URBAN GARDENING
The Urban Gardening Role in Improving of Adults' Skills
and Community Growth

Krakowskie Centrum Zarzadzania i Administracji Sp. z o.o.
HELLAS FOR US
PRISM
Iniciativi za grajdansko obshtestvo
EPLEFPA
Youth Eurasia
ACD LA HOYA

Project number: 2017-1-PL01-KA204-038330

URBAN GARDENING
The Urban Gardening Role in Improving of Adults' Skills and
Community Growth

Krakowskie Centrum Zarzadzania i Administracji Spółka z o.o.:

Maria Karkowska , Krzysztof Karkowski
HELLAS FOR US:

Eleni Papargyri
PRISM:

Fausto Amico, Simone Indovina
Iniciativi za Grajdansko Obshtestvo:

Magdalina Benina, Niocola Benin, Iliyana Benina
EPLEFPA:

Benedicte Liaigre, Francoise Roudiere, Emilie Ferrer,
Christine Denjean
Youth Eurasia:

Meriç Tahan, Nilay Yılmaz, Fatma Büşra Algeç
ACD LA HOYA

Eduardo Macio Agullo, Alba Estefania Mateu Romero

R O Z D Z I A Ł 4

KOLEKCJA DOBRYCH
PRAKTYK

URBAN
GARDENING
The Urban Gardening Role in Improving of Adults’ Skills and
Community Growth
ERASMUS+ KA2
Cooperation for Innovation and the exchange of Good Practices
Strategic partnership for adult education

Project and agreement number - 2017-1-PL01-KA204-038330

INDEX
WPROWADZENIE........................................ 3

Dobre praktyki nr
Dobre praktyki nr
Dobre praktyki nr
Dobre praktyki nr
Dobre praktyki nr

ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYKPOSZCZEGÓLNE
KRAJE.................................................... 4
Dobre praktyki nr
Dobre praktyki nr
Dobre praktyki nr
Dobre praktyki nr
Dobre praktyki nr
Dobre praktyki nr
Dobre praktyki nr
Dobre praktyki nr
Dobre praktyki nr
Dobre praktyki nr
Dobre praktyki nr
Dobre praktyki nr
Dobre praktyki nr

1 – Polska.............................. 5
2 – Polska.............................. 7
3 – Polska.............................. 9
4 – Polska............................ 11
5 – Polska..............................13
6 – Polska..............................15
7 – Polska..............................17

25 – Grecja........................ 54
26 – Grecja........................ 56
27 – Grecja........................ 58
28 – Grecja........................ 60
29 – Grecja........................ 62

Dobre praktyki nr 30 – Bługaria...................... 64
Dobre praktyki nr 31 – Bługaria...................... 66
Dobre praktyki nr 32 – Bługaria...................... 68
Dobre praktyki nr 33 – USA......................
Dobre praktyki nr 34 – USA......................

70
72

Dobre praktyki nr 35 – Australia ..................... 74

8 – Hiszpania.............................19
9 – Hiszpania.............................21
10 – Hiszpania...........................23
11 – Hiszpania...........................25
12 – Hiszpania...........................27
13 – Hiszpania...........................29

Dobre praktyki nr 36 – Kanada. ..................... 76
Dobre praktyki nr 37 – Wielka Brytania.....................78
Dobre praktyki nr 38 – Wielka Brytania...................... 80
Dobre praktyki nr 39 – Irlandia.....................83

Dobre praktyki nr 14 – Turcja............................. 32
Dobre praktyki nr
Dobre praktyki nr
Dobre praktyki nr
Dobre praktyki nr
Dobre praktyki nr

15 – Francja............................ 34
16– Francja............................ 36
17 – Francja............................ 38
18 – Francja............................ 40
19 – Francja............................ 42

Dobre praktyki nr
Dobre praktyki nr
Dobre praktyki nr
Dobre praktyki nr
Dobre praktyki nr

20 – Włochy............................. 44
21 – Włochy.............................. 46
22 – Włochy.............................. 48
23 – Włochy.............................. 50
24 – Włochy.............................. 53

I 2I

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 information contained therein.

GŁÓWNE CELE PROJEKTU
URBAN GARDENING:

WPROWADZENIE
W tej Kolekcji Dobrych Praktyk zebrano 39
przykładów miejskich ogrodów, które zostały
opisane przez partnerów w projekcie Urban
Gardening. Zebrane przykłady przedstawiają
różne
rodzaje
ogrodów,
spełniających
różnorodne
funkcje:
ekonomiczne,
zaopatrzenia
w
żywność,
rekreacyjne,
edukacyjne, zdrowotne i społeczne. Przykłady
są pogrupowane według krajów, w których
znajdują się ogrody.

• Analiza
dotycząca
dobrych
praktyk
ogrodnictwa miejskiego i jego wykorzystania
do rozwijania umiejętności miękkich w UE i
innych krajach
•Przygotowanie
metody
i
materiałów
szkoleniowych dla trenerów
•Zorganizowanie szkolenia dla trenerów z
instytucji partnerskich w celu przetestowania
opracowanej metody szkolenia.
•Pilotowanie opracowanej metody edukacji
poprzez ogrodnictwo w krajach partnerskich
•Opracowanie zestawu narzędzi „Ogrody
miejskie jako przestrzenie edukacji dorosłych”

OPIS PROJEKTU
„Rola ogrodnictwa miejskiego w doskonaleniu
umiejętności dorosłych i rozwoju społeczności”
- (URBAN GARDENING) to europejski projekt
opracowany w ramach programu Erasmus +,
którego celem jest aktywizacja i edukacja
członków lokalnej społeczności, poprzez
przygotowanie ogrodów miejskich i pracę we
wspólnej
przestrzeń
ogrodowej.
Celem
strategicznym projektu URBAN GARDENING
jest
opracowanie
innowacyjnej
metody
edukacyjnej i nauczenie umiejętności miękkich
poprzez pracę w ogrodzie, np. komunikacja
interpersonalna,
praca
zespołowa,
zarządzanie, planowanie, w zależności od fazy
aranżacji ogrodu.

PROJEKT URBAN
GARDENING JEST
REALIZOWANY PRZEZ:
I.
KRAKOWSKIE
CENTRUM
ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI SP.
ZO.O. (Kraków / POLSKA) - Koordynator;
II. GRECJA DLA NAS (Kozani / GRECJA);
III. ACD la Hoya (La Hoya / HISZPANIA);
IV. Inicjatywy na rzecz społeczeństwa
obywatelskiego (Ruse / BULGARIA);
V. EPLEFPA (Tuluza / FRANCJA);
VI. PRISM (Enna / WŁOCHY);
VII. Eurazja młodzieżowa (Stambuł /
TURCJA);
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ZBIÓR
DOBRYCH
PRAKTYK
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DOBRE PRAKTYKI NR 1 – POLSKA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU
-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)

Polska
Kieszonkowy park (ogród motyli) o nazwie „Na rogu
Dekerta”

Kraków - miasto ponad 500 000 mieszkańców
Ogród znajduje się na rogu trzech ulic. Ma 554 m2
Powierzchni.

-OPIS LOKALIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Grupa studentów, przy wsparciu instytucji publicznej
zajmującej się zarządzaniem terenami zieleni miejskiej

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

2016

Finansowanie społecznościowe (w projekcie
zebrano 23 000 PLN, czyli prawie 5 500 EUR)
Dotacja z miasta

Projekt zyskał uwagę opinii publicznej jako projekt pozytywnej
zmiany wizerunku miasta (w postindustrialnej części miasta).
Park kieszonkowy jest otwarty dla społeczności. Są kwiaty,
krzewy, małe domki dla motyli, ławki, plac zabaw. Planowane
jest zainstalowanie tablic z informacjami o motylach i roślinach.
Kwiaty mają przyciągać motyle. W dniu otwarcia motyle zostały
wypuszczone z kosza do ogrodu.
Inicjatywa
jest
pomysłem
studentów
Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Inspiracją Pocket Park jest Nowy Jork i ogród
motyli z Toronto.
Prace ogrodnicze trwały około miesiąca.
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DOBRE PRAKTYKI NR 1 – POLSKA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

Społeczna i obywatelska odpowiedzialność
Inicjatywa podejmowania
Kreatywność
Zarządzanie
Zbieranie funduszy
Promocja (np. Za pośrednictwem prasy, mediów
elektronicznych i mediów społecznościowych)
Komunikacja w języku polskim i angielskim z
zainteresowanymi stronami
Współpraca z instytucjami publicznymi
Wiedza naukowa (przygotowanie materiałów
informacyjnych o motylach i roślinach)
Umiejętności cyfrowe

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/narogudekerta/

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

e-mail: narogudekerta@gmail.com, kontakt@narogudekerta.pl
a leaflet: http://podgorze.pl/wpcontent/uploads/2016/11/ulotka_narogudekerta.pdf
crowfudning: https://polakpotrafi.pl/projekt/na-rogu-dekerta
articles:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,459470,w-krakowiepowstal-ogrod-motyli.html
http://podgorze.pl/23605-2/
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/krakow-ma-nowypark-z-motylami-zdjecia-wideo,12445512/
http://krakow.gosc.pl/doc/4157511.Pierwszy-w-Polsce-ogrod-motyli
http://www.rmf24.pl/ciekawostki/news-w-krakowie-powstanie-pierwszyw-polsce-ogrod-motyli,nId,2338227
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DOBRE PRAKTYKI NR 2 – POLSKA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU

Polska
Ogród społeczny “Poziomkowa Polana” (En. Wild
Strawberry Glade)

Kraków - miasto ponad 500 000 mieszkańców
Ogród jest na rogu ulic. Ma 1100 m2 powierzchni.

-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)
-OPIS LOKALIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Nieformalne grupy i organizacje pozarządowe.
Własność miasta

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

2012

Projekty lokalne / regionalne
Zbieranie funduszy

Na początku grupa krakowian zaczęła walczyć o pozostanie
zielonej okolicy, która miała zostać sprzedana deweloperowi
mieszkaniowemu. Inicjatywa została zapoczątkowana przez
nieformalną grupę matek. Przyłączyło się wielu obywateli. Było
wiele prac porządkowych. Od tego czasu istnieje ogród
społeczny, utrzymywany przez dwie organizacje, a także
obywateli, instytucje kultury, artystów, architektów, instruktorów
rzemiosła, działaczy społecznych itp. Organizowano w nim
wiele warsztatów, na przykład o pionowym ogrodnictwie,
konstrukcjach
wierzbowych,
ekologicznych
meblach,
rzemiośle…,
pikników,
sztuk
teatralnych,
tańców
i koncertów. To miejsce, w którym rodziny i osoby prywatne
mogą
spędzać
czas.
Są
też
sadzone
zioła
i warzywa.
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DOBRE PRAKTYKI NR 2 – POLSKA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

Społeczna i obywatelska odpowiedzialność
Inicjatywa podejmowania
Kreatywność
Zarządzanie
Zbieranie funduszy
Promocja (np. Za pośrednictwem prasy, mediów
elektronicznych i mediów społecznościowych)
Wystąpienia publiczne i komunikacja z
zainteresowanymi stronami
Współpraca z instytucjami publicznymi
Budowanie zespołu i praca zespołowa
Organizacja wydarzeń
Opowiadanie
Planowanie strategiczne i operacyjne
Rozwiązywanie sporów
Negocjacje, przekonywanie
Motywowanie
Networking, relacje międzyludzkie, życzliwość
Zdolność adaptacji
Entuzjazm
Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym
Design i zmysł artystyczny

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Facebook: http://www.facebook.com/poziomkowapolana
e-mail: poziomka@zywapracownia.pl
blog:http://zywapracownia.pl/category/ogrodyspoleczne/poziomkowa-polana
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DOBRE PRAKTYKI NR 3 – POLSKA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU

Polska
Społeczny ogród na ulicy Siemaszki.

Kraków - miasto ponad 500 000 mieszkańców

-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)
-OPIS LOKALIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Nieformalna grupa

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

2016

Grant z miasta

Ogród społeczny był jednym z projektów, które wzięły udział w
konkursie inicjatyw obywatelskich z budżetu miasta. Otrzymał
wsparcie od obywateli i wygrał konkurs. Ogród znajduje się na
obszarze, na którym były dawne działki. Jest on otwarty dla
społeczności. Jest otoczony płotem, a brama jest zamknięta w
nocy. Jest podzielony na 4 części: część cicha / relaksacyjna (z
ławkami i półkami z książkami do wymiany), część rolnicza (z
dużymi drewnianymi skrzynkami do uprawy warzyw i owoców
oraz ławki z pudełkami na narzędzia), część sportoworekreacyjna (z drewnianymi domami dla dzieci i placem zabaw),
część spotkań (ze stołami i siedzeniami pod drzewami
owocowymi). W ogrodzie organizowane są spotkania i
przyjęcia, a także wspólne prace ogrodnicze. Tematy spotkań:
wymiana przepisów, malowidła ścienne, pikniki i zabawy dla
dzieci, czytanie itp.
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DOBRE PRAKTYKI NR 3 – POLSKA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

Społeczna i obywatelska odpowiedzialność
Inicjatywa podejmowania działań
Kreatywność
Zarządzanie
Promocja (np. Za pośrednictwem prasy, mediów
elektronicznych i mediów społecznościowych)
Wystąpienia publiczne i komunikacja z
zainteresowanymi stronami
Współpraca z instytucjami publicznymi
Budowanie zespołu i praca zespołowa
Organizacja wydarzeń
Planowanie strategiczne i operacyjne
Rozwiązywanie sporów
Negocjacje
Motywowanie
Networking, relacje międzyludzkie, życzliwość
Zdolność adaptacji
Entuzjazm
Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Facebook: https://plpl.facebook.com/Ogrodosiedlowykrakow/
e-mail: ogrod.siemaszki@gmail.com
blog: https://ogrodosiedlowy.wordpress.com
artykuł: http://krakow.eska.pl/newsy/oaza-zieleni-wsrodblokow-przy-ulicy-siemaszki-w-krakowie-powstal-ogrodspoleczny-audio-galeria-zdjec/297799 (z materiałami audio)
http://krakow.pl/aktualnosci/204705,29,komunikat,powstaje_
nowy_ogrod_spoleczny.html
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DOBRE PRAKTYKI NR 4 – POLSKA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU

Polska
Socjalny ogród na Krzemionki (w Krakowie)

Kraków - miasto ponad 500 000 mieszkańców

-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)
-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Fundacja Głos Serca

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

2015

Sponsoring, granty CSR lokalnych firm, fundusze własne
Fundacji, fundusze zbiorowe. Obszar ogrodu jest
dzierżawiony przez Fundację od miasta

Jest on otwarty dla społeczności. Podzielony na kilka części:
część relaksacyjna (obszar do jogi i podobnych zajęć), część
rolnicza (uprawa roślin), sad, część chilloutowa (z hamakami),
część dziecięca, część kuchenna (z piecem chlebowym),
ogród
kwiatowy,
ule.
W ogrodzie organizowane są spotkania, pikniki, grille, wystawy i
przyjęcia, a także wspólne prace ogrodnicze. Organizowane są
zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym dotyczące prostych
prac w rolnictwie, takich jak siew fasoli itp., Szkolenia dla
dorosłych o tradycyjnych praktykach rolniczych, takie jak
koszenie kosą lub spotkania z wykorzystaniem terapii
ogrodniczej.
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DOBRE PRAKTYKI NR 4 – POLSKA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Społeczna i obywatelska odpowiedzialność
Inicjatywa podejmowania dziłań
Kreatywność
Zarządzanie
Zbieranie funduszy
Promocja (np. Za pośrednictwem prasy, mediów elektronicznych
i mediów społecznościowych)
Wystąpienia publiczne i komunikacja z zainteresowanymi
stronami
Współpraca z instytucjami publicznymi
Budowanie zespołu i praca zespołowa
Organizacja wydarzeń
Planowanie strategiczne i operacyjne
Rozwiązywanie sporów
Negocjacje, przekonywanie
Motywowanie
Networking, relacje międzyludzkie, życzliwość
Zdolność adaptacji
Entuzjazm
Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym
Design i zmysł artystyczny
Inteligencja emocjonalna
Postawa ekologiczna
Facebook:https://www.facebook.com/pg/krakowskiogrodspol
ecznykrzemionki/
e-mail: krakowskiogrodspoleczny@gmail.com
strona internetowa: http://kos.krzemionki.edu.pl/
artykuły:http://www.radiokrakow.pl/audycje/przedhejnalem/krakowski-ogrod-spoleczny-powstaje-nakrzemionkach/ (materiały audio)
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DOBRE PRAKTYKI NR 5 – POLSKA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU
-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)

Polska
Ogród w Nowej Hucie (W Krakowie)

Kraków - miasto ponad 500 000 mieszkańców
Ogrody znajdują się pomiędzy blokami mieszkalnymi, w pobliżu
budynków użyteczności publicznej (szkoły, domy opieki itp.) W
przemysłowej dzielnicy Krakowa.

-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Promotorem konkursu jest Ośrodek Kultury
im.C.K.Norwida. Ogrody są projektowane i wdrażane
przez członków lokalnej społeczności.

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

2011

Sponsor - ArcelorMittal Polska S.A.

Konkurs oparty jest na otwartym zaproszeniu mieszkańców
Nowej Huty. Aby złożyć wniosek, obywatele tworzą grupy co
najmniej 7 osób, wybierają teren, w którym chcą założyć ogród,
wypełniają wniosek wraz z opisem projektu. Jury
(przedstawiciele władz okręgu, centrum społeczności, sponsor i
zarząd zieleni miejskiej) wybiera dwa projekty w oparciu o
następujące
kryteria:
- otwarty dostęp do ogrodu dla wszystkich,
- bezpieczeństwo,
- wymiary ogrodu,
- perspektywy przyszłego użytkowania i utrzymania ogrodu.
Kolejnym krokiem są konsultacje społeczne z mieszkańcami i
analiza ich potrzeb. Realizację nagrodzonych ogrodów
wspierają architekci krajobrazu i ogrodnicy. Po przygotowaniu
projektu jest on wdrażany.
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DOBRE PRAKTYKI NR 5 – POLSKA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Społeczna i obywatelska odpowiedzialność
Inicjatywa
Kreatywność
Zarządzanie
Współpraca z instytucjami publicznymi
Budowanie zespołu i praca zespołowa
Organizacja wydarzeń
Planowanie strategiczne i operacyjne
Rozwiązywanie sporów
Negocjacje, przekonywanie
Motywowanie
Networking, relacje międzyludzkie, życzliwość
Zdolność adaptacji
Entuzjazm
Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym
Design i zmysł artystyczny
Inteligencja emocjonalna
Postawa ekologiczna

Facebook: https://www.facebook.com/OgrodyNowejHuty/
e-mail: ogrodynh@gmail.com
strona internetowa: http://ogrodynh.pl/
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DOBRE PRAKTYKI NR 6 – POLSKA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU

Polska
Społeczny Ogród na Dolnym Mieście „Ogród Centrum
Reduta”

Gdańsk - miasto ponad 500 000 mieszkańców
Teren ogrodzony obok domu kultury.

-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)
-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Nieformalna grupa obywateli i centrum społeczności

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

2014

Dotacje z fundacji wspierających dom kultury i fundację
Green Cross Poland, które przekazują w szczególności
ogrody miejskie

Na początku centrum społeczności uzyskało uprawnienia
miasta do korzystania z terenu. Następnie teren został
wyczyszczony i ogrodzenie zostało naprawione. Po
dostarczeniu gleby, w pracach sadzenia uczestniczyli
wolontariusze - młodzież z ośrodka kultury i miejscowi
mieszkańcy. Zasiano trawę i zainstalowano skrzynki z
warzywami i kwiatami. Stoły i siedzenia zostały wykonane z
drewnianych palet. Jest drewniana scena na koncerty, teatr i
tańce.
Fundacja Green Cross Poland wspiera ogród wiedzą i
materiałami (narzędzia, ziemia, pudełka, inne materiały i deski
do opisu roślin).
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DOBRE PRAKTYKI NR 6 – POLSKA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Społeczna i obywatelska odpowiedzialność
Inicjatywa
Kreatywność
Budowanie zespołu i praca zespołowa
Organizacja wydarzeń
Motywowanie
Networking, relacje międzyludzkie, życzliwość
Zdolność adaptacji
Entuzjazm
Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym
Zarządzanie
Współpraca z instytucjami publicznymi
Planowanie strategiczne i operacyjne
Negocjacja

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Na-Dolnym-Miescierozkwita-ogrod-spoleczny-W-Trojmiescie-moga-powstackolejne-n94516.html# with pictures and video material
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DOBRE PRAKTYKI NR 7 – POLSKA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU

Polska
Ogród społeczny we Wrzeszczu (Gdańsk) „Ogród
Społeczny Wrzeszczu”

Gdańsk - miasto ponad 500 000 mieszkańców
Ogród znajduje się na podwórku bloku mieszkalnego.

-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)
-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Fundacja Fundacja Generacja

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

2016

Dotacja z miasta
Indywidualne i szkolne darowizny rzeczowe (np. Ławki,
woda)

Fundacja uzyskała pozwolenie na użytkowanie ziemi i wsparcie
ze strony miasta, rady dzielnicy, instytucji opieki społecznej.
Spotkanie otwierające zostało rozpowszechnione przez
Fundację wśród mieszkańców Gdańska. Na początku były
warsztaty z ogrodnikami, sadzenie szpinaku i pomidorów oraz
sadzenie dyni i słoneczników w doniczkach, które ludzie mogli
zabrać do domu. Następnie wszyscy mieszkańcy, którzy
przyszli dołączyć do prac otwierających, mogli posadzić
żywopłot wokół przestrzeni ogrodu.
Tymczasem odbył się piknik związany z warsztatami
przygotowywania potraw z dzikich roślin oraz różnymi zajęciami
dla
dzieci.
Inne prace związane z ogrodem, np. przygotowanie kwater
warzywnych, siew (rzodkiewka, fasola, pomidory), sadzenie
ziół, przygotowanie trawnika, łąki kwiatowej i sadu (z gruszką,
śliwką
i
jabłoniami).
W ogrodzie odbywają się spotkania lokalnej społeczności,
warsztaty (dla dorosłych, seniorów, dzieci i młodzieży),
spotkania z gośćmi, kino plenerowe, akcje społeczne.
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DOBRE PRAKTYKI NR 7 – POLSKA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Społeczna i obywatelska odpowiedzialność
Inicjatywa podejmowania
Kreatywność
Budowanie zespołu i praca zespołowa
Organizacja wydarzeń
Motywowanie
Networking, relacje międzyludzkie, życzliwość
Zdolność adaptacji
Entuzjazm
Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym
Zarządzanie
Współpraca z instytucjami publicznymi
Planowanie strategiczne i operacyjne
Negocjacja

Facebook: https://www.facebook.com/ogrodwrzeszcz/
Artykuły:
https://dziecko.trojmiasto.pl/Ogrod-Spoleczny-Wrzeszczimp439419.html
https://rozrywka.trojmiasto.pl/Warsztaty-grzadki-i-kuchniablotna-We-Wrzeszczu-powstal-ogrod-spolecznyn115238.html
http://gdansk.gosc.pl/doc/4046769.Ogrod-Spoleczny-weWrzeszczu
http://fundacjageneracja.pl/projekt/ogrod-spolecznywrzeszcz/

I 18 I

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 information contained therein.

DOBRE PRAKTYKI NR 8 – HISZPANIA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU
-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)

Hiszpania
''HUERTOS URBANOS DE BENIMACLET''

Ten ogród znajduje się w dzielnicy Walencji zwanej Benimaclet.
Ma 4,513,14 m2 powierzchni. Adres: Plaça Num 26 Res Urb,
76, 46020 València

-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ
(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

MIEJSKIE OGRODY BENIMACLETU są inicjatywą
Stowarzyszenia Sąsiadów i Sąsiedztwa Benimaclet, dzięki
czemu, przy udziale i wysiłku wszystkich ogrodników, udało
mu się odzyskać część ziemi na park publiczny. Przestrzeń
została opuszczona, a stworzenie tej przestrzeni
społeczności zajęło ponad piętnaście lat.

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:

Pierwsze kroki zostały poczynione w 1992
roku. Oczywiście wiele się zmieniło, ale ten
rok można uznać za początek historii
„huertos urbanos de Benimaclet”

6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:

Teren został przekazany przez miasto sąsiedzkiemu
zgromadzeniu. Ale każdy „rolnik” musi zapłacić 50%
wydatków za gospodarstwo.

7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

Jak
zdobyć
własne
małe
gospodarstwo:
Mogą ubiegać się o bycie wybranymi z grupy ludzi, którzy
demonstrują swoje relacje z sąsiedztwem, są członkami
Stowarzyszenia Sąsiedzi Benimacleta i wyrażają gotowość do
korzystania z działek zgodnie z określonymi tutaj zasadami.
W tym ogrodzie jest wiele zasad, o których powinieneś
wiedzieć, jeśli myślisz o członkostwie. To jest strona
internetowa, na której możesz znaleźć reguły w formacie pdf:
http://www.huertosurbanosbenimaclet.com/documentos/interno
s/
Wystarczy wspomnieć o przykładzie, zawsze musisz zabrać ze
sobą dokument do identyfikacji, jeśli pracujesz nad „własną
małą farmą”.
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DOBRE PRAKTYKI NR 8 – HISZPANIA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Promujemy konsumpcję świeżych produktów i suwerenność
żywnościową, Praca społeczna rozwija pozytywnie: Efekty
terapeutyczne i społeczne
Integracja społeczna
poczucie wspólnoty

Telefon: 96.351.56.25
e-mail: huerto.benimaclet@gmail.com
https://avvbenimaclet.wordpress.com/proyecto-huertos
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DOBRE PRAKTYKI NR 9 – HISZPANIA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU
-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)

Hiszpania
Ogród społeczny ''Huerto El Cruce''

Madryt, stolica Hiszpanii z populacją 3.141.991 mieszkańców
położony w:
Calle de las Violetas s / n
Ogród ma 1100 metrów kwadratowych.

-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ
(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

70 członków (sąsiadów), którzy utrzymują ogród wspólnoty,
następujące organizacje są włączone w działalność ogrodu:
Asociación Cultural El Cruce de Villaverde, Colegios del
Barrio, Uniendo Barrios, Aparece en Los Madriles, Villaverde
Experimenta, Centrum Salud de San Cristobal, Parroquia
2013

Grant: Instytut Mieszkaniowy w Madrycie

Ogród otwiera się codziennie (dla wszystkich) z wyjątkiem
niedziel. Jest wykorzystywany do wielu różnych działań
kulturalnych i społecznych, na przykład jest to miejsce dla
sztuki
publicznej
i
sportowej
aktywności.
W tym ogrodzie społecznościowym odbywają się także projekty
edukacyjne i warsztaty artystyczne i / lub ekologiczne.
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DOBRE PRAKTYKI NR 9 – HISZPANIA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Rozmowa z innymi osobami w obrębie lokalnego środowiska
naturalnego i o nim, rozwiązywanie problemów wspólnie,
konsultowanie się z ludźmi podczas podejmowania decyzji,
przezwyciężanie nieporozumień i praca z ludźmi, którzy mają
różne plany.

E-Mail: huertocruce@gmail.com
Webpages: https://www.facebook.com/huerto.cruce
https://diario.madrid.es/huertos/huerto/huerto-elcruce/#13/40.3241/-3.6750
http://www.naturalenda.com/2014/08/huerto-el-crucevillaverde.html
http://huertoelcruce.blogspot.com.es/

I 22 I

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 information contained therein.

DOBRE PRAKTYKI NR 10 – HISZPANIA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU
-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)

Hiszpania
Ogród miejski „Hort Comunitari de Carolines”

To miejsce znajduje się w Alicante. Ogród ma powierzchnię 220
metrów kwadratowych i można go znaleźć między ulicami Julio
Antonio i Jacinto Maltés w sąsiedztwie Carolinas Bajas.

-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ
(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA

Miejsce to było opuszczoną przestrzenią przez 20 lat, gdzie
nagromadziła się znaczna ilość śmieci. Sąsiedzi postanowili
oczyścić teren i stworzyć w miejscu wysypiska ogród..
Odpowiedzialne za ogród jest zgromadzenie sąsiadów.

NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

2009

Zgromadzenie sąsiadów

To miejsce spotkań w sąsiedztwie. Jest to także akcja walki z
fizyczną i psychiczną degradacją sąsiedztwa. Jakie działania są
w nim realizowane: kino letnie, urodziny, wszelkiego rodzaju
imprezy dla sąsiedztwa, takie jak koncerty i warsztaty
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DOBRE PRAKTYKI NR 10 – HISZPANIA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Rolnictwo ekologiczne
Praca zespołowa
Ciekawość
Elastyczność
Otwartość umysłu
Ogród
Działania wspólnotowe

Facebook-Community:
https://www.facebook.com/hortcarolines/
Webpages:
https://huertosurbanosbarcelona.wordpress.com/00_huertos
-urbanos-cultivando-barcelona/huertos-urbanos-en-otrasciudades/alicante/
https://redhuertosalicante.wordpress.com/2014/08/17/hortcomunitari-carolines/
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DOBRE PRAKTYKI NR 11 – HISZPANIA

1. KRAJ

Hiszpania

2. NAZWA OGRODU:

Zielona przestrzeń w okolicach Starego Miasta zwana
„Huerto del Rey Moro”

3. LOKALIZACJA
OGRODU

Duża działka o powierzchni prawie 3500 m2 w Sewilli (Ludność:
690 566): Calle Enladrillada 36 w dzielnicy San Julian (Casco
Antiguo)

-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)
-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Samodzielna organizacja sąsiadów dzielnicy historycznej
(sąsiedztwo)

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

W 2004 r. rozpoczęto okupację przestrzeni przeznaczonej na
sprzedaż deweloperowi przez społeczność lokalną. Sąsiedzi
założyli tam społeczne ogrody z materiałów pochodzących z
recyklingu. Od tego czasu utrzymywały je różne grupy
Przestrzeń została porzucona w 2004 r., Za zarządzanie
odpowiedzialna jest organizacja sąsiadów

Ogród jest otwarty dla wszystkich ludzi, ale jest zamykany na
noc. Działania: środowiskowe, ogrodnicze, spotkania, urodziny
dzieci, imprezy grupowe, kino letnie, pieczenie chleba,
warsztaty szkoleniowe, posiłki dla społeczności i wiele innych

I 25 I

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 information contained therein.

DOBRE PRAKTYKI NR 11 – HISZPANIA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Podczas uczestnictwa w zajęciach możesz:
- nauczyć się uprawiać ziemię
- poznać ludzi.
- kontaktować się z naturą
- rozwijać wrażliwość
- odpowiedzialność za projekt społecznościowy.
- umiejętności społeczne
W tym samym czasie sad jest ważnym miejscem w sąsiedztwie,
na przykład zaczyna się szlak Zielonych Partyzantów.

http://barrioabierto.es/huerto-del-rey-moro/
strona internetowa: http://www.huertodelreymoro.org/
email info@huertodelreymoro.org
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DOBRE PRAKTYKI NR 12 – HISZPANIA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU
-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)

Hiszpania
Ogród miejski / ekologiczny „sad radości”

Ogród znajduje się w Madrycie w „Canal de Panama street” w
parku „The footprint”
Ma zasięg tylko 200 metrów kwadratowych, w porównaniu z
innymi ogrodami społecznościowymi jest dość mały.

-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Asamblea Popular de la Concepción, an open assembly for
the inhabitants to better the circumstances in the quarter ''de
la concepción''

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

2011

Grant stowarzyszenia ''Asamblea Popular de la
Concepción''

Jest to otwarta przestrzeń dla każdego, kto chce wziąć udział,
bez względu na to, ile może zaoferować. Wszelka praca jest
zorganizowana w grupy robocze, które powstają na okresowych
zgromadzeniach.
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DOBRE PRAKTYKI NR 12 – HISZPANIA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Praca w grupach ma dobry wpływ, nie tylko na wyniki, często są
one najlepsze, jeśli powstają z inicjatywy wszystkich członków
grupy. Zwiększa również zdolność wszystkich członków w
zakresie komunikacji i znalezienia zobowiązania.
Rozwija także kreatywność i krytyczne myślenie

E-Mail: huertodelalegria@googlegroups.com
Webpages:
http://huertodelalegria.blogspot.com.es/p/huertoecologico.html
http://www.naturalenda.com/2014/10/huerto-de-laalegria.html
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DOBRE PRAKTYKI NR 13 – HISZPANIA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:
3. LOKALIZACJA
OGRODU
-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)
-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ
(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA

Hiszpania
Huerto de la Cuerna
Miasto Elche, 260 000 obywateli
Obszar ogrodu miejskiego: okolica Altabix
1300 metrów kwadratowych warzyw i zieleni.
W sąsiedztwie znajduje się 20 działek o powierzchni 50 metrów
kwadratowych każda przeznaczonych dla upraw starszych i dwie
większe działki o powierzchni 150 metrów kwadratowych dla szkół
publicznych Víctor Pradera i Miguel Hernández oraz University of
Elche
Stowarzyszenie Sąsiedzkie Altabix + Gmina Elche

NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:

2007

6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:

Gmina Elche zapewnia ziemię + wodę, a uczestnicy płacą
za resztę rzeczy, materiałów, roślin, rur itp. Także szkoła,
uniwersytet i Stowarzyszenie Sąsiedzkie Altabix wnoszą co
roku pewną kwotę pieniędzy.

7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

Jest to projekt, który narodził się z inicjatywy Stowarzyszenia
Sąsiedztwa Altabix, we współpracy z Miastem Elche, którego
celem jest:
1. Zapewnienie zabawnej i produktywnej aktywności
społeczności szkolnej i osobom starszym w sąsiedztwie, aby
poprawić jakość ich życia poprzez ćwiczenia fizyczne i
intelektualne, które wymagają regeneracji powiązanych upraw.
2. Promuje odzyskanie tożsamości
3. Zapewnienie bezpośrednich doświadczeń w zakresie
wiedzy o środowisku naturalnym i jego powiązaniach z
działalnością człowieka
4. Zachęca do uczestnictwa obywateli
5. Promuje rolnictwo ekologiczne, zabrania się używania tych
produktów, które nie są ekologiczne
Huerto de la Cuerna ma ważne wartości społeczne dla osób
zaangażowanych, ponieważ pozwalają im spędzać czas. Poza
tym sprzyjają tworzeniu sieci nowych relacji i poprawiają
jakość ich życia poprzez aktywność fizyczną, która jest bardzo
pozytywna dla ich zdrowia. Mają także wysoką wartość
środowiskową dla miasta, ponieważ stają się nowymi
przestrzeniami publicznymi.

I 29 I

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 information contained therein.

DOBRE PRAKTYKI NR 13 – HISZPANIA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

Ważna jest również ich rola w edukacji ekologicznej
poprzez działania skierowane do szkół, uniwersytetów,
handlu detalicznego, które pozwalają poznać świat rolnictwa
i zasady rolnictwa ekologicznego. Mają także funkcję
społeczną dotyczącą współistnienia pokoleń, ponieważ
działania edukacyjne w ogrodach miejskich promują relacje
między
dziećmi,
uczniami
i
osobami
starszymi.
Program jest rozwijany w oparciu o dwa aspekty
Leisure
Gardens:
Przeznaczony dla osób powyżej 65 roku życia
mieszkających w Elche, jest przedstawiany jako alternatywa
dla istniejącego wypoczynku dla tej grupy ludności i nie ma
żadnego celu komercyjnego, a produkty są przeznaczone
dla użytkowników indywidualnych, którzy są zobowiązani do
włączania się we wspólne zadania ogrodu, udział w
organizowanych zajęciach - kursy, rozmowy, wycieczki.,
kultywowanie na działkach zgodnie z wytycznymi /
zaleceniami
i
wskazanymi
kryteriami,
Zwraca się uwagę na stan zdrowia zainteresowanych osób,
aby uniknąć ryzyka, można mieć tylko jedną działkę na
jednostkę rodzinną.
Ogrody
szkolne:
Miejsce spotkań uczniów, rodziców i przyjaciół w czasie
zajęć szkolnych lub po szkole, aby poznać środowisko
naturalne, szanować środowisko miejskie i rozwijać wartości
takie jak tolerancja, solidarność i zaangażowanie społeczne.
Ogród
uniwersytecki:
Studenci uniwersytetu mogą wybrać kursy, które środowisko
Uniwersytetu Miguel Hernandez proponuje. Przez okres
jednego roku będą mieli dostęp do swojej działki w celu
sadzenia warzyw, owoców, zgodnie z
zaleceniami i
zasadami ogrodu.
Dla starszych osób w okolicy jest 20 działek o powierzchni
50 metrów kwadratowych każda oraz dwie większe działki o
powierzchni 150 metrów kwadratowych dla szkół
publicznych Víctor Pradera i Miguel Hernández oraz
uniwersytet, w którym uprawia się warzywa, zioła i
sezonowe kwiaty. Są tam uprawy pomidorów, fasolki
szparagowej, ziemniaków, cukinii, boćwiny, kapusty,
bakłażanów, czosnku, cebuli, karczochów i sałat. Działki są
ozdobione nasadzeniami sezonowych kwiatów, a zioła i
rośliny aromatyczne odgrywają ważną rolę w rolnictwie
ekologicznym, ponieważ przyczyniają się do eliminacji
szkodników
poprzez
odstrasznie
lub
przyciąganie
pasożytniczych
owadów.

,
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DOBRE PRAKTYKI NR 13 – HISZPANIA

W Ogrodzie następuje coroczny płodozmian
wykorzystujący zmianę uprawy z zimy na lato. Jeśli
działka ma cztery podpodziały (stacje), dwie były to
rodziny, które absorbują składniki odżywcze teraz
będą tymi, które je naprawią.

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

• inspirowanie umysłu
• zidentyfikowanie różnych elementów tworzących ekologiczny
ogród.
• narzędzia pracy, jak uprawiać warzywa.
• przygotowanie gruntu pod uprawę, jak zwalczać szkodniki w
sposób ekologiczny
• poznanie metod uprawy warzyw
• praca w ogrodzie
• współdziałanie z ludźmi o podobnych zainteresowaniach
• umiejętności organizacyjne
• znajomość permakultury i uprawy organicznej
• identyfikacja dzikich roślin
• oszczędzanie nasion
• przesadzanie
• praca zespołowa
• rozwój kulturowy
https://aavvaltabix.wordpress.com/huertos-de-altabix/
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DOBRE PRAKTYKI NR 14 – TURCJA
1. KRAJ

Turcja
Centrum Ekologiczne i Edukacyjne Narköy

2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU
-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)

Ogród znajduje się w Madrycie w „Canal de Panama street” w
parku „The footprint”
Ma zasięg tylko 200 metrów kwadratowych, w porównaniu z
innymi ogrodami społecznościowymi jest dość mały.

-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ
(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA

„Nar Education” to organizacja twórców „Narköy Ecological Centre”.
„Nar Education” jest centrum edukacyjnym, które zapewnia szkolenia
osobiste i korporacyjne z naciskiem na zrównoważony styl życia.
http://www.naregitim.com/anasayfa

NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

2007

Prywatne finansowanie przez Nar Education
Narköy jest rodzimym, współczesnym centrum życia i nauki, które
szanuje swoją geografię, nadaje kształt zgodnie ze standardami i
możliwościami natury. Z etyką architektoniczną, która uosabia filozofię
„myśl globalnie, działaj lokalnie”, Narköy został zaprojektowany na
podstawie lekcji wyciągniętych z natury. Architektonicznie Narcoy
opiera się na surowcach wtórnych. Jego jadalne krajobrazy są ważną
częścią
tego
systemu.
Centrum Szkoleniowe Nar zapewnia szkolenia i usługi doradcze dla
firm korporacyjnych, uniwersytetów, osób fizycznych. Ponadto Narköy
prowadzi szeroką gamę warsztatów, od produkcji serów i pieczywa, po
warsztaty
mindfulness.
Dzień w Narköy zaczynają się od śniadania, po którym następuje
wybór zajęć w gospodarstwie, spacery po naturze lub pływanie. Z lasu
możesz wybrać się do Ptasiej Fontanny (Kuşlar Pınarı) i pojeździć
konną, piknikować, medytować lub spróbować swoich sił w muzycznej
improwizacji pośród natury, oglądać filmy na świeżym powietrzu,
rozmawiać
przy
ognisku.
W „Narkoy” można pełnić takie obowiązki:
opieka nad koniem, dojenie krów, karmienie kurcząt, zbieranie jaj z
kurnika, zbieranie innych produktów z gospodarstwa, zbieranie i
przygotowywanie aromatycznych ziół i herbat, zbieranie orzechów,
kasztanów, kwiatów lipy i jeżyn (w zależności od pory roku), Zbieranie
pszenicy cebuli i ziemniaków
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DOBRE PRAKTYKI NR 14 – TURCJA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

- Interakcja społeczna,
- Wymiana doświadczeń,
- Współpraca i komunikacja,
- Zarządzanie kryzysem
- Zarządzanie stresem z relaksem w naturze,
- Pragnienie i chęć do nauki,
- Inteligencja emocjonalna (Narkoy ma specjalne warsztaty na
temat NLP)
- Samoświadomość

http://www.narkoy.com/
Kıncıllı Köyü, Yayla Mevkii, Kerpe Caddesi, No: 13/A
Kandıra / KOCAELİ
Ulaşım için: 0262 561 25 25 (26-27-28)
GSM: +90 549 529 5449
naregitim@naregitim.com
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DOBRE PRAKTYKI NR 15 – FRANCJA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU
-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)
-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ
(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

Francja
Graine de Monlong
W dzielnicy Mirail w Tuluzie, to miejsce należy do ratusza w Tuluzie i
zajmuje powierzchnię 3,5 ha. Specyfika Parku Monlong wynika z
jakości jego środowiska, szczególnie godnego uwagi na obszarach
miejskich: obszaru zalesionego, kanału i małego jeziora oraz dużej
bioróżnorodności (fauna, flora ...).
Niektóre działki są przeznaczone na działalność zbiorową i tworzą
wspólny ogród „Graines de Monlong”, zarządzany przez kolektyw,
który jednoczy: wynika to z podejścia partycypacyjnego (komitet
sterujący z 5 partnerami w celu określenia głównych linii projektu,
komitet ogrodników w celu opracowania programu działań w
ogrodzie)
5 partnerów: usługi społeczne Toulouse, / CAF de
Bellefontaine et Reynerie, centrum społeczne Alliance et
Cultures, organizacje sąsiedzkie Bellefontaine Services and
Reynerie Services
2010
Miasto Tuluza oferuje ogród i finansuje animatora.
Dotacja z Europy
Istnieje około 70 działek rodzinnych o powierzchni 100 m²;
niektórzy ogrodnicy zostali powołani na około dziesięć lat
(zauważono, że ta część terenu ma pewne trudności z
ustaleniem prawdziwej polityki wspólnych ogrodów);
Graines de Monlong jest częścią ekologicznego podejścia i
proponuje ogółowi społeczeństwa ogród zbiorowy.
Park jest otwarty dla społeczności w tym samym czasie, co
wszystkie inne ogrody w mieście.
Odbywa się w tym ogrodzie wiele warsztatów. Spotkania na
tematy takie jak ogrodnictwo, wymiana dobrych praktyk
jednorazowe wydarzenia, np .: Wiosna się budzi
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DOBRE PRAKTYKI NR 15 – FRANCJA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Społeczna i obywatelska odpowiedzialność
Inicjatywa podejmowania działań
Kreatywność
Promocja (np. Za pośrednictwem prasy, mediów elektronicznych
i mediów społecznościowych)
Współpraca z instytucjami publicznymi
Budowanie zespołu i praca zespołowa
Organizacja wydarzeń
Rozstrzyganie sporów
Motywowanie
Networking, relacje międzyludzkie, życzliwość
Adaptacyjność
Entuzjazm
Postawa ekologiczna
Wymiana praktyk

http://www.association.arpe-mip.com/toulouse#MONLONG
https://www.youtube.com/watch?v=1S5F5GoCGWo
http://www.dire-environnement.org/Monlong2pag.pdf
http://3pa.over-blog.org/article-visite-des-jardinspartages-de-monlong-123425907.html
https://www.ladepeche.fr/article/2001/02/26/120405bienvenue-au-parc-de-monlong.html
moussa.diallo@mairie-toulouse.fr – 05.34.46.85.57
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DOBRE PRAKTYKI NR 16 – FRANCJA

1. KRAJ

Francja

2. NAZWA OGRODU:

Zielona przestrzeń w okolicach Starego Miasta zwana
„Huerto del Rey Moro”

3. LOKALIZACJA
OGRODU

Duża działka o powierzchni prawie 3500 m2 w Sewilli (Ludność:
690 566): Calle Enladrillada 36 w dzielnicy San Julian (Casco
Antiguo)

-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)
-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Samodzielna organizacja sąsiadów dzielnicy historycznej
(sąsiedztwo)

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

W 2004 r. rozpoczęto okupację przestrzeni przeznaczonej na
sprzedaż deweloperowi przez społeczność lokalną. Sąsiedzi
założyli tam społeczne ogrody z materiałów pochodzących z
recyklingu. Od tego czasu utrzymywały je różne grupy
Przestrzeń została porzucona w 2004 r., Za zarządzanie
odpowiedzialna jest organizacja sąsiadów

Ogród jest otwarty dla wszystkich ludzi, ale jest zamykany na
noc. Działania: środowiskowe, ogrodnicze, spotkania, urodziny
dzieci, imprezy grupowe, kino letnie, pieczenie chleba,
warsztaty szkoleniowe, posiłki dla społeczności i wiele innych
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DOBRE PRAKTYKI NR 16 – FRANCJA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Podczas uczestnictwa w zajęciach możesz:
- nauczyć się uprawiać ziemię
- poznać ludzi.
- kontaktować się z naturą
- rozwijać wrażliwość
- odpowiedzialność za projekt społecznościowy.
- umiejętności społeczne
W tym samym czasie sad jest ważnym miejscem w sąsiedztwie,
na przykład zaczyna się szlak Zielonych Partyzantów.

http://barrioabierto.es/huerto-del-rey-moro/
strona internetowa: http://www.huertodelreymoro.org/
email: info@huertodelreymoro.org
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DOBRE PRAKTYKI NR 17 – FRANCJA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU
-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)
-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Francja
Pousse cailloux (shooting stones)

Miejski wspólny ogród w Saint Cyprien: 200 m2 w środku
miasta Tuluza.
Saint Cyprien stał się popularną dzielnicą Tuluzy,
kosmopolityczną i cenioną, szczególnie w porównaniu z
bliskością centrum miasta.
Początkowo nieformalna grupa, mieszkańcy dzielnicy. Potem
stała się organizacją: Pousse Cailloux

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

2010

Członkostwo: 30 € / rok

Życie ogrodu jest zorganizowane w małe grupy tematyczne w
różnych porach roku. Przestrzenie są wzajemne, dzielone i
budowane razem. Zbiory są spożywane na miejscu, gotowane
w ogrodzie.
Comiesięczne spotkania są organizowane zwykle w drugą
niedzielę miesiąca, aby mieć czas na poruszanie różnych
tematów: wymiany wiedzy lub konkretnej pracy w ogrodzie. Jest
to również okazja, aby powitać ciekawskich, sympatyków i
spędzić miłą chwilę w ogrodzie oraz zorganizować imprezy np .:
targowanie roślin, wieczorna zupa, koncertowy aperitif.
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DOBRE PRAKTYKI NR 17– FRANCJA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Komunikacja z innymi
badania kreatywności i dobrych praktyk
ogrodnictwo
praca zespołowa
otwartość umysłu
przyjaźń

https://www.ladepeche.fr/article/2013/01/14/1535083toulouse-un-jardin-partage.html
https://www.arpeoccitanie.fr/files/RT_JARDINS_071111/RT_Jardins_071111_
2_Pousse_Cailloux.pdf
http://www.aua-toulouse.org/sites/www.auatoulouse.org/IMG/pdf/4p_jardinspartages_light.pdf
contact@pousse-cailloux.net
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DOBRE PRAKTYKI NR 18 – FRANCJA

1. KRAJ

Francja

2. NAZWA OGRODU:

Ogród warzywny na dachu kliniki PASTEUR «A potager sur
le toit of the Clinique Pasteur»

3. LOKALIZACJA
OGRODU

Tuluza, 700 000 obywateli
Na dachu kliniki niedaleko centrum Tuluzy. Ogród warzywny o
powierzchni 500 m2.

-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)
-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Klinika rozpoczęła instalację ogrodu warzywnego. Nawiązała
współprace ze start-up z Tuluzy „Macadam Garden”, aby
uzyskać wsparcie techniczne

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

2014

Clinic Pasteur

Powstał klub ogrodniczy, który oferuje różne zawody związane
z działalnością rolniczą. Klinika chce produkować warzywa na
krótkich odcinkach i ostatecznie otworzyć ogród dla niektórych
pacjentów. Utworzono hotele dla owadów i budki lęgowe dla
nietoperzy. Klinika chce zmniejszyć swój negatywny wpływ na
środowisko poprzez promowanie różnorodności biologicznej w
miastach.
ESAT (ustanowienie pomocy w pracy dla pracowników
niepełnosprawnych) jest również odpowiedzialny za codzienną
konserwację ogrodu.
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DOBRE PRAKTYKI NR 18 – FRANCJA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Edukacja
Wymiany
Różnorodność biologiczna
Komunikacja
Promocja
Sezonowość warzyw
Społeczna odpowiedzialność biznesu

https://www.clinique-pasteur.com/actualite/1607
http://macadam-gardens.fr
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DOBRE PRAKTYKI NR 19 – FRANCJA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU
-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)
-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Francja
Jardin Mandala / Mandala Garden

Ogród Mandala odbywa się w szkole rolniczej w Tuluzie
EPLEFPA, cytuje des Sciences Vertes (City of Green sciences).
To kampus liczący około 2000 osób ze społeczności
edukacyjnej (studentów, nauczycieli, naukowców ...)
Ogród Mandala wynosi 150 m2 (średnica: 14 metrów)
Nauczyciel Thierry POSER postanowił wykorzystać park
szkoły, aby stworzyć miejsce spotkań i wymiany.
Początkowym pomysłem jest stworzenie ogrodu w ruchu.

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

2015

Darowizny na nasiona
Szkoła

Celem jest stworzenie ogrodu warzywnego, otwartego dla
wszystkich, samowystarczalność lokalna w kwestii żywności ,
zdrowa, zrównoważona, zaangażowana i obejmująca
wszystkich.
Europejscy wolontariusze i służby obywatelskie uczestniczą w
utrzymaniu ogrodu ze studentami, nauczycielami ...
W tym ogrodzie odbywają się spotkania (np. wspólne posiłki)
Ten ogród jest także wsparciem edukacyjnym dla nauczycieli
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DOBRE PRAKTYKI NR 19 – FRANCJA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Społeczna i obywatelska odpowiedzialność
Inicjatywa podejmowania działań
Kreatywność
Promocja (np. za pośrednictwem prasy, mediów elektronicznych i
mediów społecznościowych, np. Facebook)
Współpraca
Budowanie zespołu i praca zespołowa
Motywowanie
Networking, relacje międzyludzkie, życzliwość
Adaptacyjność
Entuzjazm
Postawa ekologiczna
Integracja społeczna

Thierry.poser@educagri.fr
Faru.koira@educagri.fr
https://www.ladepeche.fr/article/2016/05/10/2341136-lesincroyables-comestibles.html
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DOBRE PRAKTYKI NR 20 – WŁOCHY

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU

Włochy
P'orto di Lampedusa

Lampedusa, mniejsza wyspa
Obszary wiejskie i ulica miasta Lampedusa

-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)
-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Projekt został założony przez adwokata Terrę Onlus, we
współpracy z „Circolo Legambiente Lampedusa“ Esther Ada”.

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

2014

Finansowany przez kampanię finansowania
społecznościowego „Porto l'orto a Lampedusa”,
http://www.finanziamiiltuofuturo.it/lampedusa

Powstały w 2014 roku projekt „P'orto di Lampedusa” ma na celu
realizację ekologicznych ogrodów społecznościowych na
wyspie Lampedusa i poprawę dobrobytu wyspy poprzez
stworzenie miejsc dla wspólnych działań badań i wymiany. W
2015 na wyspie zrealizowano pierwsze prace terenowe, w
ramach których ochotnicy z całych Włoch i sami Lampedusanie
przygotowali ziemię, na której powstawały pierwsze ogrody
wspólnoty w Lampedusie. Części ziemi zostały przydzielone we
wrześniu 2015 wyspiarzom, którzy o to poprosili, oraz gościom
miejscowego ośrodka zdrowia, w którym przebywają ludzie z
niepełnosprawnością fizyczną i psychiczno-intelektualną.
Poprzez stworzenie ogrodów społecznościowych projekt P'orto
di Lampedusa ma również na celu promowanie integracji
społecznej i rozwoju osób w niekorzystnej sytuacji życiowej,
oferując miejsce wymiany międzykulturowej, interakcji i
ekspresji między osobami niepełnosprawnymi, rolnikami,
producentami i obywatelami wyspy Lampedusa.
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DOBRE PRAKTYKI NR 20 – WŁOCHY

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT
:

Nauka tworzenia ekologicznego ogrodu
Zarządzanie ogrodem
Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości
Empatia
Praca zespołowa
Samozarządzanie
Aktywny udział
Aktywne obywatelstwo
Porozumiewanie się
Dialog międzykulturowy
Docenianie różnic i innych kultur
Integracja społeczna i rozwój osobisty

Strona internetowa: http://www.terraonlus.it/progetti/porto-lorto-a-lampedusa/item/379-porto-l-orto-a-lampedusa
Prasa i film o projekcie:
http://www.finanziamiiltuofuturo.it/lampedusa
Projekt na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=FG6Y55HHq5c
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DOBRE PRAKTYKI NR 21 – WŁOCHY

1. KRAJ

Włochy

2. NAZWA OGRODU:

“Roof vegetable-garden kitchen” – Kuchnia dachowa Farm Cultural Park

3. LOKALIZACJA
OGRODU

Favara, mniejsze miasto
Cortile Bentivegna, 92026 Favara (AG)

-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)
-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ
(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

Orto Capovolto jest spółdzielnią socjalną powstałą w Palermo w
2015 roku, której celem było stworzenie społecznościowego ogrodu
warzywnego. Celem tego działania było zarówno podnoszenie
świadomości w kwestiach takich jak rolnictwo miejskie, żywność i
kwestie środowiskowe, jak i tworzenie Urban Farms (warzywa
miejskie i podmiejskie ogrody i farmy). Zespół składa się z młodych
architektów, nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą. Planuje,
rozwija i ustanawia inny rodzaj miejskich ogrodów dla osób
indywidualnych, rodzin, dzieci, szkół i organizacji. Zdobył nagrodę za
innowację społeczną „niQuea”, przyznaną przez Cluster
Biomediterraneo Expo Milano 2015.
2015
Założona w ramach „Winter Farm” - konkurs POP-UP
Urbanism promowany przez Farm Cultural Park w Favara.
Ogród jest finansowany ze środków prywatnych.

“Roof vegetable-garden kitchen” – Kuchnia dachowa - to ogród
miejski założony przez Orto Capovolto w Farm Cultural Park w
Favara. Jest to ogród na dachu poświęcony rolnictwu
miejskiemu na małą skalę. Farm Cultural Park to niezależne
centrum kultury, czarujące miejsce w Favara na Sycylii,
założone w 2010 roku przez Andreę Bartoli i Florindę Saieva
jako wyzwanie i reakcja na ogólne zaniedbanie i wycofanie z
dbania o miejską przetrzeń. Obecnie jest to centrum kulturowe
nieustannie zmieniające się laboratorium zrównoważonego
rozwoju i kreatywnej ekspresji. FARM to prawdziwy warsztat,
cieplarnia innowacji społecznych. Jest to przestrzeń, w której
społeczność mieszkańców i talentów twórczych osobiście
pracuje nad problemami i strategiami interwencyjnymi, starając
się jak najlepiej wykorzystać swoje zasoby, do ponownego
wykorzystania, regeneracji, reinterpretacji, rewitalizacji i
kultywowania. Przestrzeń jest również dedykowana projektom
edukacyjnym i warsztatom we współpracy z lokalnymi szkołami
i ekspertami.
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DOBRE PRAKTYKI NR 21 – WŁOCHY

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT
:

Włączanie w działania
Aktywne obywatelstwo
Porozumiewanie się
Zaangażowanie społeczności
Dialog międzykulturowy
Kreatywność
Artystyczna ekspresja i umiejętności artystyczne
Pozytywne nastawienie do zmian i innowacji
Zdrowy styl życia w otoczeniu nieformalnym
Poznawanie przyjaznej środowisku praktyki ogrodniczej
Praca zespołowa
Samozarządzanie

Strona internetowa: www.ortocapovolto.com
Facebook: https://www.facebook.com/ortocapovolto
Prasa i film o „Dachowej kuchni warzywno-ogrodowej” w
Farm Cultural Park:
http://www.ortocapovolto.com/orti/roof-vegetable-gardenkitchen-farm-cultural-park/
Strona internetowa Farm Cultural Park:
https://www.farmculturalpark.com
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DOBRE PRAKTYKI NR 22 – WŁOCHY

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU
-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)

Włochy
Sicilia Integra - Integracja społeczno-gospodarcza
migrantów i młodzieży sycylijskiej poprzez produkty
ekologiczne

Katania, miasto ponad 300 000 mieszkańców
Willa Santa Maria degli Angeli, w via Nuovalucello n. 21,
Catania

-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ
(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

Sicilia Integra to projekt społecznościowy opracowany przez
Gaia Education i University of Catania we współpracy z
ośrodkami dla imigrantów Don Bosco 2000 i I Girasoli,
spółdzielniami rolników ekologicznych i europejskimi firmami
zajmującymi się ekologiczną żywnością.
2016

Założona w ramach projektu „Sicilia Integra - społecznoekonomiczna integracja migrantów i młodzieży sycylijskiej
poprzez produkty ekologiczne”, finansowanego przy
wsparciu Gaia Education i University of Catania.

Sicilia Integra ma na celu wspieranie społeczno-ekonomicznej
integracji migrantów przybywających na Sycylię poprzez
działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności i
agroekologii w celu stworzenia alternatywnej platformy
handlowej do komercjalizacji sycylijskich produktów
ekologicznych na rynkach europejskich. Ponadto projekt ma na
celu promowanie profesjonalizacji migrantów i bezrobotnej
młodzieży, tworzenie nowych miejsc pracy w rolnictwie.
Migrująca młodzież i bezrobotni Sycylijczycy rozpoczęli
dwumiesięczną podróż edukacyjną „Rehabilitacja
opuszczonych ogrodów miejskich w Katanii” prowadzoną przez
Gaia Education, University of Catania i Il Nodo, z
pięciotygodniowym kursem Projektuj dla zrównoważonego
rozwoju i Ekologicznej żywności. Program odbył się w Il Nodo
Migrant Welcome Centre, gdzie przeprowadzono zarówno
lekcje teoretyczne, jak i zajęcia terenowe, co doprowadziło do
zaprojektowania i rewitalizacji ogrodu miejskiego, który był
opuszczony od ponad 20 lat.
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DOBRE PRAKTYKI NR 22 – WŁOCHY
Migranci i młodzież sycylijska nauczyli się rozwijać produktywny
system oazy ogrodowej z wykorzystaniem minimalnej retencji
wody i maksymalnej płodności oraz różnorodnych możliwości
mikroklimatu. Odzyskiwali stary sad z cytrynami,
pomarańczami, gruszkami, a wykorzystując różne techniki
kompostowania, stworzyli ogród warzywny z sałatą, cebulą,
pomidorami, kapustą, brokułami i bakłażanami w
zintegrowanym projekcie. Absolwenci kursu, obecnie
posiadający umiejętności Projektowania dla zrównoważonego
rozwoju, planują założyć własną spółdzielnię usług zarządzania
ogrodem, a niektórzy z nich staną się trenerami w dziedzinie
projektowania ogrodów miejskich

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Wiedza o tym, jak stworzyć ekologiczny ogród, jak sadzić,
stosować techniki biologiczne i kompost organiczny
Zarządzanie ogrodem
Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości
Praca zespołowa
Samozarządzanie
Aktywny udział
Aktywne obywatelstwo
Porozumiewanie się
Dialog międzykulturowy
Doceniające różnice, rozwijanie pozytywnych relacji, empatia

Strona internetowa: https://gaiaeducation.org/project-basedlearning/siciliaintegra/
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/968968159807185/
Prasa i film o projekcie:
https://gaiaeducationblog.wordpress.com/
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DOBRE PRAKTYKI NR 23 – WŁOCHY

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU
-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)

Włochy
Street Factory Eclettica

Caltanissetta, mniejsze miasto
Via Rochester, co / publiczny basen

-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Grupa młodych ludzi, którzy założyli Eclettica, organizację
non-profit prowadzącą skate park, miejski ogród i uliczną
galerię sztuki w Caltanissetta, sercu Sycylii.

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

2016

Dofinansowano w ramach konkursu wniosków „Boom Polmoni Urbani”, przyznanego przez partię polityczną
„Cinque Stelle”.
Eclettica to skate park, miejski ogród i uliczna galeria sztuki w
Caltanissetta, w samym sercu Sycylii. Aby dać swój własny wkład i
przyczynić się do rewitalizacji miejskiej w swoim rodzinnym
mieście, pięciu młodych ludzi opracowało projekt regeneracji
lodowiska - długiej zaniedbanej przestrzeni publicznej. W maju
2015 r. pomysł na projekt został złożony i nagrodzony w ramach
konkursu wniosków o nazwie „Boom - Polmoni Urbani”.
Potrzeba było ośmiu miesięcy i ogromnej pomocy wielu
ochotników, aby oczyścić to miejsce i przywrócić je społeczności.
Lodowisko zostało oficjalnie otwarte w czerwcu 2016 r., A reakcja
mieszkańców była ogromna. W mieście, które liczy zaledwie 60
000 mieszkańców, Street Factory Eclettica ma już prawie tysiąc
członków. Głównym celem projektu jest stworzenie miejsca dla
ludzi w każdym wieku, w którym można uprawiać sporty uliczne w
bezpieczny sposób,tworzyć więzi między społecznością
Caltanissetta i jej otoczeniem. Lokalne otoczenie zależy również
od miejskiego ogrodu, w którym warzywa zbierane sezonowo są
sprzedawane do pobliskich restauracji i pubów, co ma pozytywny
wpływ na sposób, w jaki opiekunowie tego miejsca myślą o dbaniu
o środowisko lub o utrzymaniu zdrowej i zrównoważonej diety.
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DOBRE PRAKTYKI NR 23 – WŁOCHY

W najbliższej przyszłości zespół Eclettica zamierza zebrać
kolejne pobliskie miejsca, przejęte przez organizacje
przestępcze. Wiele robi się również na poziomie
artystycznym:zdewastowane ściany które są w ogrodzie zostały
odrestaurowane i odmalowane przez międzynarodowych
artystów ulicznych, takich jak Rosk i Loste, Gue, CrazyOne i
wiele innych. Przywrócenie lodowiska i jego obiektów na
powierzchni sięgającej 3000 metrów kwadratowych było
ogromną szansą dla dzieci i rodzin na uprawianie sportu i sztuki
w pobliżu zielonych przestrzeni.

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Aktywny udział
Aktywne obywatelstwo
Porozumiewanie się
Dialog międzykulturowy
Szacunek i waloryzacja różnic i różnorodności
Kreatywność
Ekspresja artystyczna, umiejętności artystyczne (sztuka uliczna,
muzyka, warsztaty)
Zdrowy styl życia w otoczeniu nieformalnym
Rozwój fizyczny i umiejętności sportowe (deskorolka,
koszykówka, inne sporty uliczne)
Praca zespołowa
Zarządzanie konfliktem
Samozarządzanie

Strona internetowa: www.streetfactory.it/
Facebook: https://www.facebook.com/streetfactoryeclettica/
Prasa i wideo o Eclettica:
http://www.streetfactory.it/web/#!/press
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DOBRE PRAKTYKI NR 24 – WŁOCHY

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU

Włochy
Ogród w Palermo

Palermo
Via PV 46 co/Velodrome, dzielnica Zen, Palermo.

-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)
-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Projekt został ustanowiony przez Codifas (Konsorcjum
Obrony Sycylijskiego Rolnictwa / Consorzio di difesa
dell'agricoltura siciliana).

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

2014

Finansowany z kampanii crowdfundingowej „Porto l'orto a
Lampedusa”, http://www.finanziamiiltuofuturo.it/lampedusa

Ogród wspólnotowy „Codifas” znajduje się w dzielnicy Zen w
Palermo, za Velodrome, w via PV 46, w rolniczej, zielonej
okolicy, która była opuszczona od lat.
Ogród ma na celu wspieranie zrównoważonego stylu życia,
dostarczanie świeżych produktów i roślin, a także zadowalającą
pracę, poprawę sąsiedztwa, poczucie wspólnoty i połączenie z
otoczeniem. Wszystkie produkcje są w nim naturalne. W
rzeczywistości, zgodnie z przepisami przepisów konsorcjum,
stosowanie środków ochrony roślin lub nawozów syntez
chemicznych nie jest dozwolone. Ponadto warzywa są
monitorowane przez Experimental Zooprophylactic Institute of
Sicily poprzez bezpłatne analizy laboratoryjne, które potwierdzą
ich zdrowotność. Specjalistyczne doradztwo, gwarantowane 7
dni w tygodniu od 8:30 do zmierzchu i opłacane przez
miesięczną opłatę za wynajem dla poszczególnych
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DOBRE PRAKTYKI NR 24 – WŁOCHY
paczek, zapewnia stałą pomoc techniczną i organizację
interwencji nawadniających. Rodzaj kondominium na
świeżym powietrzu, gdzie ludzie spotykają się i wymieniają
opinie, w których każdy uczy się od innych i od siebie, a
przede wszystkim pogrąża się w naturalnym rytmie
egzystencjalnym, który dyktuje własne czasy. Ogród miejski
jest także systemem zdolnym przekształcić tych obywateli w
świadomych i krytycznych konsumentów

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

Nauka tworzenia ekologicznego ogrodu
Zarządzanie ogrodem
Recykling
Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości
Krytyczne myślenie
Empatia
Praca zespołowa
Samozarządzanie
Aktywny udział
Aktywne obywatelstwo
Porozumiewanie się
Dialog międzykulturowy

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Strona internetowa: http://www.codifas.it/
Facebook: https://www.facebook.com/CODIFAS/
Dodatkowe materiały o projekcie;
http://socialstreetpalermo.it/social-experience-orto-urbano/
https://melaniamessina.photoshelter.com/gallery/Lortourbano-condiviso/G0000BopS2n1O_PM
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DOBRE PRAKTYKI NR 25 – GRECJA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU
-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)

Grecja
Periastikos Kalliergeion ( PERKA)

Thessaloniki - drugie największe miasto w Grecji z populacją ~
800.000
Część dawnej bazy wojskowej Karatsoy, położonej w dzielnicy
Pavlos Melas w północnej części miasta

-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Mieszkańcy miasta przy wsparciu lokalnego Klubu Kultury

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

2011

Wkład mieszkańców i wolontariuszy

Grupa PERKA stworzyła pierwszy samoorganizujący się Ogród
Komunalny w środkowej Macedonii, oparty wyłącznie na pracy
osób prywatnych i datkach od swoich użytkowników. Oprócz
tego przez te działania, w bardzo krótkim czasie uzyskali,
poczucie kolektywności i - co najważniejsze - z optymizmem
zdali sobie sprawę, że mimo różnic mogą razem pracować,
odpoczywać i spędzać czas. Utworzenie PERKA Karatasou
szybko rozprzestrzeniło się w Grecji, ale także w innych
krajach, i stanowiło przykład do naśladowania przy tworzeniu
podobnych projektów, przedsięwzięć, wysiłków.
IW tej chwili działania PERKI są najbardziej aktywnymi
działaniami wolontariackimi w byłym obozowisku wojskowym,
ponieważ dwa lata po pierwszych inicjatywach ogrodu, są teraz
cztery nowe zespoły PERKA, które działają w oparciu o te
same zasady poszanowania zasobów naturalnych i ludzkich.
Codzienna obecność wolontariuszy w ogrodzie zmniejszyła
liczbę przypadków kradzieży, plądrowania budynków i
wycinania drzew, dzięki czemu obszar ten jest
bezpieczniejszym miejscem dla odwiedzających
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DOBRE PRAKTYKI NR 25 – GRECJA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Dzięki zasadom wspólnotowości, samorządności, egalitaryzmu,
dalszego kształcenia i zdala od ugrupowań politycznych
kultywacja staje się „laboratorium” badawczym, które pomaga
wypełnić lukę między mieszkańcami miast i rolnikami, a która
przybliża mieszkańców miasta do natury. Dzięki pozytywnemu
nastawieniu i działaniom użytkownicy starają się zrozumieć
naturalne cykle, uczyć się od nich i znaleźć sposób na ucieczkę
od kryzysów, zwłaszcza społecznego.

http://perka.org/node/226
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DOBRE PRAKTYKI NR 26 – GRECJA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU
-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)

Grecja
Ogród społeczności Elliniko

- Obejmuje stolicę Grecji
- Ogólny ogród Elliniko znajduje się na powierzchni 2500
metrów kwadratowych (27 000 stóp kwadratowych) starego
lotniska, które zostało opuszczone w 2001 roku.

-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Grupa aktywistów Agros

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

2012

Użytkownicy ogrodu

Po przejęciu ziemi wolontariusze sadzili w niej różne owoce i
warzywa, aby pomóc rosnącej liczbie Ateńczyków, którzy
borykają się na codzień z problemami żywnościowymi w swoich
rodzinach.
Obecnie około 11 000 rodzin jest teraz zarejestrowanych w
ateńskich bankach żywności - w porównaniu z 6 000 w 2014 r.
Organizacja, która je prowadzi, mówi, że 5 000 nowo
zarejestrowanych to dzieci.
Oprócz produkowania żywności przez działaczy Agros próbują
oni także wpływać na sposób, w jaki ich miasto zarządza swoją
ziemią.
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DOBRE PRAKTYKI NR 26 – GRECJA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Ogród pełni rolę edukacyjną dla dzieci z Aten, które nie mają
kontaktu z uprawą.
„Dzieci muszą zobaczyć, jak długo trzeba uprawiać warzywa jak męczące jest kultywowanie – i w ten sposób mogą
zrozumieć, co może nam dać gleba” – mówią działacze ogrodu.
Ogród społeczności Elliniko to stosunkowo niewielki projekt. Ale
dzięki kilkudziesięciu podobnym inicjatywom, które pojawiły się w
ostatnich latach, jest to część fali ludzi walczących z
beznadziejnością i biorących sprawy w swoje ręce. Oprócz
radzenia sobie z bezpośrednim wpływem problemów
finansowych Greków, działania aktywistów dążą do promowania
zrównoważonej, lokalnej produkcji żywności i zmieniając sposób
myślenia o miastach.

http://www.dw.com/en/environment-urban-agriculturecommunity-gardens-greece-urban-heat-island-effectsustainability/a-39277047
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DOBRE PRAKTYKI NR 27 – GRECJA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU

Grecja
Ogród botaniczny Petroupoli

Ateny - stolica Grecji
Ogród botaniczny Petroupoli

-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)
-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Mieszkańcy Petroupoli utworzyli grupę do rewitalizacji ogrodu
botanicznego przeciwdziałającą narkomanii i przestępstwom.

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

2012

Finansowane przez mieszkańców tego obszaru

Ogród najpierw został powołany do życia w ramach projektu
Europejskiego. Był stworzony zgodnie ze standardami
kopenhaskiego ogrodu botanicznego bez uwzględnienia
warunków klimatycznych panujących w Grecji. Po jakimś czasie
roślinność obumarła a projekt okazał się fiaskiem. Z powodu
złego projektu architektonicznego koszty konserwacji tej
przestrzeni były ogromne i nieopłacalne.
Zaniedbana i opuszczona przestrzeń szybko zmieniła się w
miejsce spotkań grup przyjmujacych narkotyki, alkohol stając
się miejscem niebezpiecznym dla lokalnych wspólnot. W tym
czasie mieszcząca się w ogrodzie szklarnia została
zdewastowana. Obecny w ogrodzie sprzęt został skradziony,
okna zostały rozbite, a obiekty budowlane były zagrożone
zawaleniem.
Wtedy też widząc ten obraz zareagowali mieszkańcy miasta.
Na własny koszt grupa aktywnych ludzi, odnowiła teren, oddała
mu życie i przekształciła go w ornament, alternatywne miejsce
na wymianę pomysłów, kawiarnię, miejsce spotkań, wydarzenia
kulturalne.
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DOBRE PRAKTYKI NR 27 – GRECJA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

W ogrodzie obecnie odbywają się następujące bezpłatne
działania bazujące na wolontariacie i poczucie odpowiedzialności
społecznej obywateli.
-Ogród roślinny / warzywny
-Seminaria na temat upraw
-Grupa teatralna (kursy i występy)
-Koncerty
-Projekcje fotograficzne
-Biblioteka
-Lekcje języka
-Rysowanie
-Seminaria gospodarki domowej.Jak laboratoria produkcji mydła,
makaronu, piwa, sosu pomidorowego, chleba itp.
- Seminaria pierwszej pomocy itp
Zdobycie ogrodu botanicznego przez obywateli, choć jest
określane jako nielegalne, dowodzi jednak, że obywatele chcą
zareagować.

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

http://votanikoskipos.blogspot.gr/
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DOBRE PRAKTYKI NR 28 – GRECJA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU

Grecja
The real life project

- Ateny
-Marousi

-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)
-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Gmina Marousi

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

2015

Samodzielne finansowanie przez rolników

Marousi jest pierwszą gminą w Atenach, która wprowadziła
oficjalny program ogrodnictwa miejskiego. Idea władz inicjatywy
jest prosta: bierzemy nieużywany, pusty kawałek ziemi i
dzielimy go na sekcje. Następnie pozwalamy lokalnym
mieszkańcom ubiegać się o sekcję według kolejności zgłoszeń.
Wybrani kandydaci mogą następnie wykorzystać swoją sekcję
(około 20 metrów kwadratowych) do produkcji ekologicznych
warzyw. Utrzymują 80% produktów i dają 20% do wspólnego
banku żywności, który jest podzielony pomiędzy potrzebujące
rodziny w okolicy.
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DOBRE PRAKTYKI NR 28 – GRECJA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Projekt okazał się ogromnym sukcesem na wiele sposobów ponieważ wątki zostały przydzielone ludziom z sąsiednich
bloków (chodzi o to, aby mieć jeden wspólny ogród na
sąsiedztwo), stworzyło to wielkie poczucie wspólnoty i zbliżyło
sąsiadów , co nie jest łatwe w mieście tak dużym jak Ateny.
Prawdopodobnie najważniejszą wartością jest sposób, w jaki
ludzie z miasta nawiązali kontakt z ziemią - to niesamowite
widzieć małe dzieciaki z miasta, które spędzają wolny czas i
pomagają w ogrodzie, dekorują swoją małą łąkę i patrzą z
fascynacją, gdy ich sadzonki rosną.

http://www.thereallifeproject.com/urban-gardening-in-athens/
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DOBRE PRAKTYKI NR 29 – GRECJA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU

Grecja
Miejski ogród działkowy

- Aleksandropolis (mniejsze miasto) Przestrzeń publiczna
udostępniana przez gminę Alexandroupoli

-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)
-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Gmina Aleksandropolis (Kipis)

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

2011

Samodzielne finansowanie przez użytkowników.

W kontekście swojej polityki społecznej gmina Alexandroupolis
podpisała kontrakt projektowy „Budowa projektu infrastruktury
dla biokultury” na utworzenie miejskich ogrodów warzywnych.
Projekt obejmuje stworzenie 270 ogrodów warzywnych, 50
metrów kwadratowych. Na działce należącej do gminy
Alexandroupolis, o łącznej powierzchni około 28 akrów.
Ogrody o których mowa są przydzielane bezpłatnie do uprawy
odpowiedniej liczbie beneficjentów, które są wybierani na
podstawie kryteriów ekonomicznych. W okolicy odbywa się
budowa ogrodzenia obwodowego, sieci odwadniającej, sieci
irygacyjnej, korytarzy, szklarni, stołówki, biura agronomicznego,
toalet i magazynu.
Produkowane produkty mają zaspokajać potrzeby
beneficjentów, a 10% produkcji jest dostępne w sklepie
spożywczym, aby pomóc słabszym gospodarczo gminom.
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DOBRE PRAKTYKI NR 29 – GRECJA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Głównym celem ogrodu warzywnego było intensywne pragnienie
produkcji świeżych, ekologicznych, zdrowych i stosunkowo
tanich warzyw, a także pozytywny wpływ na rodzinne budżety
oraz wydatki na żywność, zwłaszcza w obecnym kryzysie
gospodarczym. Potwierdza to ogólną troskę konsumentów o
jakość i bezpieczeństwo żywności, sposób jej wytwarzania i
przetwarzania, a także miejsce pochodzenia, ponieważ żywność
często podróżuje na duże odległości wzdłuż całego globu.
Po drugie, poza dostarczaniem żywności, badania potwierdzają
dynamikę społecznego zapotrzebowania na odzyskiwanie
własności i wpływu na przestrzeni publiczne i potrzebę
ponownego połączenia z przyrodą, gruntami rolnymi i
wartościami wiejskimi.
Gospodarstwa miejskie wydają się oferować wiele funkcji,
rewitalizując dzielnice i tworząc tereny zielone, rekreację,
zdrowie psychiczne, spotkania towarzyskie i odpowiedzialność
społeczną.

http://www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/dimotikoi-laxanokipoikontra-stin-krisi/
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DOBRE PRAKTYKI NR 30 – BŁUGARIA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU
-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)

Bułgaria
Uniwersytecki Ogród Botaniczny w Sofii

Sofia, duże miasto, ponad 500 000 osób
W samym centrum Sofii, w „Moskovska” 49.

-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Został założony przez pierwszego profesora botaniki dr
Stefana Georgiewa

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

1892

Uniwersytet w Sofii Saint Kliment Ohridski, państwo
bułgarskie oraz finansowanie Unii Europejskiej .

W Ogrodzie Botanicznym w Sofii można zobaczyć szklarnie:
pokazujące piękno i wyjątkową różnorodność gatunków
tropikalnych orchidei, bromeliowatych, aroidów, a także kolekcji
palm, sagowców, kaktusów i innych sukulentów, paproci, roślin
cebulowych i wielu gatunków drzew i krzewów.
Śródziemnomorski ogród: reprezentuje typowe subtropikalne
rośliny, w tym różne cytrusy, oliwki, mirt, wawrzyn itp.
Ogród różany: ekspozycja ponad czterdziestu odmian róż.
Ogród skalny: reprezentuje florę siedlisk skalistych gór
Ogród wodny: rośliny wodne i podmokłe - lilie wodne, hiacynt
wodny, pływający mech wodny, paprocie, pałka wodna, turzyce
itp.
„Ogród kuchenny” został zaprojektowany, aby reprezentować
miniaturowy dworek z ogrodem warzywnym. Są rabaty ziołowe i
kwiatowe.
Dzieci mogą obserwować i uprawiać owoce i warzywa, które ich
rodzice kupują w supermarketach.
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DOBRE PRAKTYKI NR 30 – BŁUGARIA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Ich głównym zadaniem jest poszerzanie wiedzy na temat
królestwa roślin i prowadzenie działań na rzecz ochrony rzadkich
i zagrożonych gatunków roślin.
Uniwersyteckie Ogrody Botaniczne mają misję naukową,
edukacyjną, społeczną i kulturalną, która jest promowana i
rozwijana.

Adres 49 Moskovska Str, PO Box 157
1000 Sofia, Bułgaria
Telefon: + 359 2 9881797
Otwarte: dni powszednie: 9.00 - 17.00
Weekendy: 9.00 - 18.00
http://www.ubg-bg.com/en-info-ubg-sofia.html
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DOBRE PRAKTYKI NR 31 – BŁUGARIA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU
-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)

Bulgaria
ECOPARK (a different reading of the word Arboretum)

Warna, mniejsze miasto, 357.198
Znajduje się w kurorcie św. Konstantyna i Heleny, poza Warną,
w prawie nadmorskiej części Bułgarii.

-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Uniwersytet w Sofii „Święty Kliment Ohridski”

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

1977

Państwo Bułgarskie oraz finansowanie Unii Europejskiej.

Uniwersytecki Ogród Botaniczny w Warnie jest pierwszym
ekologicznym parkiem w tym kraju i łączy w sobie zarówno
sztuczne, jak i naturalne ekosystemy. Park leży na powierzchni
36,0 ha. Arboretum obejmuje ponad 300 gatunków
egzotycznych drzew i krzewów, rośliny trawiaste.To miejsce, w
którym poznaje się ciekawe gatunki roślin i zwierząt, miejsce
spacerów i rekreacji na świeżym powietrzu. Pokazuje naturę
taką, jaką chcielibyśmy zachować na przyszłość.
W ogrodzie możesz zobaczyć:
Kolekcja irysów - ponad 250 odmian wraz z innymi członkami
rodziny Irysów
Rosarium położone na obszarze około hektara, gdzie kwitną i
zrzucają swój aromat ponad 70 odmian ozdobnych róż
Ogród lilii dziennej, w którym codziennie otwierają się łatwo
psujące się, ale urocze kwiaty, ponad 25 odmian hybryd i
innych rodzajów lilii dziennych, a także innych przedstawicieli
tej rodziny.
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DOBRE PRAKTYKI NR 31 – BŁUGARIA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Uniwersytecki Ogród Botaniczny - Eko-Park miasta Warna
oferuje miejsce na zielone szkoły, przyjęcia w ogrodzie, wesela,
pikiety rodzinne, grille, lekcje jazdy konnej.

Adres St. St. Constantine and Helena Resort
9006 Warna, Bułgaria
Telefon: +359 879 140 533
Otwarte od kwietnia do listopada: kwiecień: 8.00 - 17.30
Maj - czerwiec: 8.00 - 19.00
Lipiec - sierpień: 8.00 - 20.00
Wrzesień - październik: 8.00 - 19.00
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DOBRE PRAKTYKI NR 32 – BŁUGARIA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU
-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)

Bułgaria
Uniwersytecki Ogród Botaniczny w Bałcziku

Bałczik:12 196 osób.
Rozciąga się na powierzchni 19,4 ha i posiada zbiory
botaniczne zawierające ponad 4 600 gatunków, które stale się
bogacą.

-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Uniwersytecki Ogród Botaniczny w Bałcziku został utworzony
w 1955 r. Przez akademika profesora Daki Yordanova,
rektora Uniwersytetu w Sofii.

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

1955

Państwo Bułgarskie oraz finansowanie Unii Europejskiej.

Uniwersytecki Ogród Botaniczny podzielony jest na trzy różne
części.
Park krajobrazowy ukształtowany już w czasach królowej Marii
Rumuńskiej, który jest obecnie dziedzictwem kulturowym zabytkiem sztuki ogrodowej i parkowej.
Ogród przystosowany dla osób o ograniczonych zdolnościach
ruchowych. Rozciągając się na powierzchni 1,1 ha, pokazuje
odwiedzającym piękno sezonowych kompozycji kwiatowych,
alpejskich palm, akwenów wodnych, kaktusów i sukulentów w
typowych kamiennych donicach wydrążonych w skałach Bałcziku.
Sieć alejek jest zbudowana zgodnie z wymaganiami dostępnego
środowiska dla wszystkich użytkowników. W specjalnym miejscu
osoby niedowidzące mogą dotykać różnych gatunków
botanicznych opisanych w alfabecie Braille'a.
Obszar chroniony: W 2005 r. Obszar Ogrodu Botanicznego został
uznany za Obszar Chroniony - „idiosynkratyczny krajobraz
stworzony w harmonijnym współistnieniu człowieka i przyrody”.
Tutaj profesjonaliści i amatorzy mogą obserwować naturalne
ekosystemy i doceniać bogatą różnorodność biologiczną regionu.
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DOBRE PRAKTYKI NR 32 – BŁUGARIA

Największą atrakcją w Ogrodzie Botanicznym jest
ekspozycja plenerowa dużych kaktusów i sukulentów.
Interesujące jest zarówno dla ekspertów, jak i turystów, aby
zobaczyć z powodzeniem wprowadzone w ogrodach
egzotyczne gatunki - starożytne miłorząb, metasekwoję
(drzewo o takich wymiarach i wieku można zobaczyć tylko w
Królewskich Ogrodach Botanicznych Kew w Londynie),
japońskie drzewo rodzynkowe (Hovenia dulcis) i drzewo
kauczukowe, dąb ostrolistny, wiecznie zielona magnolia
Grandiflora itp.
Pięknie zaaranżowane tarasy i miejsca w ogrodzie
prezentują coroczne wiosenne i letnie kwiaty, alpejską i
wodną roślinność, paprocie, chronione i rzadkie gatunki,
liany, kwitnące i wiecznie zielone krzewy

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

Uniwersytecki Ogród Botaniczny w Bałcziku jest nie tylko
pięknem Bułgarii, ale także miejscem badań i działalności
naukowej, studenckiej, szkoleń ekologicznych i inicjatyw
artystycznych. W ramach Ogrodu Botanicznego działa
Bałkańskie Centrum Ekologiczne.

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

1 Acad. Str. Daki Yordanov, skrytka pocztowa 56
9600 Bałczik
Bułgaria
Okres zimowy: 8.30 - 17.00
Okres letni: 8.00 - 20.00
Telefon: +359 579 72338
Faks: +359 579 76197
E-mail: ubg_balchik@admin.uni-sofia.bg
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DOBRE PRAKTYKI NR 33 – USA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU
-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)

Stany Zjednoczone
Three Part Harmony Farm

Waszyngton D.C. - duże miasto ponad 500.000
Farma harmonii Three Part znajduje się na działce o
powierzchni 2 akrów w północno-wschodnim Waszyngtonie.

-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Gail Taylor.

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

2011

Finansowanie społeczne, darowizny.

Uprawiają głównie warzywa, owoce, zioła, kwiaty cięte i
prowadzą szkółkę szklarniową, która zaopatruje lokalne
społeczności i ogrody szkolne, a także dwa lokalne sklepy.
Stosują zrównoważone praktyki, bez chemicznych pestycydów i
herbicydów.
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DOBRE PRAKTYKI NR 33 – USA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Zarządzanie wiedzą, wzmacnianie innowacyjności,samoocena,
zdolność adaptacji, sprzedawanie, świadomość różnorodności,
networking,relacje interpersonalne.

Strona internetowa: http://threepartharmonyfarm.org
Facebook: https://www.facebook.com/threepartharmony/
Twitter: https://twitter.com/3PHarmony
Instagram: https://www.instagram.com/3phfarm/
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DOBRE PRAKTYKI NR 34 – USA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU

Stany Zjednoczone
Homeless Garden Project

Santa Cruz, CA-małe miasto, populacja około 65.000
3 hektarowa działka Organic Farm

-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)
-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Komitet Obywatelski dla Bezdomnych, organizacja non-profit
w hrabstwie Santa Cruz

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

1990

Miasto Santa Cruz,
Darowizny
Sponsorzy

Projekt „Bezdomny ogród” zapewnia szkolenia zawodowe,
przejściowe zatrudnienie i usługi wsparcia dla osób
doświadczających bezdomności. Intensywna edukacja i
program wolontariacki w ramach projektu Homeless Garden
Project dla szerokiej społeczności łączy formalne i
eksperymentalne uczenie się.
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DOBRE PRAKTYKI NR 34 – USA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Świadomość różnorodności ,chęć do nauki, rozwijanie empatii,
sprzedawanie, wzmacnainie umiejętności w radzeniu sobie z
trudnymi osobowościami, kompetencje międzykulturowe,
szacunke dla drugiego człowieka.

Strona internetowa: http://www.homelessgardenproject.org
E Mail: info@homelessgardenproject.org
Blog: http://homelessgardenproject.org/blog/

I 73 I

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 information contained therein.

DOBRE PRAKTYKI NR 35 – AUSTRALIA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU
-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)

Australia
Canberra City Farm

Canberra-miasto ponad 500 000 mieszkańców
Gospodarstwo Canberra City Farm ma powierzchnię 2000 m2 i
obecnie stara się o pozwolenia na powierzchnię do 5000 m2.

-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Lokalna nienastawiona na zysk grupa wolontariuszy.

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

2011

Sponsorzy, współpracownicy

Canberra City Farms zajmuje się tworzeniem ośrodków
edukacyjnych, w których ludzie mogą współpracować i dzielić
się wiedzą na temat zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska
produkcji żywności.
Prowadzą centrum, w którym twórczo dzielą się wiedzą i
doświadczeniem życia w harmonii ze zdrowym środowiskiem
lokalnym poprzez:
* Angażowanie i łączenie ze społecznością lokalną
* Wzmocnienie istniejących działań i grup
* Pielęgnacja gleby do uprawy zdrowej żywności
* Wzmacnianie postaw i wiedzy na temat zrównoważonego
życia
* Zapewnienie możliwości uczenia się przez działanie
* Wspieranie społeczności opiekuńczych

I 74 I

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 information contained therein.

DOBRE PRAKTYKI NR 35 – AUSTRALIA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Sprzedawanie, inspirowanie, Networking,
relacje interpersonalne, świadomość różnorodności, inteligencja
emocjonalna, chęć do nauki, umiejętności pracy zespołowej,
relacje społeczne.

Strona internetowa: http://www.urbanagriculture.org.au
E-mail: urbanagricultureaustralia@gmail.com
canberracityfarm@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/CanberraCityFarm
Twitter: https://twitter.com/CanberraCtyFarm

I 75 I

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 information contained therein.

DOBRE PRAKTYKI NR 36 – KANADA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU

Kanada
People’s Potato Community Garden

Montreal-miasto ponad 500 000 obywateli
Ogród wspólnotowy w Loyola Campus of Concordia University

-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)
-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ
(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA

Inicjatywa zapoczątkowana przez grupę studentów. Jako
projekt rozwinął się z małego kolektywu prowadzonego przez
wolontariuszy do kolektywu pracowniczego zatrudniającego
ponad 10 osób.

NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

1999

Uniwersytet Student Union,Zarządzanie obiektami
uniwersyteckimi,Inne organizacje, takie jak Fundusz na
rzecz zrównoważonego rozwoju..

The People’s Potato to kolektyw dzielnicowy zapewniający
członkom społeczności ogród i przestrzeń szklarniową.
Wolontariusze uprawiają i dystrybuują produkty ekologiczne do
otaczającej społeczności i dystrybuują posiłki wegańskie za
pośrednictwem banku żywności. W ogrodzie jest także
powołany program edukacyjny w formie comiesięcznych
warsztatów i niedrogiego programu Good Food Box.
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DOBRE PRAKTYKI NR 36 – KANADA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Rozwiązywanie problemów, umiejętności organizacyjne,
planowania, sprzedawania, networking, relacje interpersonalne,
motywowanie, inspirujowanie do działania.

Strona internetowa: https://www.peoplespotato.com
E-mail: peoplespotato@gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/peoplespotato
Twitter: https://twitter.com/peoplespotato
Instagram: https://www.instagram.com/peoples.potato/
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DOBRE PRAKTYKI NR 37 – WIELKA BRYTANIA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU
-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)

Wielka Brytania
The Chelsea Physic Garden

Londyn (duże miasto ponad 500 000 osób)
Chelsea Physic Garden to najstarszy ogród botaniczny w
Londynie

-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Ten niezwykły ogród w Londynie, założony przez Aptekarzy w
celu uprawy roślin leczniczych, wywarł ogromny wpływ na
cały świat.

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

1673

Pomoc państwowa I dotacje.

Ogród o powierzchni 4 hetarów ma ponad 5000 różnych roślin.
Możemy tu znaleść także jeden z najstarszych ogrodów
skalnych wykonanych z lawy bazaltowej z Islandii.
Z tego Ogrodu można się bardzo dużo nauczyć na temat
różnych kultur. Wizyta w nim daje szansę na zobaczenie
rzadkich roślin z Krety czy wysp Atlantyku Madery i Wysp
Kanaryjskich.
W nowszej częsci ogrodu istnieje szansa na zobaczenie i
skorzystanie z jadalnych i roślin oraz dowiedzenie się jak dużą
rolę poszczególne rośliny odgrywają dla naszej biosfery.
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DOBRE PRAKTYKI NR 37 – WIELKA BRYTANIA

Projekty wspólnotowe, wizyty szkolneniowe, edukacja dla grup.

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

• Ulica:

66 Royal Hospital Road
• Kod pocztowy: SW3 4HS
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DOBRE PRAKTYKI NR 38 – Wielka Brytania

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU

Wielka Brytania
St Fagans planted terraces

Cardiff (mniejsze miasto, 341 000 osób)
Ten ogród w St Fagans znajduje się w Muzeum w Walii.

-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)
-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Muzeum Narodowe w Cardiff

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

1766

Pomoc państwowa I darowizny

Tarasy na St Fagans prowadzą do zamku i bardziej formalnych
ogrodów, wzdłuż małych jezior zwanych stawami rybnymi, które
pochodzą sprzed 1766 roku.
Niedawno odnowiony posiadłość oferuje niezwykłe atrakcje jak
podniesiony staw, czy bogata roślinność. Całość jest otoczona
wysokimi ścianami, które odbijają światło. Przestrzeń jest
oszałamiająca w sezonie.
Muzeum, które pokazuje fragment historii Walii, tworzy także
ogrody dla wielu starych, wznoszonych budynków.
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DOBRE PRAKTYKI NR 38 – IRLANDIA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Współpraca w grupie, nawiązywanie nowych kontaktów,
tolerancja

Ulica: Museum of Welsh Life, St Fagans
Kod pocztowy: CF5 6XB
Miasto: Cardiff
Kraj: Wielka Brytania
Telefon: 029 20573500
Strona internetowa:
http://www.museumwales.ac.uk/en/stfagans/
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DOBRE PRAKTYKI NR 39 – IRLANDIA

1. KRAJ
2. NAZWA OGRODU:

3. LOKALIZACJA
OGRODU

Irlandia
Mount Stewart House and Gardens, Irlandia Północna

Newtownards (mniejsze miasto, 28 039 osób)
Hrabstwo

-(DUŻE MIASTO Z PONAD 500.000
MIESZKAŃCAMI, MNIEJSZE MIASTO,
WIEŚ)
-OPIS LOKAZLIZACJI

4. KTO PROWADZI
INICJATYWĘ

Zbudowany dla markiza Londonderry przez George Dance

(OSOBA, ORGANIZACJA, GRUPA
NIEFORMALNA, ITP.)

5. DATA
ROZPOCZĘCIA
INICJATYWY:
6. ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA:
7. OPIS
ZAŁOŻENIA
OGRODU,
ZASADY
KORZYSTANIA,
WSZELKIE INNE
PRZYDATNE
INFORMACJE :

1820

Projekty, darowizny i państwo irlandzkie

Ogród odzwierciedla bogaty projekt i wielki kunszt sadzenia,
który był znakiem rozpoznawczym Edith, Lady Londonderry.
Łagodny klimat Strangford Lough pozwala na bardzo ciekawe
uprawy. Formalne obszary emanują silną śródziemnomorską
atmosferą i przypominają włoski krajobraz willi; obszary
zalesione prezentują szereg roślin ze wszystkich zakątków
świata, tym samym oferując coś niezwykłego do zobaczenia
przez cały rok.
Po interwencji dom mieszczący się na posesji został ponownie
otwarty. Został oddany mu urok i elegancja, z początku XX
wieku kiedy był domem siódmej marionetki Edith, Lady
Londonderry i jej rodziny.
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DOBRE PRAKTYKI NR 39 – IRLANDIA

8. MIĘKKIE (I INNE)
UMIEJĘTNOŚCI,
KTÓRYCH MOŻNA
SIĘ NAUCZYĆ:

9. STRONA
INTERNETOWA.
E-MAIL / INNY
KONTAKT:

Działalność dziecięca, działalność turystyczna, edukacja,
badania, dekoracja.

• Ulica: Greyabbey
• Kod pocztowy: BT22 2AD
• Miasto: Newtownards
• Hrabstwo: County Down
• Kraj: Wielka Brytania
Kontakt
• Telefon: 02842 788387/788487
• E-Mail: mountstewart@nationaltrust.org.uk
• Strona internetowa: Mount Stewart House and Gardens,
Irlandia Północna
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