażać siebie w grupie oraz ułatwiać

proces wspólnej analizy i planowania. Taka

analiza może być przedstawiona w formie

diagramu, który pokazuje relacje między

przyczynami danego problemu oraz jego

skutkami.

Wskazówki dla trenera:

1. Przedstaw „drzewo problemów” i stwórz

grupy 3-4 uczestników.

2. Jako punkt wyjścia zaproś każdą grupę i

uczestników do zidentyfikowania i

określenia głównego problemu w docelowej

społeczności, do której chcą się zwrócić.

3. Zachęć każdą grupę do burzy mózgów i

przeanalizwoania wszystkich problemów

związanych z podstawowym problemem.

Każdy zidentyfikowany problem powinien

być zapisany na karcie.

4. Zaproś każdą grupę do ustalenia hierarchii

przyczyn i skutków na wzór: Poniżej

przedstawiono problemy, które

bezpośrednio powodują podstawowy

problem; problemy, które są bezpośrednim

skutkiem głównego problemu, zostały

przedstawione powyżej.

5. Zachęć każdą grupę do połączenia

problemów strzałkami przyczynowo-

skutkowymi. Powiązania przyczyn i

skutków powinny być jasne i logiczne.

Uczestnicy powinni przejrzeć diagram i

zweryfikować jego ważność i kompletność.

Po zakończeniu drzewo problemów

stanowi podsumowanie istniejącej

negatywnej sytuacji.

6. Zaproś każdą grupę do przedstawienia

ostatecznych wyników, a wszystkich

uczestników do przekazania wspólnej

opinii. Aby udało się poprawnie prowadzić

działania ogrodnicze mające na celu

rozbudowę ogrodu, organizacje

pozarządowe muszą wykorzystać kilka

technik do uprawy roślin.

Niektóre z nich to zasoby naturalne, takie jak:

woda, krajobraz, gleba, słońce... Inteligentne

korzystanie z

tych zasobów jest częścią zrównoważonego

ogrodnictwa

W ten sposób możemy uczynić go jeszcze

bardziej zdrowym i zielonym. Teraz istnieje

kilka technik,które można wykorzystać do

zrównoważonego ogrodnictwa. To zadanie

może być proste.

Możemy zużywać mniej wody i

wykorzystywać produkty ekologiczne do

uprawy roślin. Są to podstawowe

zrównoważone środki. Aby to zrobić,

musimy mieć odpowiednią wiedzę na temat

ogrodnictwa i jego wymagań, abyśmy mogli

korzystać z odpowiednich zasobów bez

marnowania żadnego z nich. Aby to zrobić,

powinniśmy poznać rośliny, które chcemy

uprawiać. Tylko wtedy możemy użyć

odpowiedniej ilości wody i zaprojektować

krajobraz zgodnie z wymaganiami. Poniżej

znajduje się lista przydatnych wskazówek w

prowadzeniu takich działań:

• Tryskacze z oscylacją nie zawsze są

dobrym rozwiązaniem. Możesz użyć węży

ogrodowych, aby nie marnować wody.

• Można próbować przechowywać wodę

deszczową, aby następnie używać jej do

ogrodnictwa. Zbieranie wody deszczowej to

świetny zrównoważony środek.

• Spróbuj użyć mniej energochłonnych

urządzeń do ogrodnictwa, a jeśli używasz

kosiarki, spróbuj regularnie ją serwisować.

• Unikaj używania w ogrodnictwie tworzyw

sztucznych w jakiejkolwiek formie. Tworzywa

sztuczne nie są dobre dla nas oraz naszego

środowiska.

• Inteligentnie wybierz swoje rośliny. Jeśli

masz mniej miejsca, przemyśl dobrze dobór

roślin.

• Możesz użyć liści z ogrodu, aby stworzyć

kompost.

• Nie używaj odpadów z ogrodu do

składowania. Zamiast tego wyślij je do

recyklingu do lokalnego programu recyklingu

odpadów.

W dzisiejszych czasach nie mamy wiele

czasu, aby dostosować się do naszego

środowiska. Ogrodnictwo daje nam taką

możliwość. Organizacje pozarządowe w ten

sposób mogą również przyczynić się do

tworzenia zdrowszego środowiska; od

produkcji tlenu do zwiększania większej

ilości terenów zielonych.



Nauczyciele uznają znaczenie zdobywania

umiejętności krytycznego myślenia.

Kluczowym pytaniem jest jednak, jak uczyć

krytycznego myślenia; bezpośrednio na

przykład jako kurs podstawowy lub pośrednio,

na przykład strukturyzowanie procesu

nauczania i uczenia się w taki sposób, aby te

zajęcia instruktażowe umożliwiały uczącym się

wykorzystanie procesów poznawczych

wyższego rzędu. Jakość pracy organizacji

pozarządowych w ogromnym stopniu zależy

od jakości krytycznego myślenia i umiejętności

analizowania kwestii środowiskowych wśród

wszystkich członków danej inicjatywy. W

szczególności jakość pracy w terenie - na

poziomie partnerów i społeczności - zależy od

zrozumienia procesów rozwojowych i silnych

umiejętności facylitacji, które opierają się

właśnie na umiejętności krytycznego myślenia.

Chociaż są one z natury obecne niemal u

wszystkich, uczenie się na pamięć w

systemach edukacji oraz patriarchalnych i

odgórnych strukturach władzy często utrudnia

ich rozwój. Poniższe analizy sugerują kilka

praktycznych środków, dzięki którym

organizacje mogą rozwinąć myślenie

analityczne i umiejętności ułatwiające

korzystanie z terenów zielonych do celów

społecznych.
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IDENTYFIKACJA POTENCJAŁU

LEŻĄCEGO W OGRODZIE MIEJSKIM

PRZY UŻYCIU KRYTYCZNEGO

MYŚLENIA. ANALIZA ŚRODOWISKA I

POTRZEB SOOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Wiele współczesnych inwestycji miejskich

zbudowanych w drugiej połowie XX wieku

miało na celu wzbogacenie funkcji i

maksymalnego wykorzystania przestrzeni

publicznej. W rezultacie wiele otwartych

przestrzeni i obszarów miejskich nie zachęca

do spontanicznego korzystania z nich ani nie

wspiera kontaktów towarzyskich czy

budowania relacji. Kwestia dostarczania

lepszych przestrzeni publicznych jest

postrzegana tutaj najpierw przez pryzmat

planowania, ponieważ planiści mają do

odegrania kluczową rolę w tworzeniu i

kształtowaniu przestrzeni publicznych; rola ta,

przejawia się na dwa różne sposoby. Po

pierwsze, planiści są często inicjatorami

projektów w przestrzeni publicznej. Uznając

potrzebę i potencjał nowych lub

zdegradowanych przestrzeni publicznych w

określonych lokalizacjach za pośrednictwem

planów terenowych lub opartych na

obszarach projektów i ich ram, wpływają na

politykę i kierunki działania w mieście. Po

drugie, planiści są strażnikami powstawania

przestrzeni publicznych poprzez regulacyjne

procesy zarządzania miastem. Myślenie

krytyczne obejmuje krytyczne implikacje i

dyskusję, które odgrywają kluczową rolę w

aktywowaniu procesu rozwiązywania

problemów i podejmowania decyzji (Chaffee,

1994).
Myślenie krytyczne to proces analizy

konstruktywistycznej, mający na celu

zbadanie, tego co dzieje się w środowisku.

Ten sposób analizy może służyć do

definiowania problemów, podejmowania

działań w kierunku osiagania celu,

podejmowania decyzji i przeprowadzania

ocen retrospektywnych. Aby zdefiniować,

opisać, zmierzyć i ocenić proces

krytycznego myślenia, konieczne jest

zrozumienie wskaźników umiejętności

krytycznego myślenia.



PRAKTYCZNE

KROKI

TWORZENIA

MIEJSKIEGO

OGRODU
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C

Czy chcesz założyć ogród miejski tej wiosny i

nie wiesz od czego zacząć? To nie jest

magiczna formuła, która pozwoli ci wyhodować

25 kg pomidorów lub 300 ogórków; ale seria

praktycznych porad, które pomogą Ci

wykorzystać i zmaksymalizować ograniczoną

przestrzeń ”. Jeśli jesteś pracownikiem

socjalnym i chcesz dowiedzieć się, jak

uprawiać własne rośliny i warzywa, ta sekcja

jest bardzo praktycznym sposobem na

rozpoczęcie uprawy własnego bogatego,

obfitego ogrodu miejskiego, w swoim własnym

mieście.

RÓŻNIE RODZAJE OGRODÓW

Ogrody społeczne różnią się na kilka

sposobów: są uprawiane przez różne

rodzaje społeczności w różnych miejscach,

wiążą się z działkami indywidualnymi lub

wspólnotowymi, a zakres aktywnego

uczestnictwa (np. ogrodnictwo) także jest

zróżnicowany. Dlatego ogrody

społecznościowe przyczyniają się do

rozwoju spójności lokalnej - nawet jeśli

ludzie nie są szczególnie napędzani

motywacjami społecznymi. Co więcej,

podczas gdy uczestnicy motywowani

społecznymi aspektami ogrodnictwa w

sposób naturalny wykazują dla nich wyższy

poziom uznania, te aspekty społeczne

przynoszą również wartość dodaną dla

uczestników, których motywacją jest przede

wszystkim uprawa warzyw. Na najbardziej

podstawowym poziomie, dzięki interakcjom

podczas kontaktów towarzyskich i

codziennym zajęciom ogrodniczym, miejskie

ogrody służą jako przyjemna przestrzeń

zarówno dla ogrodników, jak i nie-

ogrodników. Codzienne czynności i

okazjonalne imprezy społeczne wzmacniają

więzi społeczne i ułatwiają interakcje

zarówno wśród ogrodników, jak i nie-

ogrodników. Sprawiają, że ogrody

funkcjonują bardziej jako przestrzenie

społeczne niż tylko działki ogrodowe. Dzięki

tym interakcjom ogrodnictwo miejskie

angażuje szerszą grupę poza ogrodnikami,

co skutkuje korzyściami dla całej

społeczności oraz większym wsparciem dla

miejskiego ogrodnictwa..



Ogrody społeczne różnią się na kilka

sposobów: są uprawiane przez różne rodzaje

społeczności w różnych miejscach, wiążą się z

działkami indywidualnymi lub wspólnotowymi,

a zakres aktywnego uczestnictwa (np.

ogrodnictwo) także jest zróżnicowany. Dlatego

ogrody społecznościowe przyczyniają się do

rozwoju spójności lokalnej - nawet jeśli ludzie

nie są szczególnie napędzani motywacjami

społecznymi. Co więcej, podczas gdy

uczestnicy motywowani społecznymi

aspektami ogrodnictwa w sposób naturalny

wykazują dla nich wyższy poziom uznania, te

aspekty społeczne przynoszą również wartość

dodaną dla uczestników, których motywacją

jest przede wszystkim uprawa warzyw. Na

najbardziej podstawowym poziomie, dzięki

interakcjom podczas kontaktów towarzyskich i

codziennym zajęciom ogrodniczym, miejskie

ogrody służą jako przyjemna przestrzeń

zarówno dla ogrodników, jak i nie-ogrodników.

Codzienne czynności i okazjonalne imprezy

społeczne wzmacniają więzi społeczne i

ułatwiają interakcje zarówno wśród

ogrodników, jak i nie-ogrodników. Sprawiają,

że ogrody funkcjonują bardziej jako

przestrzenie społeczne niż tylko działki

ogrodowe. Dzięki tym interakcjom ogrodnictwo

miejskie angażuje szerszą grupę poza

ogrodnikami, co skutkuje korzyściami dla całej

społeczności oraz większym wsparciem dla

miejskiego ogrodnictwa. Oprócz imprez i zajęć

towarzyskich, samo ogrodnictwo może być

formą aktywności społecznej, które ułatwia

interakcje społeczne. W szczególności dla

imigrantów i uchodźców ogrody miejskie

zapewniają ważne możliwości kontynuowania

tradycyjnych praktyk kulturowych. Ogrody są

również wykorzystywane jako miejsca do

różnych etnicznych imprez towarzyskich i

praktyk kulturowych.W swoich badaniach na

temat ogrodów społecznościowych w Nowym

Jorku Saldivar-Tanaka i Krasny (2004) odkryli,

że ogrody zapewniają połączenie między

imigrantami a ich dziedzictwem kulturowym.

Szczególnie ogrody latynoskie wydawały się

ważne jako miejsca do utrzymania

portorykańskiej kultury rolnej w środowisku

miejskim (Saldivar-Tanaka i Krasny 2004:

409). W Seattle Hou (2009) przeanalizował

kilka przypadków ogrodów

społecznościowych i stwierdził, że służą one

również jako ważne miejsca dla

kontynuowania praktyk kulturowych. Inne

przykłady ludzi wspierających głównie

ogrodników ze społeczności etnicznych,

pokazują, że ogrody zapewniają ważne

możliwości kontynuowania tradycji

agrarnych, a zwłaszcza wiedzy o ogrodach

imigrantów i uchodźców. Ogrody umożliwiają

im uprawianie warzyw, których nie można

łatwo znaleźć na rynkach spożywczych.

Uprawa i spożywanie tych warzyw jest

częścią ważnych praktyk kulturowych dla

społeczności etnicznych a także lokalnych.

Ogród może służyć szczególnie jako

przestrzeń międzykulturowych interakcji i

uczenia się, a także budowania więzi

społecznych ponad granicami etnicznymi i

kulturowymi. Rozwijają się one zarówno

poprzez akt ogrodniczy, jak i wydarzenia

społeczne. Poprzez wspólne podejmowanie

decyzji i podział obowiązków, dlatego ogród

może także służyć jako miejsce dla praktyk

demokratycznych. Wewnętrznie, ogrody

społeczności mogą służyć jako medium,

poprzez które wartości demokratyczne są

praktykowane i reprodukowane. Wreszcie

miejskie ogrody mogą służyć jako

wspólnotowa siatka bezpieczeństwa w

obliczu nieszczęść i rozpaczy ekonomicznej.

Poprzez budowanie sieci i więzi

społecznych, a także poprzez produkcję

żywności, miejskie ogrodnictwo może

przyczynić się do zwiększenia odporności

społeczności w czasie kryzysu.
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Gleby występują na krajobrazach i są

nakreślone na zdjęciach lotniczych przez

wyszkolonych naukowców zajmujących się

glebą. Te rozgraniczenia nazywane są

wielokątami lub polipedonami i reprezentują

obszary glebowe podobne do zamierzonych

zastosowań tej gleby.

Dzisiejsi ogrodnicy miejscy nie tylko uprawiają

rośliny jadalne; postrzegają również rolnictwo

miejskie jako sposób na zwiększenie

różnorodności roślin i zwierząt w mieście,

łącząc ludzi z różnych środowisk i grup

wiekowych, poprawiając zdrowie psychiczne i

fizyczne oraz regenerując opuszczone

dzielnice. Systemy hydroponiczne zostały

zaprojektowane jako wysoce przestrzenna i

zasobooszczędna forma „rolnictwa

miejskiego”. Dziś stanowią one znaczące

źródło produkowanych przemysłowo

produktów; jedno z szacunków sugeruje, że w

2016 r. rynek warzyw hydroponicznych był wart

około 6,9 mld USD na całym świecie. Potencjał

uprawy żywności w małych przestrzeniach, w

każdych warunkach środowiskowych, jest z

pewnością dużą zaletą w kontekście miejskim.

Ponadto, systemy hydroponiczne wymagają

składników odżywczych, które są często

syntetyzowane chemicznie - chociaż

organiczne substancje odżywcze są obecnie

dostępne. Wielu miejskich rolników uprawia

żywność zgodnie z zasadami ekologicznymi,

częściowo dlatego, że nadmierne stosowanie

nawozów chemicznych niszczy żyzność gleby i

zanieczyszcza wody gruntowe.

PODSTAWOWA WIEDZA I

UMIEJĘTNOŚCI O EKOLOGICZNYM

OGRODNICTWIE PRODUKCYUNYM.

ZNAJOMOŚĆ I ROZPOZNAWANIE

GLEBY

Celem tej sesji jest zapewnienie podstawowej

wiedzy o glebie, która jest potrzebna do

budowy ogrodów miejskich, oraz do

efektywnego zarządzania działaniami

mającymi na celu rozwój społeczny.

Podstawowa wiedza na temat gleboznawstwa

jest warunkiem spełnienia wielu wyzwań

związanych z zasobami naturalnymi, które

staną przed ludzkością w XXI wieku. Prawdą

jest również, że badanie gleb może być

zarówno fascynujące, jak i intelektualnie

satysfakcjonujące. To w glebach jesteśmy w

stanie spróbować wszystkich zasad biologii,

chemii i fizyki w rzeczywistości. Gleba jest

złożoną mieszaniną organizmów żywych,

materii organicznej, minerałów, wody i

powietrza. Weź garść ziemi i przyjrzyj się jej

uważnie. Widać, że jest to mieszanina wielu

różnych rodzajów małych cząstek. Gleby mają

cztery główne składniki: (a) materia mineralna,

(b) materia organiczna, (c) powietrze i (d)

woda. Powietrze i woda zajmują przestrzenie

porów w glebach. Przestrzenie porów to puste

przestrzenie między cząstkami gleby.

Powietrze i / lub woda zajmują około połowy

objętości gleby. Gleby o drobnej strukturze

mają więcej całkowitej przestrzeni porów niż

gleby o grubej strukturze. W miarę jak gleby

absorbują wodę, przestrzeń powietrzna

maleje. Ogólnie rzecz biorąc, pożądane jest

posiadanie gleby, która, gdy jest dobrze

osuszona, będzie miała około połowy swojej

objętości. Ziemia jest trójwymiarowym ciałem

naturalnym w tym samym sensie, w jakim

wzgórze, dolina lub góra mają trzy wymiary.

Kopiąc dziurę w ziemi, możesz uzyskać trochę

materiału glebowego, pobrać próbkę i

przeanalizować jego zawartość w

laboratorium, ale musisz udać się w pole, aby

zbadać glebę jako naturalne ciało.

CZĘŚCI SKŁADOWE OGRODU.

PROJEKT OGRODU EKOLOGICZNEGO.

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA W

OGRODZIE. ZROZUMIENIE ŻYCIA

OGRODU I SPOSOBU PRZYCIĄGANIA

RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ.

OPADY W OGRODACH

Łatwo jest wspierać różnorodność 

biologiczną, dostarczając dobra, takie jak 

woda, żywność i schronienie.



Ponieważ utrata siedlisk stanowi największe

zagrożenie dla różnorodności biologicznej na

świecie, ogrody miejskie i siedliska sąsiedzkie

są kluczowymi elementami, które łączą coraz

bardziej fragmentaryczny krajobraz naturalny

W podręczniku znajdziesz metody, dzięki

którym Twoje miejskie ogrody będą wspierać

bioróżnorodność:

•Naturalizuj trawnik: trawniki to nienaturalne

siedliska. Stworzenie naturalizowanego

obszaru na podwórzu zmniejszy rozmiar

trawnika i zmniejszy ilość koszenia i

wymaganego nawadniania. Zacznij od sekcji,

które nie nadają się dobrze do uprawiania

trawy, takich jak zacienione obszary. Można

zatem zasadzić różne rodzaje roślinności

(trawy, kwiaty, krzewy, drzewa itp.) I

zgrupować je w skupiska, aby przyciągnąć

owady, ptaki, motyle i inne zwierzęta. Jeśli

chciałbyś przyciągnąć określony gatunek do

swojego ogrodu, musisz zapewnić mu

wyjątkowe potrzeby związane z żywnością,

wodą i schronieniem.

•Stwórz staw: Stawy stanowią siedlisko dla

różnych gatunków, od owadów po żaby i ryby.

Jeśli martwisz się o komary, istnieje wiele

naturalnych drapieżników, które mogą zostać

wprowadzone do twojego stawu.

•Tworzenie różnych rodzajów siedlisk:

dostarczanie dzikiej żywności poprzez

sadzenie bylin, takich jak drzewa owocowe i

orzechowe, kwiaty wytwarzające nektar i

krzewy jagodowe. Drzewa i krzewy zapewniają

również naturalne schronienie. Martwe drzewa

są ważnym siedliskiem ptaków, owadów,

wiewiórek i innych ssaków; mogą stać się

unikalnym elementem twojego podwórka, jeśli

zostaną pozostawione. Pale skalne, kłody,

ściółki i komposty umożliwiają królikom, ,

myszom, wężom i salamandrom składanie jaj i

wychowywanie młodych.

•Rośliny rodzimych gatunków: Niezależnie

od tego, czy chodujesz kwiaty, warzywa,

skały lub naturalny ogród, rodzime gatunki

są ważnym elementem różnorodności

biologicznej, które tworzą naturalne

środowisko dla lokalnej przyrody. Wymagają

również mniej wody i konserwacji oraz mniej

chemikaliów niż gatunki egzotyczne,

ponieważ są one dostosowane do

specyficznych warunków lokalnego

środowiska. Aby uzyskać więcej informacji o

rodzimych roślinach w Twojej okolicy,

odwiedź lokalne arboretum lub rodzime

społeczeństwo ogrodników.

•Usuń rośliny egzotyczne: Rośliny, które nie

są rodzime dla danego obszaru, mogą stać

się inwazyjne i przejąć ogród i otaczające go

obszary naturalne, zagrażając przetrwaniu

rodzimych gatunków. Ich usunięcie stworzy

przestrzeń dla rodzimych roślin, które

rozwinęły się jako część lokalnego

ekosystemu i zapewniają siedlisko innym

gatunkom

•Rozwijaj odmiany roślin i oszczędzaj

nasiona: sadzenie rzadkich lub zagrożonych

odmian spadkowych jest kluczowe dla

zachowania różnorodności gatunków i

zachowania ich zasobów genetycznych na

przyszłość. Gatunki dziedzictwa są

zagrożone obecną koncentracją na

wytwarzaniu bardzo wąskiej gamy gatunków

oraz na niedawnym postępie w

biotechnologii i rozwoju organizmów

zmodyfikowanych genetycznie (GMO).

Często mają unikalne cechy, takie jak

niezwykłe smaki, kształty i kolory, których

nie znajdziesz w sklepie spożywczym.

•Nie używaj chemikaliów! (nawozy, środki

owadobójcze, herbicydy i pestycydy).

Chemikalia stosowane na naszych

trawnikach i w ogrodach są szkodliwe

zarówno dla nas, jak i dla środowiska.

Zanieczyszczają glebę i wodę, a także

zatruwają owady, ptaki i ryby.



•Ogród organiczny: Ogrodnictwo ekologiczne 

maksymalizuje zdrowie gleby, roślin, zwierząt i 

ludzi, zrównoważone praktyki agronomiczne i 

niechemiczne, naturalne sposoby zwalczania 

szkodników i chwastów. Polega na budowaniu 

zdrowej gleby, w której rosną silne rośliny, 

które mogą skutecznie konkurować z 

chwastami, zniechęcać do inwazji szkodników 

i opierać się chorobie bez stosowania 

produktów petrochemicznych. Gleba jest 

ulepszana dzięki takim metodom, jak 

włączenie kompostu i sadzenie roślin 

okrywowych.

•Kompost: Zamiast używać nawozów 

chemicznych, kompostuj skrawki owoców i 

warzyw, kawy, torebki z herbatą, skorupki 

jajek, liście i ścinki trawy, aby stworzyć 

rozkładaną materię organiczną (kompost). 

Dodanie kompostu do ogrodu wzbogaci glebę, 

zachęcając mikroorganizmy i robaki do 

rozwoju, poprawiając drenaż gleby, 

zwiększając zdolność gleby do utrzymywania 

wilgoci i dostarczając składników odżywczych 

do wzrostu roślin. Jest to również świetny 

sposób na zmniejszenie kwoty wysyłanej na 

składowisko.

ZARZĄDZANIE ZANIEDBANYM OGRODEM.

KREATYWNE MYŚLENIE

Istnieje wiele powodów, dla których ogród

może zostać zaniedbany. Pomimo stanu, w

jakim mógłby się znaleść, istnieją różne

sposoby przywrócenia go do pierwotnego

stanu rzeczy. Warto implikować podejście

„krok po kroku”. Dzielenie ziemi na łatwe do

opanowania sekcje, przyczyni się do poczucia

osiągania założeń i rozpoznawalnego postępu,

który motywuje do dalszych działań.Jeżeli

masz do czynienia za starymi drzewami,

pamiętaj, że dobrze utrzymane drzewo może

przynieść korzyść dla każdego ogrodu, a także

być doskonałym siedliskiem dla wielu

gatunków dzikich zwierząt. Ponadto drzewa

mogą mieć określone zasady konserwacji,

dlatego przed ekstremalnymi działaniami warto

skontaktować się z działem planowania w

lokalnym urzędzie.

Nie ma znaczenia, czy ogród porasta

żywopłot, długie trawniki lub chwasty, ogród

można przywrócić w całości do życia. Dzięki

cierpliwości, odpowiedniemu planowi i

wysiłkowi możesz odmłodzić zaniedbany

ogród, postępując zgodnie z poniższymi

wskazówkami.

a. Właściwe planowanie

Przywrócenie ogrodu dawnej świetności

zwykle wymaga czasu. Przed

przystąpieniem do działań potrzebne jest

szczegółowo zaplanowane podejście do

przywracania ogrodu. Wiąże się to z

podziałem terenu na małe poręczne części.

Osiąganie założonych celów napędzi kolejne

działania. Dobrym sposobem jest

rozpoczęcie interwencji od widocznej części

ogrodu, tak aby zachęcić innych do

włączania się w inicjatywę.

b. Odpowiednie przycinanie

Dokładne przycinanie powinno być

wykonywane dla krzewów i trawy,

niezależnie od tego, jak małe mogą się

wydawać. Stworzy to więcej przestrzeni w

ogrodzie, co spowoduje, że inne rośliny

odmłodzą się i staną się zdrowsze w

przyszłości. Aby uzyskać szybkość tego

działania, należy użyć nożyce do żywopłotu.

Przycinanie roślinności ogrodu natychmiast

pokaże, że jest mu oddana troska i

pielęgnacja.

c. Zadbaj o drzewa

Nawet przy zarośniętych drzewach, które

blokują światło słoneczne, całkowite

usunięcie drzew nie jest wskazane bez

względu na to, jak kuszące może być.

Wszystko, czego potrzeba, to zapewnienie

prawidłowej konserwacji, która poprawi

wygląd ogrodu. Stworzy to dobre siedlisko

dla różnych gatunków dzikich zwierząt.
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d. Wyznaczaj obszary i granice

Płotki i ogrodzenia zawsze dodają ogrodowi

estetycznego wyglądu. Kiedy ogród porasta,

utrzymanie granic wydaje się być trudne.

Wtedy ważnym jest aby zaczynać od ich

przywracania. Jeśli to możliwe możemy

wykonać malowanie betonowych słupków, co

doprowadzi do szybkiego poczucia

podniesienie estetyki Do grodzenia ogrodu

można użyć różnych produktów, takich jak

drewniane rolki z bali, które są trwałe i

całkowicie naturalne.

e. Pielęgnowanie trawników

Wypielęgnowane trawniki mogą zmienić każdy

zaniedbany ogród. Najpierw należy dokonać

wstepne cięcie trawy do poziomu, przy którym

można łatwo chodzić, następnie możemy go

podlewać i pozostawiać na kilka dni. Kolejnym

etapem jest przycięcie go konwencjonalną

kosiarką i wyczyszczenie z chwastów. Na

koniec można zastosować nawóz, zgodnie z

instrukcjami. Z czasem trawnik będzie zdrowy,

atrakcyjny, wolny od chwastów i

mchu. Rewitalizacja zaniedbanego ogrodu to

delikatny proces. Tego typu proces, nigdy nie

powinien być podejmowany, bez właściwego

planowania. To jest powód, dla którego

konserwacja ogrodu często wymaga pomocy

profesjonalistów, dla uzyskania najlepszych

rezultatów.



ZAANGAŻOWANIE

WOLONTARIUSZY

W DZIAŁANIE 

OGRODU
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D

„Dziedzictwo naszego pokolenia nie jest

jeszcze wybrane i mamy swobodę wyboru

tego, jak chcemy, aby nasze społeczności,

nasze kraje i nasz świat wyglądały. Tylko

wtedy, gdy ludzie podniosą się i zrobią krok do

przodu, możemy dokonać zmiany. Każda

godzina spędzona na wolontariacie dla sprawy

nie jest tylko głosem na zmianę, ale szansą na

kształt świata, w którym żyjemy. ”W tej części

zostanie zaprezentowanych kilka aspektów w

celu zaangażowania wolontariuszy w działania

miejskich ogrodów i zwiększenia ich

zobowiązań w tym sektorze ”

OGÓLNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY 

ANGAŻOWANIA WOLONTARIUSZY W 

PRACĘ W OGRODACH MIEJSKICH

Ogrodnictwo miejskie może być postrzegane

jako jedno z najpotężniejszych narzędzi do

budowania społeczności, nauczania

partycypacyjnego i aktywnego

obywatelstwa, wspierania kreatywności,

rozwijania umiejętności przedsiębiorczych,

przyjmowania jednej z najbardziej

podstawowych potrzeb - zaopatrzenia w

żywność - we własnych rękach. Ogrodnictwo

może być doskonałym narzędziem do

edukacji nieformalnej. Daje możliwość

odkrywania zdrowego stylu życia, poznania

pochodzenia żywności i zrozumienia

naturalnych procesów.

Co więcej, ogrodnictwo jest sposobem na

wzmocnienia pozycji młodych ludzi, pomoc

w zdobyciu praktycznych umiejętności w

sferze własnego życia i rynku pracy,

zbadanie możliwości poprawy w

ekosystemach miejskich i zbudowanie

społeczności wokół niego poprzez

wprowadzenie nowych osób do tej

społeczności.



W tym kontekście działania wolontariackie

mogą mieć kluczowe znaczenie dla

opracowania oddolnych podejść i praktyk,

promowania wzrostu sprzyjającego włączeniu

społecznemu, zdrowego stylu życia i udziału

młodych ludzi w społeczeństwie.

W przedstawionych sesjach w książce

odkryjesz propozycje działań prowadzonych w

celu poznania nowych pomysłów i narzędzi do

rozwijania działań edukacyjnych dotyczących

ogrodnictwa na poziomie lokalnym i

międzynarodowym. Przede wszystkim

korzystaj z zasad planowania strategicznego.

Planowanie strategiczne to proces określania,

jak dostać się z „tutaj” (gdzie jesteśmy teraz)

do „tam” (gdzie chcemy być). Ale planowanie

zaangażowania wolontariuszy będzie miało

ważne własne kroki. Te kroki są wymienione

poniżej. Dotyczy to w szczególności

organizacji posiadających zasoby i potrzebę

kompleksowego programu zaangażowania

wolontariuszy. Mniejsze organizacje lub

organizacje, które w mniejszym stopniu

polegają na wykorzystaniu wolontariuszy,

mogą chcieć dostosować proponowany

poniżej plan lub po prostu wybrać części, które

mają największe znaczenie dla ich organizacji.

PODSTAWOWE KROKI SKUTECZNEGO

PROGRAMU WOLONTARIATU:

• Miej powody i uzasadnienie dla ochotników•

Opracuj opisy stanowisk

• Rekrutuj wolontariuszy• Szukaj potencjalnych

wolontariuszy

• Prowadź orientację wolontariuszy• Trenuj

wolontariuszy

• Nadzoruj wolontariuszy

• Zatrzymaj ochotników

• Ewaluuuj wolontariuszy• Rozpoznaj wysiłki i

osiągnięcia

KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI 

WOLONTARIUSZY ZWIĄZANYCH Z PRACĄ W 

OGRODACH MIEJSKICH-CZYNNIKI 

ZAANGAŻOWANIA, UŁATWIANIE 

BUDOWANIA RELACJI

Wolontariusze odgrywają tak ważną rolę w

organizacji: zasób, bez którego wiele

organizacji nie mogłoby się obyć, jednak są

one zasobem, o który należy dbać,

zarządzać nim i pielęgnować. Jeśli

potrzebujesz pomocy w znalezieniu

odpowiednich osób, w skutecznym

wspieraniu ich i zarządzaniu nimi, aby mieć

pewność, że czerpią satysfkację z działań

dla Twojej organizacji zapoznaj się z

materiałami poniżej.

Wzajemny wywiad; Słowo „wywiad” może

być bardzo zniechęcające i chociaż wszyscy

wiemy, że tak się dzieje, nie musi on być

zastraszające dla wolontariusza. Gdy

zadzwonisz do wolontariusza, aby przyszedł

na rozmowę, upewnij go że rozmowa na

którą jest zaproszony jest rozmową

partnerską.

Mapa działania; Każdy wolontariusz, który

przychodzi do Twojej organizacji, potrzebuje

orientacji w prowadzonych działaniach.

Oprócz poznania formalności organizacji,

jest to świetna okazja do lepszego poznania

się. Mapa działania jest zaplanowana dla

wygody wolontariusza. Plan działania należy

przeprowadzić jak najszybciej, aby

wnioskodawca nie stracił zainteresowania.

Sesje Buddy; Nowi wolontariusze lubią być

powiązani z „doświadczonymi”

wolontariuszami. Daje to możliwość

obserwowania wykonywanego zadania,

które rozważa się, aby sprawdzić, czy praca

jest atrakcyjna; szczególnie dla obszarów

środowiskowych. Po ustaleniu planu

działania dla wolontariusza jest jesty on

połączony w parę z bardziej doświadczonym

wolontariuszem. Nie zastępuje to szkolenia,

a jedynie daje szansę nowemu

wolontariuszowi na obserwację i poznanie

własnych upodobań odnośnie danego

zadania i organizacji.



Trening; Niezbędne jest szkolenie do

wykonania zadania - niezależnie od tego, jakie

zadanie wiąże się z kwalifikacją wolontariusza.

Jest to okazja dla wolontariuszy do zadawania

pytań oraz szansa na podzielenie się swoimi

oczekiwaniami. Szkolenie nie zawsze musi być

długotrwałe, a wolontariusze otrzymują

pisemny opis stanowiska, który jasno określa

zadania i osobę do kontaktu.

Pierwszy dzień; Nie ma znaczenia, który jest

dzień tygodnia i godzina zawsze należy

przywitać nowego wolontariusza i przedstawić

go personelowi. Kontaktując się z

pracownikami przed wolontariuszem,

opisujemy ich nowe role do spełnienia co daje

łatwość w komunikacji oraz buduje zespół.

Jeśli jesteśmy uważnymi słuchaczami i

przedstawiamy różne możliwości działań dla

wolontariuszy, oraz płaszczyznę do tego aby

dzielić się swoimi przemyśleniami, to

satysfakcja wzrasta. Niektórzy wolontariusze

znajdują swoje miejsce od razu, podczas gdy

inni mogą spróbować kilku różnych

aktywności.

DZIAŁANIA I PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW W 

ZESPOLE MIEJSKIEGO OGRODU

Skuteczna praca zespołowa jest ważna w

prowadzeniu organizacji pozarządowych w

sektorze ochrony środowiska. W roli lidera

musisz mieć możliwość przydzielania zadań i

delegowania pracy swoim pracownikom i

wolontariuszom. Jednak sposób dystrybucji

zadań powinien być sprawiedliwy i dobrze

przemyślany. Jeśli polegasz na jednym

pracowniku za bardzo, może się on wypalić i

zdecydować na odejście. Jeśli nie

wykorzystasz unikalnych umiejętności

pracownika, może się on/a poczuć

niedoceniony i niezmotywowany, aby odnieść

sukces.

Opracuj strategię delegowania, aby

dystrybucja pracy w zespole pomogła Twojej

firmie i pracownikom odnieść sukces.

Dystrybucja zadań w zespole zawsze musi

uwzględniać nadchodzące terminy lub

ważne kamienie milowe projektu. Priorytet

zadania jest pierwszym czynnikiem

decydującym o tym, jak powinien wyglądać

podział zadań. Przeglądając zadania na

liście, ustal priorytety, aby zrozumieć, które z

nich są najważniejsze i które należy najpierw

ukończyć. Następnie sprawdź dostępność

swoich pracowników. Musisz dopasować

zadania priorytetowe do pracowników, którzy

mają je realizować. Uważaj, aby nie

przeciążać jednego pracownika pilnymi

zadaniami, ponieważ może to powodować

stres i przytłaczać ich.

Dystrybucja pracy w zespole zależy również

od umiejętności, które twoi pracownicy

wnoszą do twojej organizacji pozarządowej.

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę

wyjątkowe atuty każdego pracownika i

sposób, w jaki korzystają z wykonywanego

zadania. Kiedy zastanawiasz się nad ich

indywidualnymi umiejętnościami, ustawiasz

pracowników na sukces. Jeśli zadanie

pasuje do ich umiejętności, będziesz miał

większą szansę, że zostanie ukończona

dokładnie i z większą wydajnością. Jeśli

masz dwóch pracowników, którzy są gotowi

wykonać zadanie w zakresie plantacji

nasiennych, ale tylko jeden pracownik ma

duże doświadczenie w zarządzaniu glebą i

nasionami, sensowne jest przypisanie mu

tego zadania. W ten sposób możesz mieć

pewność, że Twoi klienci będą pod dobrą

opieką pracownika, który jest dobry w

wyjaśnianiu instrukcji, wyrażaniu problemów

i rozwiązywaniu konfliktów dzięki dobrej

komunikacji. Część bycia liderem polega na

pomaganiu pracownikom w doskonaleniu

umiejętności, poznawaniu nowych obszarów

działalności i awansowaniu na ścieżce

kariery. Aby to zrobić, musisz pomóc

pracownikom podjąć zadania, które mogą

okazać się trudne.



W ten sposób pracownicy mogą

przezwyciężyć swoje słabości i rozwinąć nowe

mocne strony, co jest korzystne zarówno dla

nich, jak i dla biznesu. Na przykład, jeśli masz

pracownika, który nie posiada umiejętności

zbierania plonów, możesz przypisać im proste

zadania, aby pomóc im dowiedzieć się więcej

o tym obszarze miejskiego ogrodnictwa.

Dobrze jest nie przypisywać natychmiastowych

zadań związanych z wysokimi stawkami lub

pilnymi zbiorami, ponieważ pracownik

potrzebuje czasu na naukę, popełnianie

błędów i poszerzanie wiedzy. Gdy zauważysz

rozwój ich umiejętności, możesz zacząć

przypisywać im większą odpowiedzialność w

tym obszarze. W dystrybucji pracy w zespole

ważne jest, aby pracownicy byli świadomi,

jakie są ich role i czego się od nich oczekuje w

miejscu pracy. Kiedy pracownicy mają jasne

zrozumienie opisu swojej pracy, będą mogli

podjąć inicjatywę i przypisać sobie zadania,

które wchodzą w zakres ich obowiązków.

Będą również mieć poczucie zapewnienia, że

zadania, które są pod ich nadzorem, są

wykonywane prawidłowo i na czas. Grupą

docelową projektu ogrodnictwa

społecznościowego są głównie miejscowi

ludzie mieszkający w obszarze miejskim.

Ludzie w różnym wieku, płci i przynależności

etnicznej wspólnie uprawiają ogródek, a każda

osoba odgrywa rolę w sukcesie ogrodu. Ogród

skupia ludzi, którzy szukają zielonej

przestrzeni na relaks i kultywowanie własnego

jedzenia w przyjaznym otoczeniu. Różne

doświadczenia ogrodnictwa

społecznościowego pokazują, że intensywność

obecności wolontariuszy jest zmienna.

Niektórzy z nich przychodzą codziennie, inni

tylko na koniec tygodnia, niektórzy członkowie

przyjeżdżają, aby zorganizować lub wziąć

udział w wydarzeniach społecznych w

ogrodzie raz do roku.

Mogą również mieć różne postrzeganie

swojej aktywności. Niektórzy ogrodnicy

postrzegają to jako źródło pożywienia i

chcą samodzielnie uprawiać ogród,

podczas gdy inni postrzegają to działanie

jako sposób na tworzenie interakcji

społecznych i dzielenie się

doświadczeniami. Każdy ogród może mieć

własne zarządzanie, zasady są omawiane i

ustalane przez wszystkich interesariuszy w

zakresie zarządzania ogrodem,

zwierzętami, gośćmi, harmonogramami itp.

W większości przypadków przewodniczący

ogrodu jest przydzielony do tworzenia

jasnych i dobrze egzekwowanych zasad

pracy w ogrodzie,aby zminimalizować

nieporozumienia.
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„W tej części rozważamy, dlaczego

zwiększenie zaangażowania interesariuszy w

ogrodnictwie miejskim jest tak ważne i niektóre

sposoby, w jakie zaangażowanie interesariuszy

i władz lokalnych można wzmocnić i wspierać

w praktyce. Warto zwrócić szczególną uwagę

na to, w jaki sposób opinia publiczna może

wnieść wartość dodaną w tym kontekście i jak

mogą być przyciągane przez organizacje

pozarządowe i specjalistów ”.

PRZYGOTOWYWANIE KAMPANII 

INFORMACYJNEJ

JAK 

ZAANGAŻOWAĆ

WŁADZE 

LOKALNE I 

RESZTĘ 

SPOŁECZEŃSTWA

Aby kampania zakończyła się sukcesem,

wystarczy komunikować się z odbiorcami i

inspirować ich do działania. Kiedy

pasjonujesz się problemem, może

wydawać się całkowicie zaskakujące,

dlaczego inni tego nie robią. Czy nie jest

oczywiste, dlaczego musimy ratować

zagrożone gatunki lub dlaczego podjęcie

działań w sprawie zmian klimatu jest pilne?

Dla niektórych osób te problemy po prostu

nie są ważne. Co jeszcze bardziej

zaskakujące, to próba zrozumienia,

dlaczego ludzie, którzy dbają o te kwestie,

nie podejmują żadnych działań. Musisz być

naprawdę dobrze poinformowany na dany

temat aby informować o nim innych.

Dowiedz się, o co ludzie będą pytać i

zastanów się jak im odpowiadać. Jeśli nie

wiesz jak odpowiedzieć na dane pytanie -

nie odpowiadaj, bądź szczery i powiedz, że

nie wiesz. Zanim przejdziesz do kampanii

aktywistycznej, upewnij się, że masz rację i

że inni podzielają twoje poglądy. Używaj

logiki, postępuj racjonanie i używaj

konkretnej wiedzy, a nie emocji. Często

przez emocje rozpowszechnia się wiele

dezinformacji, której współczesny świat już

więcej nie potrzebuje i nie przyjmie.

Stwórz miejsce, w którym informacje o

Twoim działaniu są poukładane, tak że gdy

znajdziesz odbiorców działania, nie

przegapisz tego i nie zmarnujesz okazji by

to wykorzytsać.



Posiadanie platformy internetowej (strona

internetowa, blog, media społecznościowe)

jest niezwykle ważne, ponieważ będzie działać

dla Ciebie 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Jest to Twój zasób, do którego możesz

odsyłać ludzi, nawet tych którzy nie mają

czasu żeby porozmawiać z Tobą na żywo. Co

istotne, służy jako życiorys każdemu, z kim się

kontaktujesz, czy to media, sponsorzy,

potencjalni wolontariusze, czy po prostu ludzie

w ogóle. Gdy już znajdziesz osbiorców

działania, i poinformujesz ich o sposobie

działania oraz konieczności podjęcia akcji

mozna przejść do następnych etapów.

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ 

UŚWIADAMIAJĄCYH I KAMPANII 

INFORMACYJNYCH 

Pierwsza najważniejsza rada to działać

innowacyjnie. Prawdopodobnie nigdy nie

zaszkodzi wymyślić coś nowego. Nowe

wydaje się bardziej ekscytujące. Zacznij od

ludzi wokół ciebie, aby nabrać rozpędu.

Świetnym narzędziem do tego są media

społecznościowe. Zainspiruj ludzi wokół

siebie tym, co robisz, i miejmy nadzieję, że

podzielą się tym, co oni też robią. Kiedy już

się nią podzielą, nie wiadomo, kto może to

zobaczyć. Twórz treści w mediach

społecznościowych, które naprawdę warto

przeglądać i udostępniać. To najlepszy

sposób na przekazanie informacji online.

Skontaktuj się ze stronami, które

udostępniają pracę podobną do Twojej i daj

im znać, co masz zamiar zrobić. Wiele z tych

stron szuka treści i chciałoby, aby Twoja

kampania znalazła się w skrzynce odbiorczej.

To gra liczbowa. Oznacza to, że im więce

osóbj odczyta twoje komunikaty w internecie,

tym większy będzie sukces całego

przedsięwzięcia. Nie wysyłaj jednak spamu;

napisz spersonalizowane wiadomości, aby

zwiększyć swoje szanse na uzyskanie

wsparcia. Zacznij od sklepów, które interesują

się tym, co robisz.

Jeśli więc tworzysz ogrody społecznościowe,

znajdź publikacje, które piszą o ogrodnictwie,

bezpieczeństwie żywnościowym, życiu

przyjaznym środowisku itp. Tym sposobem

zwiększasz szanse powodzenia. Jeżeli

dotrzesz do podobnych aktywności i kampanii

możesz się od nich wiele nauczyć, i wiesz, że

oni mogą nauczyć się od Ciebie. Skontaktuj

się z lokalnymi stacjami informacyjnymi,

gazetami, blogami itp. Kiedy już zbudujesz

poparcie swojego działania wśród osób

podobnych do siebie, entuzjastów przyrody i

ekologii, będzie łatwiej szukać poparcia

innych. Posiadając wstępnych sojuszników

swojego działania dajesz informację reszcie, o

swojej wiarygodności. Aby zmobilizować

szerokie poparcie dla zmian społecznych,

obywatele nie mogą być traktowani jako

przedmioty do manipulacji. Powinni być raczej

traktowani jako obywatele zaangażowani we

wzajemny dialog. Głównym problemem

obecnego ruchu środowiskowego jest

zawężenie sfery publicznej i ograniczone

zrozumienie interesu publicznego. Stąd też

pojawiają się wśród aktywistów apelację o

ekologię publiczną, która mogłaby

zaangażować obywateli w zbiorowy wysiłek na

rzecz zrównoważenia ładu gospodarczego i

społecznego z ludzkimi i naturalnymi

potrzebami. Ponadto strategie komunikacyjne

muszą zostać włączone do szerszych

wysiłków na rzecz wspierania mobilizacji

politycznej w celu wspierania zmian

społecznych.

W szczególności chodzi o model komunikacji

opartej na uczestnictwie, który polega na

rozwijaniu stałej zdolności ludzi do wspólnego

działania w konkursach i inicjatywach

społecznych. Wymaga to reorientacji

komunikacji środowiskowej od kampanii

tożsamościowych do zaangażowania

obywatelskiego. Warto skupić się nad tym

podczas przygotowywania własnej kampanii.

Cel kampanii powinien być:



• przekonujący i inspirujący

• ukierunkowany - identyfikacja, kto lub co

musi zmienić

• skupiający się na wpływie - określenie, jakie

będą zmiany w świecie rzeczywistym

• zwięzły

Aby mieć realistyczny cel, musisz:

• zrozumieć kontekst i środowisko, w którym

pracujesz, abyś mógł rozwinąć zdolność do

dokonywania zmian

• rozumieć, kto ma władzę, aby dokonywać

zmian i relacje władzy

• rozwinąć teorię zmian - ścieżkę, według

której zmiana nastąpi w kampanii.

Jeśli zamierzasz rozpocząć atrakcyjną

kampanię, niezwykle ważne jest stworzenie

jasnego celu, solidnego planu i prostej, ale

spójnej narracji.

EFEKTYWNE NEGOCJOWANIE I 

KOMUNIKACJA

Menadżerowie projektów, działacze społeczni i

pracownicy organizacji pozarządowych muszą

być ekspertami w negocjacjach, zdolnymi do

zawierania porozumień między ludźmi, którzy

często mają konkurencyjne programy.

Negocjowanie z interesariuszami jest trudne.

Interesariusze projektów mają duży wpływ na

jego sukces, jednak mogą być oni wycofani

gdy w trakcie realizacji projektu pojawią się

niekomfortowe dla nich sytuacje. Jednocześnie

ich brak wiedzy technicznej może utrudniać

zrozumienie opcji, które są opłacalne w

rozwiązywaniu problemu. Oczywiście

menedżerowie projektów nie mogą

jednostronnie narzucić rozwiązania. Muszą

polegać na swoich umiejętnościach

negocjacyjnych, i dbać o wysoki poziom

komunikacji. Ostatecznie wszyscy uczestnicy

chcą tego samego: udanego projektu, który

jest kompletny i dostarczany na czas i zgodnie

z budżetem. Z tego powodu utrzymanie

perspektywy partnerstwa często przynosi

największe korzyści.

Na następnych stronach znajdziesz kilka

wskazówek dotyczących skutecznego

negocjowania i komunikowania się z

interesariuszami i ogółem społeczeństwa:

Pomyśl o ich punkcie widzenia; Uznając,

dlaczego interesariusz podchodzi do

problemu w określony sposób, jest tak samo

ważne, jak zrozumienie, o co się sprzecza.

Na przykład, biorąc pod uwagę względy

działu sprzedaży - ich ogólne cele, presję

konkurencyjną, z jaką się zmagają i

wymagania, jakie handlowcy słyszą od

klientów - pozwolą ci na skuteczniejsze

dyskusje wokół swoich obaw dotyczących

harmonogramów lub określonych

obowiązków. Podobnie zrozumienie

technicznych i logistycznych ograniczeń

personelu rozwojowego doprowadzi do

bardziej znaczących rozmów na temat

dostawy i kontroli jakości.

Bądź przygotowanym; Nie możesz

przystąpić do negocjacji, zakładając, że to

załatwisz, więc przewiduj argumenty i obawy

partnera i bądź gotowy na ich rozwiązanie.

Jeśli wiesz, że wymagany będzie

kompromis, opisz interesariuszy i wyjaśnij

wpływ, jaki każdy z nich będzie miał na

zakres zadań, ramy czasowe i budżet

projektu. W niektórych przypadkach

najważniejszy jest harmonogram. W innych

może to być koszt. Miej na uwadze te

priorytety, prowadząc dyskusję. Nie ma

sensu podkreślać aspektów problemu

związanych z harmonogramem, gdy umysł

interesariusza zależy od tego, ile pieniędzy

wydaje.

Bądź szczery; Dla interesariuszy jest bardzo

ważnym zrozumienie wyzwań, przed którymi

stoisz. Bądź więc aktywny w dzieleniu się

swoją perspektywą i pamiętaj, że na cele

interesariuszy ma wpływ wiele takich

samych rzeczy, które wpływają na twoje:

wszyscy chcą, aby projekt odniósł sukces.



Zawsze bądź szczery w dyskusjach na temat

perspektyw biznesowych, statusu projektu i

wszelkich trudności, które możesz

przewidzieć. Nie tylko zapewni to pełny obraz,

ale może pomóc w odkryciu rozwiązań,

ponieważ interesariusze mają też własne

doświadczenia i pomysły.

Słuchaj; Podczas wszelkich negocjacji ważne

jest, aby obie strony zostały wysłuchane.

Pamiętaj, aby pozwolić interesariuszowi

nakreślić punkt widzenia i zadawać pytania,

gdy jest to konieczne, aby upewniać się

nawzajem o zrozumieniu drugiej strony. W

miarę kontynuowania dyskusji poruszaj

problemy, które wskazali rozmówcy, lub

zapewnij ich o tym, że zbadasz obszary i

zagadnienia, na które nie możesz

odpowiedzieć na miejscu. Zbyt często

negocjacje przestają być aktualne, gdy jedna

ze stron uważa, że ich obawy są

niedostrzegane.

RÓŻNORODNOŚĆ

Ogród wspólnoty realizowany w obszarze

miejskim to znacznie więcej niż uprawiana

ziemia. Można wyróżnić trzy główne typy

wartości dodanych: wyniki społeczne,

indywidualne i środowiskowe. Działalność

ogrodnicza nie jest celem samym w sobie, ale

raczej sposobem stymulowania lokalnej

dynamiki i tworzenia więzi w społeczności,

która uznaje środowisko naturalne za

odgrywającą integralną rolę. Pomaga się

poznać siebie w sąsiedztwie, zachęcając do

interakcji i włączając nowych ludzi, którzy

przybywają, łamiąc izolację bez żadnych

kryteriów wieku, pochodzenia etnicznego czy

bogactwa.

Ogrodnictwo wspólnotowe daje uczestnikom

możliwość refleksji nad symbiotyczną relacją

między ludźmi a światem nieludzkim, a

także podstawowymi zasadami ekologii,

które podkreślają, że poprzez

doświadczenia z natury utożsamiamy się z

naturą i dlatego stajemy się wobec niej

empatyczni. W ten sposób empatia może

„skłonić ludzi do ochrony przyrody, nie

dlatego, że myślą, że powinni, ale dlatego,

że mają skłonność”. Empatyczna

mentalność rozwinięta poprzez kontakt z

naturą może zostać rozszerzona i

zintegrowana z pozytywnymi praktykami

integracji społecznej i ogólnej lokalnej

dynamiki społeczności. Praktyka

ogrodnictwa społecznościowego to tylko

jeden z wielu sposobów na podniesienie

świadomości na temat pozycji świata

przyrody jako ważnej i integralnej części

społeczności lokalnej i globalnej.

Ogrodnictwo jest często tylko częścią

aktywności, w ogrodzie organizowane są

liczne imprezy kulturalne, edukacyjne i

społeczne. To miejsce integracji społecznej i

dialogu międzykulturowego, dające

możliwość poznania różnych ludzi. Ogród

pomaga również łączyć różne części okolicy

(szkoły, domy spokojnej starości, centra

kultury itp.), Dając wszystkim aktywną i

bezpieczniejszą dynamikę życia. Poprawia

się jakość życia, a także może stwarzać

możliwości dochodu w celu zmniejszenia

budżetów żywności dla rodzin.



Sąsiedztwo jest ozdobione zielonymi terenami,

a ziemia jest użyteczna, a nie marnowana.

Pracując razem w tego rodzaju działalności,

ludzie muszą rozwijać i uczyć się zbiorowych

metod pracy, w tym słuchać innych,

negocjować i komunikować się bez przemocy,

dzielić się i potrafić rozumieć. Muszą

ustanowić i stosować wspólne zasady,

zachęcając do uczestnictwa wszystkich oraz

wspólnego zarządzania. Ogrodnictwo jest

holistyczną aktywnością fizyczną promującą

zdrowie fizyczne i dobre samopoczucie

poprzez pełny ruch ciała i bezpośredni kontakt

z naturą.

Działanie dla odpowiedzialnego mieszkańca

oznacza społeczne i środowiskowe

zrozumienie i zarządzanie obszarem

mieszkalnym w sposób zrównoważony.

Ogrody społeczne wzmacniają lokalną

dynamikę społeczną, w której środowisko jest

uważane za integralną część społeczności.

Ogrody społeczne zapewniają tę możliwość

wszystkim członkom społeczności, którzy

zbierają się w miejscu, w którym wiele potrzeb

natury zaspokaja wiele potrzeb społeczeństwa.

Jest to źródło krytycznego myślenia i rozwoju

społecznego, nabywania umiejętności i ogólnej

zrównoważonej praktyki. Jako obywatele,

społeczność zarządzająca tym zbiorowym

projektem może zacząć ponownie inwestować

swoje środowisko życia w proaktywny udział w

środowisko lokalne, w lokalnych radach i

samorządach wykazując się postawą

obywatelską.
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