Partycypacyjne zarządzanie
przyrodą w mieście
Przyroda w miastach dostarcza wielu niezbędnych usług, które decydują o zdrowym i komfortowym życiu mieszkańców oraz zrównoważonym rozwoju danego obszaru. Mimo to zieleni w miastach jest coraz mniej, a gospodarowanie nią często powoduje konflikty społeczne. Aby to zmienić, potrzeba współpracy opartej na dialogu
pomiędzy mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami administracji lokalnej. Jedną
z platform takiej współpracy mogą być Komisje Dialogu Obywatelskiego lub Społecznego (KDO), które coraz
częściej zajmują się tematyką zieleni miejskiej. Aby w pełni wykorzystać ich potencjał do działania na rzecz
przyrody w miastach, potrzebne są nie tylko dobre chęci, ale też rozwijanie wiedzy o usługach ekosystemów,
efektywne metody wspólnego działania oraz ciekawe formy aktywnego zaangażowanie mieszkańców polskich
miast. Dlatego grupy odbiorców projektu Licz na zieleń to:

Samorządy
Pracownicy wydziałów ds. ochrony
środowiska, komunalnych, planowania przestrzennego, infrastruktury i/lub transportu, współpracy z NGOs
i innych wydziałów odpowiedzialnych za przyrodę z urzędów miast:
Łodzi, Krakowa i Poznania (oraz
z kolejnych miast podczas następnych edycji projektu).

Kor zy ści
Zdobędą wiedzę o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców względem miejskiej
zieleni.
Uzyskają specjalistyczne
wsparcie w budowaniu
współpracy międzysektorowej.
Zdobędą nowatorskie i interaktywne narzędzie wspierające
partycypacyjne zarządzania
miejską zielenią.

Organizacje
pozarządowe
NGOs działające na rzecz przyrody
w miastach, także te wchodzące
w skład KDO ds. ochrony środowiska oraz innych Komisji tematycznych przy wydziałach urzędów
miast: Łodzi, Krakowa i Poznania
(oraz z kolejnych miast podczas
następnych edycji projektu).

Kor zy ści
Wzmocnią swoje kompetencje w zakresie współpracy
z samorządami.
Poznają innowacyjne metody
angażowania mieszkańców
w swoje działania.
Otrzymają wsparcie swoich
działań od szerszej grupy
mieszkańców miast, co
wzmocni ich wiarygodność
w oczach opinii publicznej.

Mieszkańcy
Różne grupy mieszkanców Łodzi,
Krakowa i Poznania (oraz z kolejnych
miast podczas następnych edycji
projektu), m.in. młodzież licealna
i nauczyciele, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku (seniorzy
to ważna grupa interesariuszy
przyrody w miastach), osoby
studiujące, rodziny z dziećmi.

Kor zy ści
Będą mieli okazję aktywnie zaangażować się na
rzecz przyrody w ich
najbliższym otoczeniu.
Przekonają się, jaki mogą
mieć wpływ na rozwój swojego miasta.

Nasz cel - wprowadzenie elementów partycypacyjnego
zarządzania przyrodą w mieście, którego filarami będą:
Zaangażowani mieszkańcy Krakowa, Łodzi i Poznania, którzy czują się odpowiedzialni za miejską
przyrodę oraz prowadzą działania monitorujące jej jakość.
Pełna, przejrzysta informacja o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców w obszarze zarządzania
miejską zielenią oraz wiedza na temat stanu i lokalizacji elementów przyrody Krakowa, Łodzi i Poznania.
Efektywne KDO sprawnie działające na rzecz przyrody w mieście oraz budujące współpracę międzysektorową i zaufanie społeczne.
Świadomość, że oferowane przez przyrodę usługi ekosystemów są istotnym elementem systemu
społeczno-ekologicznego miasta, w który warto inwestować.

Jakie działania zaplanowaliśmy?
Uzgodnienie z samorządami i KDO
funkcjonalności platformy
partycypacyjnej

Zaangażowanie wolontariuszy do
weryfikacji informacji zamieszczanych
na platformie

Platforma partycypacyjnej
inwentaryzacji, badań
i monitoringu przyrody w mieście

Badanie potrzeb mieszkańców w zakresie
przyrody w mieście

Działania promujące w miastach,
szkołach, na uczelniach, w tym
Uniwersytetach Trzeciego Wieku

Zapewnienie pełnej, przejrzystej informacji
o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców
w obszarze gospodarowania miejską
zielenią oraz wiedzy na temat stanu
i lokalizacji elementów przyrody
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Partycypacyjna inwentaryzacja przyrody
w miastach

Pobudzenie odpowiedzialności mieszkańców
za zieleń miejską i zachęcenie ich do działań
monitorujących

Wprowadzenie elementów partycypacyjnego zarządzania przyrodą
w Krakowie, Łodzi i Poznaniu

Warsztaty efektywnej współpracy
samorządów i KDO

Budowanie kompetencji KDO z zakresu
współpracy z samorządami

Budowanie świadomości, że usługi
ekosystemów to istotny element systemu
społeczno-ekologicznego miasta

Wizyta studyjna w Finlandii

Publikacja Przyroda w mieście –
Rozwiązania w serii wydawniczej
Zrównoważony Rozwój – Zastosowania

Promowanie idei KDO wśród NGOs

Plany lub rekomendacje
długofalowego zarządzania
przyrodą w danym mieście

Zielona synergia
Działania w Krakowie, Łodzi i Poznaniu zaplanowano tak, by wzmacniały sie wzajemnie i angażowały różne grupy odbiorców jednocześnie. Projekt zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii do wspierania współpracy
międzysektorowej i otwartego dialogu na temat potrzeb i wymagań w obszarze zarządzania przyrodą w mieście.

Platforma wspierająca zarządzanie przyrodą
w mieście
Innowacyjne wykorzystanie GIS (ang. Geographic Information
System – System Informacji Geograficznej) umożliwia aktualizację platformy przez mieszkańców miast za pomocą przeglądarki internetowej oraz aplikacji dla telefonów komórkowych. Platforma jest interaktywnym i nowatorskim narzędziem
inwentaryzacji wybranych elementów przyrody; konsultacji
społecznych i badań na temat zieleni miejskiej, a także działań
monitorujących jakość zieleni i potrzebę „zielonej” interwencji.

www.uslugiekosystemow.pl
Portal http://www.uslugiekosystemow.pl/ informuje o postępach projektu oraz zawiera materiały edukacyjne i dobre praktyki w zakresie partycypacyjnego zarządzania przyrodą w miastach, a także informacje lokalne na temat zieleni miejskiej
w Krakowie, Łodzi i Poznaniu.

Cykl działań wspierających kompetencje KDO
w zakresie współpracy z samorządami

Publikacja Przyroda w mieście –
Rozwiązania
Zbiór dobrych praktyk oraz wytycznych zrównoważonego zarządzania przyrodą w miastach. Publikacja w serii wydawniczej
Zrównoważony Rozwój – Zastosowania będzie uzupełnieniem
i kontynuacją poprzedniego wydawnictwa Przyroda w mieście.
Usługi ekosystemów – niewykorzystany potencjał miast oraz odpowiedzią na potrzeby zgłoszone przez jego czytelników.

Działania promujące
Szereg działań upowszechniających wiedzę o usługach ekosystemów w miastach objętych projektem (gry miejskie, spotkania, wykłady, konkursy), w instytucjach takich jak: szkoły,
uczelnie oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Wizyta studyjna w Finlandii

Przeprowadzenie analizy interesariuszy w obszarze zarządzania przyroda w miastach, kontakty z określonymi w analizie
organizacjami i zachęcanie ich do włączenia sie w prace KDO
oraz działania projektu, a także warsztaty strategiczne oraz
efektywnej współpracy na linii samorząd – KDO.

Obserwacja fińskich doświadczeń partycypacyjnego zarządzania przyrodą w miastach przy wykorzystaniu metodologii
softGIS oraz budowanie wspólnego zrozumienia dla przyrody
w mieście pomiędzy uczestnikami wizyty – osobami z samorządów i KDO.

Badanie potrzeb mieszkańców w zakresie
przyrody w mieście

Plany/rekomendacje zarządzania przyrodą
w mieście

Badanie przeprowadzane za pomocą tradycyjnego kwestionariusza oraz narzędzi internetowych pozwoli określić społeczną wartość zieleni miejskiej oraz poznać najważniejsze oczekiwania mieszkańców wobec zarządzania przyrodą w danym
mieście. Wnioski z badań zostaną przekazane samorządom lokalnym oraz podane do wiadomości publicznej w formie ogólnodostępnego raportu.

Działanie podsumowujące projekt – warsztaty w Krakowie, Łodzi i Poznaniu z udziałem różnych grup interesariuszy, których
celem jest wypracowanie planów/rekomendacji na temat długofalowego i partycypacyjnego zarządzania przyrodą w danym
mieście.

Fundacja Sendzimira i organizacje partnerskie projektu:
Fundacja Sendzimira jest wiodącą organizacją działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. Od 16 lat
inicjuje i wspiera projekty edukacyjne, badawcze i praktyczne mające na celu rozwiązywanie złożonych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych, współpracując w tym celu z firmami, samorządami, organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi oraz środowiskiem akademickim. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć Fundacji jest realizowana od 16 lat Akademia Letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju.
Fundacja należy do międzynarodowej sieci AtKisson Group, zrzeszającej ekspertów i organizacje pracujące na
rzecz zrównoważonego rozwoju.
Partnerzy projektu:
Członkowie ogólnopolskiej nieformalnej sieci LAPNET - interdyscyplinarnej grupy specjalistów zrównoważonego rozwoju
Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju z Poznania
Laboratorium Ekologii Krajobrazu Uniwersytetu Humboldta z Berlina, specjalizujące się w realizacji innowacyjnych projektów na rzecz środowiska miejskiego, przede wszystkim na poziomie europejskim
YTK Land Use Planning and Urban Studies Group Uniwersytetu Aalto z Helsinek – pionierska i wiodąca
na świecie organizacja wdrażająca metodologię softGIS do partycypacyjnych procesów podejmowania decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego.
Projekt został objęty honorowym patronatem Prezydentów Miast: Krakowa, Łodzi i Poznania oraz
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Kontakt:
Fundacja Sendzimira
Telefon: 22 350 67 68
E-mail: office@sendzimir.org.pl
www.sendzimir.org.pl
www.uslugiekosystemow.pl

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej.

