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Współpraca pomiędzy władzami miast i organizacjami
trzeciego sektora jest podejmowana coraz częściej, m.in.
ze względu na rosnące zainteresowanie tych ostatnich
wywieraniem wpływu na wygląd przestrzeni publicznej miast.
Przekłada się to na wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań
i metod realizacji zadań, nowe możliwości finansowania,
czy też poprawę komunikacji pomiędzy mieszkańcami
a władzami miast. W niniejszym rozdziale wskazujemy
możliwości, motywacje i zalety takiej współpracy.
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Wprowadzenie
Mieszkańcy miast w coraz większym stopniu formułują pod adresem lokalnych władz postulaty dotyczące organizacji przestrzeni publicznej, w tym
terenów zieleni. Związane jest to nie tylko z niską
jakością tych obszarów, ale i pragnienie wpływu
użytkowników na ich otoczenie oraz rosnącą potrzebą poczucia decyzyjności. Choć działania takie mogą być prowadzone indywidualnie, w pełni
oddolnie (por. rozdział 4), to jednak często większe szanse na wysłuchanie i uwzględnienie tych
postulatów mieszkańcy uzyskują, gdy są reprezentowani przez stosowne organizacje pozarządowe.
Korzystanie z podmiotowości prawnej oraz większej
siły przebicia wynikającej z większej liczby osób
jednocześnie zabierających głos zwykle przekłada
się też na poważniejsze traktowanie postulatów
zgłaszanych w tej formie przez lokalne władze
i inne podmioty (w tym deweloperów). Organizacje pozarządowe często powstają zresztą w oparciu
o wcześniejsze doświadczenia nieformalnych grup
mieszkańców, aktywistów i ekspertów, zjednoczonych we wspólnej sprawie. W niniejszym rozdziale
przyjrzymy się, jak tego typu organizacje mogą
wspierać proces kształtowania i zarządzania terenami zieleni miejskiej. Zastanowimy się także nad
szerszymi możliwościami, jakie stwarzają, zwłaszcza
w kontekście możliwości uzupełniania lub wręcz
wyręczania lokalnych samorządów w realizacji określonych zadań (najczęściej dotyczących komunikacji
z mieszkańcami, ale też pozyskiwana finansowania).

Motywacje i rozwój organizacji
pozarządowych
Jeszcze do niedawna krajobraz współczesnych
miast kreowany był w sposób odgórny, podążając
niejednokrotnie za politycznymi i gospodarczymi
interesami. Szybki rozwój obszarów miejskich doprowadził do stopniowej degradacji przestrzeni
i przyrody, a także przyczynił się do powstania wielu
problemów społeczno-ekonomicznych (Graham,
2016). Niedoskonałości przestrzeni publicznych
pogłębiał brak diagnozy potrzeb użytkowników,
co z kolei było jednym z powodów wykształcenia

się ruchów oddolnych, powstałych jako odpowiedź
społeczeństwa na zaistniałą sytuację.
Jako przykład i moment przełomowy posłużyć
może historia konfliktu Jane Jacobs i architekta Nowego Jorku. Jacobs, oddolna aktywistka i liderka
społeczna, z sukcesem walczyła m.in. o zablokowanie przebudowy lokalnego parku i przeprowadzenia
wielopasmowej drogi przez dzielnice mieszkaniowe.
Było to inspiracją dla powstawania podobnych ruchów, które objęły inne miasta na świecie. W wielu
przypadkach tego typu nieformalne inicjatywy
dają początek wyspecjalizowanym stowarzyszeniom i fundacjom. Innym przykładem powstawania organizacji pozarządowych są zespoły złożone
z interdyscyplinarnego grona ekspertów, którzy zauważając konkretne problemy, chcą przełożyć swoją
wiedzę na praktykę. Istnieją również stowarzyszenia zrzeszające konkretne profesje (np. Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu). Duże
organizacje stanowią swojego rodzaju parasol dla
mniejszych instytucji pozarządowych, dzięki czemu
mogą propagować wymianę wiedzy i doświadczeń,
łączyć oraz wspierać mniejsze organizacje z różnych
krajów (np. European Citizen Science Association).
Funkcja organizacji trzeciego sektora w badaniu,
ochronie, rozwoju i zarządzaniu terenami zieleni
miejskiej koncentruje się wokół kilku głównych
aspektów, które wzajemnie się przenikają i które
zostały poniżej scharakteryzowane.

Wdrażanie innowacyjnych
rozwiązań
Aktywność organizacji pozarządowych charakteryzuje się intensywną współpracą krajową
i międzynarodową. Dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń innowacyjne rozwiązania projektowe
oraz metody badawcze wdrażane są na lokalnym
gruncie. Otwartość na eksperymentowanie decyduje o efektywności i sprawności. Niejednokrotnie,
dzięki własnej pracy oraz udziałowi w projektach
zewnętrznie finansowanych, podjęcie ryzyka związanego z nieschematycznym podejściem do problemu skutkuje wprowadzeniem nowej praktyki na
poziomie rozwiązań systemowych. Przykładem jest
zastosowanie geoankiety i oprogramowania GIS
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do badań potrzeb i opinii mieszkańców w procesie
partycypacyjnego planowania przestrzeni. Metoda
ta została opracowana na Uniwersytecie Aalto
w Helsinkach. W Polsce natomiast Fundacja Sendzimira już w 2013 r. przeprowadziła tego typu
badanie dla terenów zieleni miejskiej (projekt „Licz
na zieleń” – por. Czepkiewicz, 2013). W jego ramach
użytkownicy wskazywali m.in. preferencje przestrzenne, miejsca, w których brakuje zieleni, miejsca
źle i dobrze urządzone dla czterech miast: Krakowa,
Łodzi, Poznania i Warszawy (Fundacja Sendzimira,
2014). Wyniki przeprowadzonych przez Fundację
Sendzimira badań były wykorzystywane w praktyce
planistycznej w tych miastach. Dziś metoda ta jest
używana w wielu procesach konsultacyjnych, np.
dotyczących planów miejscowych.

Finansowanie i współpraca

fot. Mireia Gascón

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wiąże się
z potrzebą pozyskiwania dodatkowych środków.
Istnieją różnego rodzaju programy oferujące wsparcie dla organizacji trzeciego sektora. W zależności
od specyfiki projektu oraz doświadczenia i wielkości organizacji pozarządowej tego typu wsparcie
odbywa się na różnym szczeblu: od narodowych

i międzynarodowych programów po lokalne środki
na działalność.
Duże organizacje pozarządowe działające zazwyczaj na szczeblu europejskim bądź światowym
prowadzą programy wpierające i finansujące działania mniejszych organizacji, które dzięki temu mogą
zacząć wprowadzać zmiany na gruncie lokalnym.
Niesie to za sobą również aspekt mentoringu
oraz wymiany wiedzy i doświadczeń. Za przykład
posłużyć może European Cultural Foundation,
organizacja skupiająca się na aspektach społecznych, kulturowych i przestrzennych. Fundacja ta
wspiera projekty z różnych miast europejskich.
Jednym z oferowanych przez nią programów jest
„Research and development grant” skierowany na
wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych, którego beneficjentem były organizacje pozarządowe
zaangażowane w rozwój Osiedla Jazdów w Warszawie. Motywacją dla działania była ochrona ważnego
społecznie osiedla domków fińskich i terenu zieleni
wokół nich (Augustyn i in., 2017). Dzięki udziałowi
w projekcie opracowano autorski model oddolnego
zarządzania tą przestrzenią.
W kwestii rozwoju terenów zieleni istotne jest,
aby wypracowywane rozwiązania miały swoje praktyczne przełożenie oraz brały pod uwagę aspekty
społeczne i ekonomiczne. W związku z tym

Rysunek 1. Zaangażowanie organizacji pozarządowej i społeczności lokalnej w działania umożliwiające
korzystanie z publicznej przestrzeni nadrzecznej mieszkańcom miasta Rubí w Hiszpanii. Realizacja finansowana
jest w ramach projektu BlueHealth, z programu Horyzont 2020
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Rysunek 2. Program „Bujna Warszawa”, zlecony Pracowni Dóbr Wspólnych, zaowocował m.in. portalem
<bujnawarszawa.pl>, będącym repozytorium wiedzy o ogrodnictwie miejskim; powstała np. mapa miejskich
ogrodów w Warszawie czy też Latająca Szkoła Ogrodników Miejskich

organizacje trzeciego sektora stają się również ważnym partnerem w dużych konsorcjach badawczych,
np. w ramach europejskiego programu Horyzont
2020. Przykładowo, projekt BlueHealth ma na celu
badanie wpływu niebieskiej infrastruktury na zdrowie i dobrostan użytkowników. Jednym z jego zadań
jest budowa tymczasowych elementów architektury
(np. pomostów) zwiększających dostępność i częstotliwość użytkowania miejskich zbiorników wodnych
i terenów zieleni je otaczających. Jednym z partnerów jest stowarzyszenie Rubi d’Arrel, które dzięki
projektowi wspiera lokalne władze miasteczka Rubi
w Hiszpanii w budowie przestrzeni rekreacyjnej dla
mieszkańców. W ramach tego działania przestrzeń
została uporządkowana, wstawiono ławki, zbudowano i wyremontowano ścieżki oraz posadzono
rośliny (rysunek 1).
W innym programie europejskim, LIFE, finansowaniem objęte są wyłącznie przedsięwzięcia
związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu.
Organizacje pozarządowe w wielu przypadkach
inicjują i prowadzą finansowane z tego programu
projekty, a w innych biorą udział, bardzo często
wspólnie z lokalnymi samorządami i innymi instytucjami publicznymi. Projekty składane do programu LIFE muszą być bardzo innowacyjne, ale
możliwe do uzyskania finansowanie jest znacznie

większe niż z innych źródeł, co dodatkowo uzasadnia konieczność współpracy wielu partnerów.
Przykładowo, finansowany ze środków programu
LIFE projekt Fundacji EkoRozwoju „Drogi dla Natury” (por. studium przypadku 5.2) objął działania
dotyczące profesjonalnej ochrony drzew przydrożnych. Zaletą tej dotacji jest możliwość ubiegania
się o współfinansowanie ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co znacznie obniża kwotę wymaganego wkładu
własnego.
Przykładem dostrzeżenia przez instytucję finansującą kluczowej roli organizacji pozarządowych
jako innowatorów społecznych, a także znaczenia
współpracy międzysektorowej w tym zakresie, może
być program Innowacje Społeczne Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju. W ramach jego drugiej
i dotąd ostatniej edycji (w 2014 r.) wnioski mogły
składać tylko organizacje pozarządowe, a wymóg
wprowadzania wypracowanych rozwiązań do praktyki sugerował, że projekty powinny być realizowane
wspólnie z lokalnymi władzami.
Poza projektami zewnętrznie finansowanymi
istotna jest również współpraca oparta o finansowanie ze środków urzędu gminy bądź miasta,
które mogą zlecać zadania i obowiązki organizacjom
trzeciego sektora. Jednym z licznych przykładów
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zlecanych zadań (w formie otwartego konkursu
ofert) jest program Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
– „Bujna Warszawa” (rysunek 2). Wykonawcą projektu jest fundacja Pracownia Dóbr Wspólnych,
która wywodzi się z jednego z warszawskich ogrodów społecznych. Program obejmuje działania
z zakresu promocji ogrodnictwa miejskiego oraz
wsparcia rzeczowego i merytorycznego dla zakładania nowych ogrodów. Dzięki wiedzy członków
organizacji i ich wcześniejszemu oddolnemu zaangażowaniu w podobną tematykę program odniósł
sukces i jest kontynuowany. W rezultacie powstaje
coraz więcej współpracujących ze sobą ogrodów. Ponadto, same organizacje pozarządowe, gdy uznają, że
dane działanie jest konieczne, a nie zostało przewidziane w ogłoszonych konkursach na realizację zadań publicznych, mogą złożyć odpowiedni wniosek.
Organizacje trzeciego sektora mogą również
sięgnąć po finansowanie projektów o mniejszej
skali, np. dla obszaru Mazowsza poprzez Program
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich („Mazowsze
Lokalnie”), mający na celu zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, a dla Warszawy
poprzez tzw. małe granty, czyli dotacje bez konkursu dla pojedynczych działań organizacji pozarządowych, nietrwających dłużej niż 90 dni. Poza
współpracą w zakresie przeprowadzania projektów
innym przykładem otwartości na doświadczenie
i wiedzę organizacji trzeciego sektora jest tworzenie
zespołów doradczych. Zaangażowanie organizacji
pozarządowych wpływa pozytywnie na sprawczość
i efektywność działań władz miasta, poprawia komunikację oraz pozwala na wypracowywanie rozwiązań biorących pod uwagę lokalny kontekst.
Należy również nadmienić, że ze strony jednostek
samorządu terytorialnego współpraca i wsparcie
udzielane organizacjom trzeciego sektora mogą być
nie tylko finansowe (m.in. powierzanie i wspieranie realizacji zadań publicznych, konsultowanie
projektów ustaw), lecz również niefinansowe (np.
przekazywanie lokalu na preferencyjnych warunkach, przekazywanie materiałów i sprzętu, planowanie wspólnych przedsięwzięć, rozpowszechnianie
informacji o działaniach) (Schimanek, bez daty).
Mieści się to w idei public governance, czyli koncepcji opartej na otwartości i przejrzystości instytucji
publicznych oraz szeroko zakrojonej współpracy.


Anna Wilczyńska

Kontrola obywatelska,
partycypacja społeczna i otwarty
przepływ informacji
W działaniu organizacji trzeciego sektora istotny
jest aspekt zaufania społecznego. Dzięki poparciu
społeczeństwa, współpracy oraz zaangażowaniu
ekspertów z różnych dziedzin organizacje te są
w stanie lobbować na rzecz wybranych rozwiązań
istotnych dla ochrony i rozwoju systemu terenów
zieleni. Dotyczy to nie tylko wspomnianych już
nowoczesnych metod badawczych czy też rozwiązań projektowych, lecz również obywatelskiej
„kontroli” kroków zarządców i prywatnych inwestorów. Istotne w pracy organizacji trzeciego sektora jest odpowiednie sformułowanie problemu
i nagłaśnianie sprawy oraz moderowanie dyskusji. W konflikcie pomiędzy lokalną społecznością
a zarządcą czy też właścicielem obszaru to właśnie
tego typu działania mogą doprowadzić do konsensusu i ochrony wartościowych przestrzeni. Akcje
warszawskich organizacji sąsiedzkich, takich jak
Ochocianie czy też stowarzyszenia ogrodów działkowych (np. przy ulicy Odyńca), dowodzą, że dzięki
wspólnemu działaniu niektóre z decyzji lokalnych
władz udaje się wstrzymać, a z czasem nawet zmienić. Ochocianie to stowarzyszenie mieszkańców
warszawskiej Ochoty. Stanęli oni m.in. w obronie
parku Pole Mokotowskie i protestowali przeciwko
„rewitalizacji” tego miejsca bez konsultacji z mieszkańcami oraz bez uwzględnienia w projekcie „dzikich” i ważnych przyrodniczo części tego terenu.
W rezultacie proces przerwano, przeprowadzono
warsztaty i konsultacje społeczne, w następstwie
których powstały wytyczne konkursowe dla nowego
projektu tego parku.
Aby uniknąć lub zminimalizować konflikt,
zadaniami często zlecanymi nie tylko prywatnym firmom, ale i organizacjom pozarządowym
są konsultacje społeczne i moderowanie dyskusji
w sprawie planów zagospodarowania terenów
zieleni. Wspomniana już społeczność zawiązana
wokół Osiedla Jazdów w Warszawie w obliczu
zagrożenia wyburzeniem drewnianych domków
fińskich i zabudowaniem terenu zieleni wykorzystała możliwość złożenia wniosku o konsultacje
społeczne (11 lipca 2013 r. Rada m.st. Warszawy
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Rysunek 3. Osiedle Jazdów i jego rozwój: protest przeciwko likwidacji osiedla (po lewej); jedno ze spotkań
podczas konsultacji społecznych w sprawie przyszłości i form funkcjonowania terenu Osiedla Jazdów
w Warszawie (po prawej)

podjęła uchwałę, w myśl której konsultacje społeczne mogą odbywać się na wniosek mieszkańców
Warszawy podpisany przez co najmniej 1000 osób).
Konsultacje przeprowadzone zostały przez Stowarzyszenie Kulturotwórcze Miastodwa (rysunek 3)
i dały początek m.in. utworzeniu partnerstwa lokalnego. Dzięki takiej współpracy postulaty z wyników
konsultacji stały się obowiązujące i zapoczątkowały
dalszy rozwój tego miejsca (np. wspomniany udział
w projektach o zasięgu międzynarodowym). Choć
wciąż jest to proces burzliwy, konsultacje we współpracy z organizacjami pozarządowymi wpłynęły
na zmianę planów zagospodarowania terenu oraz
pozwoliły na zminimalizowanie konfliktu i możliwość dialogu. Dzięki niezależności oraz interdyscyplinarnemu podejściu organizacje pozarządowe
są w stanie rozpoznać krajobraz potrzeb i wartości
przestrzeni. Takie działanie jest korzystne dla efektywności procesu planistycznego. Znacząco wpływa
na jakość terenów zieleni miejskiej oraz przyszłe
uniknięcie konfliktów, ale też budowanie zaufania,
dialogu i wspólnego zrozumienia pomiędzy władzami miasta a jego mieszkańcami, a także sprzyja
zharmonizowaniu inicjatyw odgórnych i oddolnych.
W kontekście partycypacji społecznej istotny
jest również przepływ informacji, jaki gwarantują
na przykład otwarte bazy danych zebranych przez
ekspertów do wykorzystania przez użytkowników,
naukowców i zarządców miast. Jednym z przykładów danych dostępnych dla użytkowników jest
mapa drzew miasta Nowy Jork. W aplikacji tej
można nie tylko odkrywać miejski „las”, ale i ozna-

czać drzewa jako ulubione i udostępniać je znajomym, a także nagrywać i upubliczniać wszystkie
czynności związane z opieką nad drzewem i najbliższym terenem zieleni. Tego typu dane nie tylko
informują, ale i angażują użytkownika. Podobnie we
wspomnianym projekcie „Licz na zieleń” zebrane
informacje na temat stanu zieleni miejskiej i potrzeb
z nią związanych udostępniono w formacie danych
GIS. W Rotterdamie w ramach projektu „Open4Citizens” finansowanego z programu Horyzont
2020 otwarte bazy danych są jednym z planowanych
do wypracowania narzędzi dla oddolnego współzarządzania parkami w celu poprawy komunikacji
pomiędzy różnymi jednostkami miejskimi oraz
społecznościami lokalnymi (rysunek 4).

Edukacja i wymiana wiedzy
Poza bezpośrednim wpływem na wygląd i funkcjonowanie terenów zieleni miejskiej jedną z najistotniejszych ról organizacji trzeciego sektora jest
edukacja i wymiana wiedzy. Po pierwsze, istotne
jest propagowanie wiedzy teoretycznej i wspomnianych już innowacji. Dzięki praktycznym
działaniom (warsztatom, wykładom, stronom internetowym, publikacjom itp.) wiedza o nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących terenów zieleni
może być przekazywana szerszemu gronu odbiorców oraz implementowana w praktyce. Jest to tzw.
popularyzowanie i przekładanie wiedzy teoretycznej na praktykę (z ang. knowledge brokering).
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Rysunek 4. Szlak połączonych ze sobą parków w Rotterdamie, współzarządzanych przez różnego rodzaju
inicjatywy oddolne (na czerwono)

Edukacja skierowana jest do różnych grup odbiorców. Może mieć formę wykładów i szkoleń dla
urzędników i deweloperów oraz warsztatów dla
mieszkańców miast. Często warsztaty skierowane
są również do wykonawców konkretnych profesji
(np. architektów). W zakresie edukacji przyrodniczej i architektonicznej bardzo ważne są kursy dla
dzieci i młodzieży. Pozytywnie wpływają na ich
zrozumienie wartości i zasad funkcjonowania zie

leni miejskiej, lepszą jej ochronę i rozwój. Przykładowo w ramach projektu „Warszawa chwyta wodę”
(por. studium przypadku 5.1) Fundacja Sendzimira przeprowadziła szereg działań edukacyjnych,
takich jak szkolenia dla urzędników miejskich,
warsztaty dla młodzieży szkolnej czy publikacja
mapy miejsc sprzyjających retencji wody w Warszawie, oraz praktycznych, np. realizacja ogrodów
deszczowych we współpracy z ekspertami w tej
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dziedzinie i mieszkańcami miasta. Projekt ten został zlecony przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Zakończenie
Organizacje pozarządowe dzięki niekonwencjonalnemu i innowacyjnemu podejściu, zaangażowaniu
członków i wolontariuszy, możliwości korzystania
z różnych źródeł finansowania oraz szerokiej współpracy mogą znacząco wspierać i uzupełniać działalność sektora publicznego. Są one również swoistym
„łącznikiem” pomiędzy działaniami oddolnymi i odgórnymi, mieszkańcami a samorządami. Tego typu
aktywne zaangażowanie obywateli wpływa nie tylko
na jakość terenów zieleni, ale też umacnia wśród
działających poczucie przywiązania do miejsca oraz
sprawczości (rysunek 3).
Poza regulacjami prawnymi we współpracy
tych dwóch sektorów istotna jest również tzw.
kultura współpracy (Broniewska, 2012). Wspólne

działania powinny opierać się na zaufaniu, zasadach partnerstwa, dbałości o przepływ informacji,
przejrzystości. Jak podkreślają autorzy raportu
badań „Jakość współpracy między organizacjami
pozarządowymi i administracją publiczną” (Makowski, 2011), są to aspekty, których nie da się
zinstytucjonalizować. Budowane są one poprzez
otwartość i doświadczenie. Dzięki wypracowaniu efektywnego modelu współpracy pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi miasto staje się proaktywne, a nie jedynie reagujące na zmiany. Zgodnie
z drabiną partycypacji (Arnstein, 2012), tego typu
dobra współpraca międzysektorowa powinna dążyć do przejścia od działań pozornych do uspołecznienia władzy, czyli tworzenia partnerstw,
delegowania obowiązków i kontroli obywatelskiej. Dzięki temu trzeci sektor uważany jest za
niezmiernie istotny we współczesnych miastach,
wspólnie z sektorem prywatnym i instytucjami
naukowymi.
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Materiały edukacyjne dla Pracowni Dobra Wspólnego.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Warszawa.

STUDIUM PRZYPADKU 5.1

Warszawa chwyta wodę – realizacja zadań
zarządu zieleni we współpracy z sektorem
pozarządowym
Karolina Maliszewska
Fundacja Sendzimira

cjatywa autorska Fundacji Sendzimira, wpisująca
się w tworzenie programu zrównoważonego gospodarowania wodami deszczowymi w stolicy. ZZW
rozpoczął postępowanie w celu zlecenia zamówienia
poniżej 30 000 euro, w ramach którego bardzo ogólnie zarysował tematykę i charakter planowanych
zadań, licząc na inspirujące propozycje ze strony
oferentów. Wyłoniony projekt „Warszawa chwyta
wodę” obejmował działania o charakterze edukacyjnym i doradczym, skierowane do różnych grup
interesariuszy (mieszkańców z różnych grup wiekowych, miejskich urzędników oraz biznesu).
W ramach projektu jesienią 2017 r. zrealizowany został cykl 10 warsztatów tworzenia małych

fot. Fundacja Sendzimira

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (ZZW) wiele zadań
związanych z bezpośrednim kontaktem z mieszkańcami miasta zleca organizacjom pozarządowym
w formie otwartego konkursu ofert. Takie podejście pozwala na skuteczniejsze dotarcie do warszawiaków przy mniejszym nakładzie środków, jak
również na realizację różnorodnych działań, często
o charakterze innowacyjnym. Organizacje pozarządowe są w stanie, dzięki swojemu doświadczeniu
i efektywnemu działaniu, zrealizować takie zadania
dużo szybciej niż urząd, ograniczony licznymi obowiązkami formalnymi.
Jednym z przykładów projektów realizowanych
w ten sposób jest „Warszawa chwyta wodę” – ini-

Rysunek 5. Warsztaty edukacyjne dla uczniów szkoły, połączone z budową ogrodu deszczowego
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fot. Fundacja Sendzimira

Rysunek 6. Gra miejska zorganizowana w ramach akcji „Warszawa chwyta wodę”

obiektów błękitno-zielonej infrastruktury z mieszkańcami Warszawy. W prace zaangażowało się
ponad 200 mieszkańców osiedli, dzieci w wieku
szkolnym i przedszkolnym, ich rodzice, nauczyciele
oraz pracownicy szkół. W efekcie powstało siedem
ogrodów deszczowych oraz trzy niecki sprzyjające
retencji. Wszystkie realizacje znalazły się na internetowej mapie miejsc sprzyjających retencji, która
umożliwia zainteresowanym osobom zapoznanie
się z różnymi rozwiązaniami sprzyjającymi retencji
krajobrazowej. Wydarzeniami towarzyszącymi były
edukacyjna gra miejska oraz happening PARKing
Day, w trakcie którego zielona enklawa powstała na
miejscu parkingowym w ścisłym centrum miasta.
Prowadzono również intensywną akcję informacyjną w mediach lokalnych i branżowych.
Istotnym elementem projektu było wsparcie doradcze i szkoleniowe ZZW w zakresie wypracowania
głównych kierunków programu gospodarowania wodami na poziomie całego miasta. W tym celu urzędnicy z jednostek dzielnicowych i centralnych podczas
wspólnego warsztatu opracowali wytyczne dla ZZW.
Dla usprawnienia dialogu i sprawnej współpracy między ZZW a Zarządem Dróg Miejskich zorganizowano szkolenie dla przedstawicieli obu tych urzędów,
w trakcie którego rozważano bariery dla realizacji
błękitno-zielonej infrastruktury w mieście i sposoby
radzenia sobie z nimi. Fundacja opracowała również
wytyczne dla ZZW dotyczące współpracy z biznesem

na rzecz zazieleniania miasta, które skonsultowała
z przedstawicielami firm. Dla zarządców nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych opracowano materiał edukacyjny, informujący, jak wdrażać
rozwiązania oparte na przyrodzie przy okazji remontów i modernizacji na terenach mieszkaniowych.
Wszystkie zadania zostały zrealizowane w ciągu
czterech miesięcy, co nie jest dobrą praktyką, bo
na pewno warto tego rodzaju działania prowadzić
przez cały rok kalendarzowy. Wynika to jednak
z długotrwałych urzędowych procedur przygotowywania zapytania ofertowego, które ogłoszono dopiero we wrześniu kolejnego roku, oraz konieczności
zamknięcia działań w danym roku kalendarzowym.
W tym samym modelu (zlecania zadań organizacjom pozarządowym) w Warszawie zostały poza
tym zrealizowane m.in. projekty Fundacji alter eko,
Pracowni Dóbr Wspólnych i Fundacji Konsultacje
Społeczne, mające na celu wspieranie działań miejskich ogrodników i tworzenie ogrodów społecznych,
jak również szukanie sponsorów takich inicjatyw.
Powstały Szkoła Latających Ogrodników i portal
<www.bujnawarszawa.pl>, gdzie można znaleźć
m.in. mapę ogrodów społecznościowych w mieście. Otwarty Skład Materiałów Ogrodniczych
umożliwia natomiast dzielenie się i wymienianie
materiałami i maszynami, z udziałem jednostek
miejskich. Wnioski o wsparcie nowych ogrodów
rozpatruje Rada Ogrodników Społecznych.
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fot. Fundacja Sendzimira

Rysunek 7. Warsztaty dotyczące wyzwań gospodarowania wodą deszczową w Warszawie dla urzędników
jednostek dzielnicowych i centralnych

W 2018 r. realizowane były w tej formule m.in.:
projekt dotyczący wypracowania pomysłów na zapobieganie parkowaniu na zieleni Fundacji Stocznia; inicjatywa „Podbijamy podwórka” Fundacji Na
miejscu, związana z zazielenianiem i poprawą retencji krajobrazowej na zaniedbanych podwórkach
miejskich; czy też skierowany do szkół i centrów
aktywności lokalnej projekt „Zieleń i kropka” Fundacji alter eko, kontynuujący wsparcie ogrodów społecznych. Fundacja Sendzimira tworzy natomiast
kolejne ogrody deszczowe na Pradze.



ZZW to nowa instytucja w mieście i współpraca
z działającymi lokalnie organizacjami jest dla niej
jedną z metod realizowania działań na szeroką
skalę. Dla organizacji pozarządowych to natomiast
ważna szansa zwiększenia swojej aktywności na
terenie miasta. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że
współpraca ta po dwóch latach ciekawych efektów
będzie kontynuowana, a procedury administracyjne
staną się bardziej płynne, tak by działania ukierunkowane na mieszkańców można było prowadzić
przez cały rok.
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STUDIUM PRZYPADKU 5.2

Współpraca w zakresie tworzenia standardów
dotyczących miejskich drzew i szkolenia dla
urzędników w ramach projektu LIFE
Piotr Tyszko-Chmielowiec
Fundacja EkoRozwoju

kolejnej galerii handlowej. Wydarzenie to dało impuls
do rozwoju ruchu społecznego, który prowadzi do
odwrócenia niekorzystnych trendów. Wrocławianie
z różnych dzielnic, którym zieleń leży na sercu, stworzyli Stowarzyszenie miastoDrzew, którego przewodniczącą została Aleksandra Zienkiewicz. FER
od początku wspierała miastoDrzew organizacyjnie
i merytorycznie. Media zaczęły pisać krytycznie o dotychczasowej polityce miasta w zakresie zarządzania
miejskim drzewostanem (a właściwie o braku takiej
polityki). Pomogły zbliżające się wybory samorządowe – temat znikających wrocławskich drzew stał
się jednym z wiodących w kampanii 2014 r.

fot. Piotr Tyszko-Chmielowiec

Wrocław jest zaliczany do najdynamiczniej rozwijających się polskich miast, co jest efektem nie tylko
sprzyjającego położenia, ale też polityki kolejnych
ekip samorządowych. Jednak ceną rozwoju gospodarczego i infrastruktury technicznej był niedorozwój zielonej infrastruktury miasta. Jak wykazało
przeprowadzone przez Fundację EkoRozwoju
(FER) badanie decyzji administracyjnych, w latach
2010–2012 Urząd Miejski wydał zezwolenia na wycięcie 21 243 drzew, nakazując zastępcze posadzenie
jedynie 6935. Dramatyczną, ale przełomową kulminacją tej tendencji było zupełnie niepotrzebne wycięcie jesienią 2013 r. 115-letniego dębu pod budowę

Rysunek 8. Park Grabiszyński we Wrocławiu – zajęcia Certyfikowanego Inspektora Drzew, prowadzone przez
Instytut Drzewa
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fot. Dorota Chmielowiec-Tyszko

Przeprowadzone wówczas przez FER i miastoDrzew analizy wskazały, że miasto nie prowadzi
świadomej polityki wobec zieleni, nakierowanej na
ochronę najcenniejszych jej elementów oraz tworzenie nowych terenów zieleni, kompensujących
nieuniknione straty, wynikające z rozbudowy miasta. Wiele do życzenia pozostawiał również poziom
pielęgnacji – na przykład nierzadkie były przypadki
okaleczania drzew poprzez usuwanie grubych gałęzi.
Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu (ZZM) był
niedofinansowany i nie był w stanie sprostać mnożącym się wyzwaniom. Komunikacja ze społecznością
miasta na tematy związane z zielenią nie była mocną
stroną jednostek miejskich. Pod naciskiem wrocławian władze miejskie zaczęły zmiany w tym zakresie,
w które aktywnie włączyła się FER.
FER działa na rzecz środowiska przyrodniczego Wrocławia już od 1991 r., m.in. opracowując i wdrażając metodykę podstawowej
diagnostyki drzew, ułatwiającą zarządcom dróg
właściwą ocenę stanu drzew i utrzymanie ich
w stanie bezpiecznym dla otoczenia. Metodyka
ta była rozpowszechniana na szkoleniach prowadzonych w całym kraju w ramach projektu LIFE
„Drogi dla Natury” (2012–2015), a obecnie jest
włączona do programu szkoleń Certyfikowanego
Inspektora Drzew, prowadzonych przez Instytut
Drzewa. Innym cennym dorobkiem tego projektu
są gminne programy zadrzewieniowe, zawierające
uproszczone inwentaryzacje alej oraz plany ich pielęgnacji i rozwoju. Doświadczenia zdobyte podczas
prac nad tym programem okazały się bardzo przydatne w działaniach na rzecz poprawy stanu zieleni
miejskiej we Wrocławiu.
ZZM w ostatnich latach intensywnie pracuje
nad poprawą zarządzania zielenią we Wrocławiu.
Wprowadzane są nowe procedury gospodarowania
miejskimi drzewami na drodze zarządzeń Prezydenta. Udział Wrocławia w projekcie Fundacji
Sendzimira „Międzysektorowa współpraca na
rzecz zieleni w polskich miastach” znacznie ułatwia
dyskusję na te tematy w naszym mieście, zwłaszcza
jeśli chodzi o porozumiewanie się z „technicznymi”
jednostkami samorządu. Projekt stał się kataliza-

Rysunek 9. Mieszkańcy Wrocławia wraz
z pracownikami Zarządu Zieleni Miejskiej sadzą
drzewa w tworzonym siłami społeczności parku
Mamuta

torem planowanych zmian struktury ZZM, mających służyć bardziej efektywnemu zarządzaniu
terenami zieleni.
Obecnie FER realizuje kolejny projekt LIFE
„Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy”. Jego
głównym zadaniem jest opracowanie i wdrożenie
standardów oraz dobrych praktyk gospodarowania
drzewami w krajobrazach kształtowanych przez
człowieka. Praca odbywa się w grupach roboczych
składających się z ekspertów oraz interesariuszy –
osób związanych z potencjalnymi użytkownikami
standardów. Grupy robocze zajmujące się tematyką
drzew miejskich i drzew przydrożnych wzięły na
warsztat trzy ważne obszary: ochrona drzew na
placu budowy, diagnostyka drzew i ich pielęgnacja.
W pracy grupy drzew miejskich uczestniczy zastępczyni dyrektora ZZM Monika Pec-Święcicka.
W pierwszej kolejności realizowane są wytyczne
postępowania z drzewami na placu budowy, które
koordynuje dr Marzena Suchocka. FER zamierza,
we współpracy z ZZM, dostosować przygotowywane standardy do potrzeb Wrocławia. Efektami
tej pracy będziemy się dzielić z innymi miastami
i organizacjami społecznymi. Okazją do ich rozpowszechniania będą cykliczne konferencje: „Forum
Przyjaciół Drzew”, organizowane przez FER, oraz
„Kongres Diagnostyki Drzew”, prowadzony przez
Instytut Drzewa.
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