Regulamin programu wsparcia w zakładaniu ogrodów społecznościowych
przy placówkach oświatowych i lokalnych centrach aktywności społecznej „Zieleń i kropka”

Ogólne
1. Organizatorami programu „Zieleń i kropka” jest Fundacja alter eko, z siedzibą w Warszawie,
wykonująca zadania na zlecenie Zarządu Zieleni m.st Warszawy (ZZW) związane ze wsparciem
aktywności ogrodniczej mieszkańców miasta.
2. Program realizowany jest w okresie maj-grudzień 2018 roku na terenie Warszawy1 .
3. Program skierowany jest do placówek z terenu Warszawy.
4. Celem programu jest wsparcie placówek oświatowych oraz lokalnych centrów aktywności
społecznej w zakładaniu ogrodów społecznościowych, oraz przekształcanie ogrodów przyszkolnych
w ogrody społecznościowe.
5. Jako ogród społecznościowy, rozumie się przestrzeń udostępnianą mieszkańcom w wymiarze min.
6 h tygodniowo, w którym odwiedzający mogą w pełni korzystać z terenu zieleni, w tym przestrzeni
ogrodniczej, oraz wykonywać prace związane z sadzeniem, pielęgnacją i zbiorem roślin. Dostęp
społeczności lokalnej do ogrodu przy placówce regulować może ogólnodostępny regulamin ogrodu
społecznego.
6. Wsparcie Organizatorów polega na realizacji trzech programów (dwa skierowane są do placówek
oświatowych i jeden do lokalnych centrów aktywności społecznej):

dla szkół
a) Otwieranie ogrodów - realizacja cyklu 3 spotkań w 3 placówkach oświatowych na których
terenie funkcjonują już ogrody społecznościowe/przyszkolne
I. organizacja spotkania z dyrekcją/nauczycielami/ uczniami i ustalenie harmonogramu działań.
II. organizacja spotkania z nauczycielami, uczniami i ich opiekunami, sąsiadami nt. otwarcia ogrodu
i wspólnego planowania ogrodu/przestrzeni ogrodu sąsiedzkiego z wykorzystaniem materiałów od
ZZW (ziemia, materiał na donice, rośliny).
III. organizacja dnia otwierania ogrodu połączonego ze wspólnymi pracami aranżacji przestrzeni
i sadzenia, warsztatami nt. sadzenia i pielęgnacji roślin, grami i zabawami, itp.

1

Z możliwością kontynuacji na kolejne lata w przypadku dalszego finansowania programu.
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Cel: otwieranie ogrodów na społeczność lokalną (z założenia udostępnienie ogrodu na min. 6 godzin
tygodniowo), przedstawienie korzyści i wyzwań otwarcia ogrodu), integracja społeczności lokalnej,
wsparcie merytoryczne z zakresu ogrodnictwa oraz promocji działań np. poprzez utworzenie konta
facebooku i innych mediach społecznościowych, artykuły w mediach branżowych.
b) Tworzenie ogrodów – realizacja cyklu 3 spotkań w 7 placówkach oświatowych
I. analiza miejsca pod kątem utworzenia ogrodu, możliwości finansowania (np. ze środków rady
rodziców, funduszy celowych placówki), dostępności roślin, warsztat dla uczniów nt. ogrodów i roślin,
wspólne analizowanie i planowanie zielonej przestrzeni i wykonanie rozsad (najlepiej: maj-czerwiec).
II. organizacja warsztatów z rodzicami i społecznością sąsiedzką – wspólne planowanie
ogrodu/przestrzeni ogrodu społecznościowego z wykorzystaniem materiałów od ZZW (ziemia,
materiał na donice, rośliny).
III. organizacja dnia otwierania ogrodu ze wspólnymi pracami aranżacji przestrzeni i sadzenia,
warsztatami nt. sadzenia i pielęgnacji roślin, organizacja lokalnego święta ogrodu.
dla lokalnych centrów aktywności lokalnej
a) Tworzenie ogrodów – realizacja cyklu 2 spotkań w 3 placówkach
- organizacja otwartych spotkań edukacyjnych, promujących ideę ogrodów społecznościowych
w miejscach aktywności lokalnej np. domach sąsiedzkich, centrach aktywności lokalnej, połączone
z planowaniem i zakładaniem przestrzeni wspólnego ogrodu sąsiedzkiego.

Placówka oświatowa
1. Placówka oświatowa dołączająca do programu:
- deklaruje chęć ścisłej i aktywnej współpracy przy realizacji programu z przedstawicielami Fundacji
alter eko, Zarządu Zieleni w Warszawie, oraz osobami chcącymi zaangażować się w tworzenie
ogrodu;
- deleguje osobę/y do bezpośredniego kontaktu z Organizatorami;
- deklaruje wsparcie w realizacji min. dwóch wydarzeń plenerowych promujących ogród wraz
z Organizatorami, w zakresie m.in.: promocji, rekrutacji uczestników, udziału przedstawicieli
placówki;
- wyraża zgodę na realizację min. 3 warsztatów/spotkań, wraz ze wsparciem promocji i informacji
skierowanej do rodziców, opiekunów uczniów oraz sąsiadów placówki;

Strona 2 z 4

- zgadza się na przygotowanie informacji dotyczących ogrodu i podejmowanych inicjatyw
edukacyjnych w postaci dokumentacji fotograficznej oraz notatki (ok. 20 zdań), umożliwiającej
promowanie działania na facebooku programu;
- wspólnie z Organizatorami wypracuje zasady bieżącej opieki nad ogrodem z uwzględnieniem
udziału przedstawicieli społeczności lokalnej w budowie i funkcjonowaniu ogrodu, a także ustali
możliwości wykorzystania ogrodu podczas lekcji z różnych dziedzin nauki/ różnych przedmiotów
realizowanych w placówce;
- deklaruje zachowanie trwałości ogrodu przez min. 1 rok- zgodzi się na tworzenie przez
organizatorów dokumentacji foto/video na potrzeby promocji programu oraz innych działań
prowadzonych przez m.st. Warszawę związanych z promowaniem ogrodnictwa i aktywności
mieszkańców.
2. Ogród będzie spełniał następujące wytyczne:
- będzie tworzony i uprawiany we współpracy uczniów, opiekunów, pracowników danej placówki
i społeczności lokalnej oraz będzie stanowił przestrzeń ogólnodostępną łącznie w wymiarze
min. 6 godzin tygodniowo;
- będzie usytuowany na zewnątrz szkoły w miejscu, które będzie spełniało odpowiednie warunki
m.in. pod względem nasłonecznienia, dostępu wody;
- będzie spełniał standardy uprawy ekologicznej (ekologiczne metody upraw i nawożenia);
- będą w nim rosły m.in. rośliny jadalne dostosowane do lokalnych warunków;
- będzie posiadał kompostownik/kompostowniki;
- będzie spełniał rolę edukacyjną dla wszystkich uczniów i uczennic szkoły (podczas lekcji z różnych
gałęzi nauki/różnych przedmiotów) i będzie dla nich dostępny w czasie sezonu wegetacyjnego
w trakcie i po zakończeniu projektu.

Lokalne centrum aktywności społecznej
1. Placówka dołączająca do programu:
- deklaruje chęć ścisłej i aktywnej współpracy w procesie realizacji programu z przedstawicielami
Fundacji alter eko, Zarządu Zieleni w Warszawie, oraz osobami chcącymi zaangażować się
w tworzenie ogrodu;
- deleguje osobę/y do bezpośredniego kontaktu z Organizatorami i ZZW;
- wyznaczy osobę odpowiedzialną za funkcjonowanie ogrodu;
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- deklaruje wsparcie w realizacji min. dwóch spotkań promujących ogród wraz z Organizatorami,
w zakresie m.in.: promocji, rekrutacji uczestników, udziału przedstawicieli placówki;
- zgadza się na przygotowanie informacji dotyczących ogrodu i podejmowanych inicjatyw
edukacyjnych w postaci dokumentacji fotograficznej oraz notatki (ok. 20 zdań), umożliwiającej
promowanie działania na facebooku programu;
- wspólnie z Organizatorami wypracuje zasady bieżącej opieki nad ogrodem z uwzględnieniem
przedstawicieli społeczności lokalnej, a także ustali możliwości wykorzystania ogrodu podczas
różnych aktywności realizowanych w placówce;
- deklaruje zachowanie trwałości ogrodu przez min. 2 lata.
2. Ogród będzie spełniał następujące wytyczne:
- będzie udostępniony społeczności lokalnej bezpłatnie w ustalonych dniach i godzinach określonych
w regulaminie ogrodu;
- będzie spełniał standardy ekologii (ekologiczne metody upraw i nawożenia);
- będzie posiadał kompostownik/i.

Organizatorzy
1. Organizatorzy zapewniają:
- osobę do bieżącego kontaktu z Placówką;
- ścisłą współpracę z podmiotami chętnymi do wzięcia udziału w projekcie i wsparcie w realizacji
poszczególnych działań;
- materiały graficzne do druku i wykorzystania elektronicznego promującego planowane wydarzenia;
- wsparcie merytoryczne i realizację 3 spotkań w każdej Placówce oświatowej i 2 spotkań w lokalnym
centrum aktywności społecznej uczestniczącej w programie;
- wsparcie rzeczowe, w miarę możliwości, w postaci małej architektury ogrodowej tj. donic, ławek,
a także ziemię ogrodową i rośliny.
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