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Aleksandra Czyżewska

Analiza dotychczasowych rezultatów prac nad programami

• Konsultacje bezpośrednie w Urzędzie Marszałkowskim
• Wizje lokalne
• Konsultacje telefoniczne każdy czwartek (zarówno dla
samorządów jak i wykonawców)
• Konsultacje elektroniczne (głównie projektów zapytań
ofertowych, SIWZ, diagnoz i całych LPR)
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Stan prac

• Uchwały o przystąpieniu do opracowania PR (w przypadku
wytycznych na początku w przypadku ustawy po uchwale o
obszarach) podjęte
• Uczestnicy prac: zespoły techniczne powołane, zespoły
ekspertów wybrane w trybie pzp, interesariusze (podmioty
publiczne, prywatne, organizacje pozarządowe, mieszkańcy)
poinformowani
• Diagnozy pogłębiane/uzupełniane w trakcie (UWAGA
wytyczne MR z 2 sierpnia 2016 r. wprowadziły wymóg
przeprowadzenia diagnozy dla całej gminy w 5 sferach)
• Konsultacje do diagnoz i na obszarach prowadzone
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Podstawa opracowania programów rewitalizacji
• Gminny Program Rewitalizacji wg ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z 3 listopada 2015 r.) lub
• Miejski Program Rewitalizacji lub Lokalny Program Rewitalizacji
wg ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art.18
ust.2 pkt 6 (Dz. U. z 2015 r., poz.1515), zgodnie z Wytycznymi
Ministerstwa Rozwoju z 2 sierpnia 2016 r. (do dnia 31.12.2023 r.).
• Wytyczne IZ woj. Lubelskiego, Zasady , RPO i SZOOP woj.
Lubelskiego, SRPS
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Nowa rewitalizacja

Projekty społeczne

Projekty gospodarcze,
środowiskowe,
przestrzenno funkcjonalne lub
techniczne
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Ryzyka w koncepcji prac nad programem
1.
2.
3.
4.

Określenie obszaru do objęcia rewitalizacją przed dokonaniem szczegółowej
analizy danych statystycznych – potrzebna elastyczność i poparcie twardymi
danymi
My (Gmina) mamy wizję rewitalizacji, a wykonawca niech udowodni naszą
hipotezę
Brak współdziałania z wykonawcą (w kontekście powyższego) – gmina broni
swoje stanowisko – potrzebne jest znalezienie konsensusu
Droga, park czy nowa elewacja…. ( tak, ale jako uzasadnienie do likwidacji
obiektywnie określonych wskaźnikami negatywnych zjawisk społecznych….)
Podejście prawidłowe:
obszar zdegradowany, a zwłaszcza obszar rewitalizacji to obszar charakteryzujący
się nawarstwieniem negatywnych zjawisk o charakterze społecznym oraz
dodatkowo co najmniej nawarstwieniem negatywnych zjawisk o charakterze co
najmniej: gospodarczym lub środowiskowym lub przestrzenno-funkcjonalnym lub
technicznym
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Jakich programów rewitalizacji chcemy?

1. Żeby były PRAKTYCZNE i UŻYTECZNE … mają one
zminimalizować kryzys i ożywić dany obszar rewitalizacji
2. Żeby miały na uwadze realne problemy i ich
koncentrację
3. Jak problemy to i potrzeby … oraz potencjały
4. Jak problemy i potrzeby z potencjałami to również
projekty
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Wytyczne Ministra Rozwoju z 2 sierpnia 2016 r. zaktualizowane

• Nazewnictwo – GPR dla ustawy; MPR lub LPR dla
wytycznych
• Diagnoza - (o której mowa pkt 1 lit. B - punktu 5 załącznika )
zawarta w programie rewitalizacji (o ile nie została dokonana
w innym dokumencie strategicznym lub planistycznym gminy
przyjętym uchwałą rady gminy) obejmuje analizę wszystkich
sfer, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 2, (tj. sfery
społecznej, gospodarczej, środowiskowej,
przestrzennofunkcjonalnej oraz technicznej) dla całego
obszaru gminy oraz pogłębioną diagnozę obszaru
rewitalizacji.
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Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji
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Wizje lokalne

Opracowanie diagnozy zgodnie z art. 4 uor i Wytycznymi

• Pozyskanie danych
• Analizy
• Geokodowanie danych
• Sporządzenie map, w tym mapy obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji w skali co najmniej 1:5000 z wykorzystaniem
treści mapy zasadniczej / ewidencyjnej
•Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
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Co zrobić, żeby dobrze zrobić diagnozę?
1.
2.

Rozpoznać potrzeby rewitalizacyjne (wstępna analiza, obserwacje, rozpoznanie potrzeb
lokalnych)
Dokonać we współpracy z wykonawcą logicznego i spójnego podziału gminy na jednostki
przestrzenno-funkcjonalne, tj. uwzględniając dostęp do infrastruktury społecznej, liczbę
ludności, układy funkcjonalno-przestrzenne
Dlaczego tj. ważne – przykład:
[1] Sołectwo zamieszkane przez 10 osób – mieszka jedna osoba bezrobotna
[2] Sołectwo zamieszkane przez 1000 osób – mieszkają 52 osoby bezrobotne w jednym
budynku komunalnym/socjalnym
Wartości wskaźników na 100 mieszkańców:
[1] 10 % bezrobotnych na 100 mieszkańców
[2] 5,2 % bezrobotnych na 100 mieszkańców
A teraz gdzie jest więcej dysfunkcji społecznych?

3. Mieć na uwadze zawsze lokalny potencjał pod kątem lokalizowania działań
rewitalizacyjnych – często nie widzimy własnych wartości
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Ryzyko w diagnozowaniu
1. Brak jasnej metodologii opracowania diagnozy, podziału na jednostki analityczne, szczególnie dla gmin
miejsko-wiejskich, w których dane pochodzą z różnych jednostek analitycznych – trudno
porównywalnych.
2. W wielokryterialnej analizie wskaźnikowej na poziomie gminy brak danych (i analiz) na niższych
poziomach oraz brak analizy porównawczej. Uzyskanie porównywalnych wyników diagnozy wymaga
przetwarzania danych w ramach poziomu niższego niż poziom gminy możliwie podobnych do siebie
jednostek przestrzennych (jednostki funkcjonalne, ulice, obwody wyborcze, sołectwa), powstałych np.
przy wykorzystaniu istniejącego podziału administracyjnego gminy czy jednostek GUS.
3. W gminach wiejskich bardzo często brakuje danych statystycznych dotyczących
poszczególnych miejscowości, co uniemożliwia obliczanie wskaźników dla miejscowości i obszarów
zdegradowanych oraz rewitalizacji. Trudno ustalić kryteria wyboru takich terenów.
4. Wyznaczanie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji na podstawie np. wskaźników dla całej gminy
(jak w strategiach), własnego uznania, wyłącznie ankiet, wybiórczych analiz.
5. Nieadekwatnie dobrane wskaźniki w 5 sferach.

13

Ryzyko w wyznaczaniu obszarów

1.Brak uzasadnienia wynikającego z diagnozy dotyczącego
zidentyfikowania obszaru zdegradowanego i wyboru obszaru
do rewitalizacji.
2.Przekraczanie dopuszczalnych limitów wskazanych do
objęcia obszarem rewitalizacji.
3.Wyznaczanie obszarów niezamieszkanych głównie - parki,
bulwary itp.
4.Zbytnie rozproszenie dopuszczalnego limitu 20% powierzchni
gminy - każde sołectwo chce mieć własny obszar rewitalizacji
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Wyznaczanie obszaru Łódź http://centrumwiedzy.org/delimitacjaobszaru
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Obręby geodezyjne – obwody spisowe
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Gmina miejska

Gmina wiejska
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Ryzyka procedury przyjęcia uchwały rady gminy ws. wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wg ustawy
• Prawo miejscowe - art. 8 ust. 1 uor - (przy założeniu braku uwag Wojewody):
• Brak analizy w zakresie uwzględnienia w uchwale rady gminy ws. wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: prawa pierwokupu na rzecz gminy
wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji i/lub zakazu
wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
• Niewystarczające uzasadnienie w projekcie uchwały rady gminy ws. wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
• Konsultacje społeczne projektu uchwały rady gminy ws. wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji niezgodne z terminami (co
najmniej 30 dni)
• Brak opracowania i opublikowania w BIP informacji podsumowujących każdą
z form konsultacji - art. 7 uor
• Brak wprowadzenia zmian do projektów uchwały wynikających z konsultacji.

19

Przyjęcie uchwały rady gminy o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji wg uor

• Wniosek prezydenta/burmistrza/wójta do przewodniczącego
rady z załącznikiem –diagnozą (nie dołączać do projektu uchwały)
• Przyjęcie przez radę gminy uchwały ws. wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
• Potwierdzenie legalności uchwały ws. wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przez wojewodę;
• Opublikowanie w Dzienniku Urzędowym uchwały ws.
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
• Uprawomocnienie uchwały
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Przyjęcie uchwały rady gminy ws. przystąpienia do sporządzenia gminnego
programu rewitalizacji - art. 17 ust. 1 uor

• Ogłoszenie informacji o podjęciu uchwały ws. przystąpienia
do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji (BIP+prasa
lokalna+obwieszczenie).

21

Procedura sporządzenia gminnego programu rewitalizacji
• Wybór wykonawcy GPR/ekspertów w trybie pzp
• Opracowanie projektu GPR zgodnie z zakresem określonym w art.
15 uor, w tym nabór przedsięwzięć
• Konsultacje społeczne projektu uchwały o GPR (co najmniej 30 dni)
• Opiniowanie projektu GPR – obligatoryjne (8 lub 9 instytucji) i fakultatywne
(8 instytucji)
• Procedura oceny oddziaływania na środowisko: wystąpienie do RDOŚ i
PWIS → w przypadku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko: uzgodnienie zakresu prognozy z RDOŚ i PWIS.
•Wprowadzenie zmian do projektu GPR wynikających z konsultacji i opinii
właściwych organów;
•Przyjęcie uchwały rady gminy ws. gminnego programu rewitalizacji.
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Procedura powołania Komitetu Rewitalizacji - w trakcie tworzenia GPR lub po
zakończeniu lecz nie później niż 3 m-ce
• Projekt uchwały rady gminy w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji;
• Konsultacje społeczne projektu uchwały rady gminy w sprawie zasad wyznaczania
składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (co najmniej 30 dni)
• Opracowanie i opublikowanie w BIP informacji podsumowującej konsultacje
• Wprowadzenie ew. zmian do projektu uchwały wynikających z konsultacji
• Przyjęcie uchwały rady gminy ws. zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji
• Wybór członków Komitetu Rewitalizacji zgodnie z zasadami przyjętymi w
uchwale rady gminy
• Powołanie Komitetu Rewitalizacji- zarządzenie wójta/burmistrza/prezydenta
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Miejscowy Plan Rewitalizacji (MPR)
• Rada gminy może uchwalić dla całości lub części obszaru rewitalizacji MPR,
jeżeli uchwalony został GPR
• Miejscowy plan rewitalizacji jest szczególną formą planu miejscowego
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Ryzyka w opisie powiązania PR z dokumentami strategicznymi
• Programy rewitalizacji powinny być dokumentami operacyjnymi,
podrzędnymi w stosunku do strategii rozwoju gminy.
• Ale z reguły to dokumenty strategiczne, studium uwarunkowań i mpzp –
powinny być zaktualizowane
• Często:
1. Brak powiązania PR ze SRPS (lub jej brak)
2. Cytowanie wszystkich celów z dokumentów strategicznych.
3. Cytowanie RPO 2014-2020 i innych programów operacyjnych (krajowych)
jako punktu odniesienia dla planowanej rewitalizacji.
4. Brak logicznego związku cytowanych fragmentów ze zidentyfikowanymi
problemami i celami rewitalizacji.
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Ryzyka w programowaniu
1. Brak pomysłu na to co gmina chce osiągnąć dzięki przeprowadzeniu
procesu rewitalizacji poprzez skoncentrowaną terytorialnie interwencję.
2. Brak wizji obszaru po przeprowadzeniu wszystkich działań/
Niedostosowanie wizji do możliwości miejsca.
3. Brak współpracy w działaniach z innymi partnerami.
4. Brak komplementarności projektów twardych do miękkich
5. Brak logicznego związku pomiędzy celami i efektami (wynikami).
6. Zbyt ogólne cele, zbyt długa lista
7. Cele strategiczne dla całej gminy lub cele w formie działań.
8. Działania nie powiązane z celami.
9. Wygórowane oczekiwania – PR nie jest odpowiedzią na WSZYSTKIE
problemy gminy
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Ryzyka w doborze projektów
1. Gmina/instytucje publiczne jako jedyny realizator projektów.
2. Brak logicznego powiązania zdiagnozowanych problemów i zaplanowanych
przedsięwzięć, brak mechanizmów integrowania zidentyfikowanych celów oraz
przedsięwzięć rewitalizacyjnych – brak spójnej całości.
3. Projekty obszarów niezamieszkałych (np. parków) oraz turystyczne, rekreacyjne,
estetyzujące jako przeważające w programie.
4. Projekty mało specyficzne, ogólno gminne lub wykraczające poza obszar
rewitalizacji bez uzasadnienia ich wpływu na zidentyfikowane problemy.
5. Brak projektów społecznych i/lub projekty miękkie jako dodatkowe, nie
kompleksowe.
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Modelowa rewitalizacja miast

Komplementarność

Komplementarność
przestrzenna

• Wzajemne dopełnianie się działań w przestrzeni gminy
• Zapobieganie przenoszeniu problemów na inne tereny
• Ciągła analiza następstw podejmowanych decyzji dla polityki przestrzennej gminy

Komplementarność
problemowa

• Wzajemne dopełnianie się działań sektorowych
• Parametryzacja pożądanego stanu, do którego osiągnięcia prowadzi realizacja programu
• Ocena spójności działań z efektami analiz na obszarze województwa

Komplementarność
proceduralnoinstytucjonalna

• Efektywny system zarządzania rewitalizacją
• Spójność działań i procedur
• Wypracowanie trwałych standardów

Komplementarność
międzyokresowa

• Analiza dotychczasowych działań gminu, ocena skuteczności, osiągnięć i efektywności
• Wykorzystanie wniosków z dotychczasowych działań i ewaluacji

Komplementarność
źródeł finansowania

• Uzupełnianie i łączenie form wsparcia (EFRR, EFS, FS, publiczne środki krajowe)
• Tworzenie warunków do włączenia środków prywatnych w finansowanie procesów rewitalizacji

Ryzyka w partycypacji

1.Brak dotychczasowej współpracy z ngo
2.Brak edukacji interesariuszy.
3.Wyłącznie jednostronne informowanie mieszkańców.
4.Brak włączenia mieszkańców na etapie tworzenia,
wdrażania programu i monitorowania.
5.Brak wskazania konkretnych interesariuszy np.
podmiotów gospodarczych, fundacji, organizacji
pozarządowych
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RYZYKA - MONITOROWANIE I EWALUACJA

• Jakie wskaźniki zastosować do monitorowania programu a jakie dla
projektu?
• Jak zorganizować system monitorowania postępów
Programu Rewitalizacji a jak projektów ?
• Jak prowadzić ewaluację osiągania celów rewitalizacji?
MONITOROWANIE
PROGRAMU – wskaźniki
oddziaływania

MONITOROWANIE
PROJEKTÓW – wskaźniki
produktu, rezultatu

Monitoring ryzyko

1.Brak zastosowania logiki interwencji - wskaźniki
nieodpowiadające określonej wizji i celom.
2.Wyłącznie projekty –wskaźniki produktu i rezultatu.
3. Brak podanych wartości – możliwość subiektywnej oceny
efektów podejmowanych działań.
4.Brak źródeł pozyskiwania informacji koniecznych do
monitorowania realizacji programu rewitalizacji.
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Dobre praktyki
-podmiot publiczny - kreuje przestrzeń dla
aktywności
-interesariusze– wypełniają ją programami
aktywizującymi
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PTASI STAWEK SPÓROK Woj. Opolskie
• PARTNERZY
W prace włączyli się mieszkańcy Spóroka, a w realizacji
projektu pomogły władze gminy i sponsorzy.
Od lat mieszkańcy wioski dbają o to wyjątkowe miejsce i
doposażają je. Dzięki dobrej współpracy tutejszego
nadleśnictwa, Urzędu Gminy Kolonowskie i Stowarzyszenia
Odnowy Wsi zostały wykonane progi – zastawki na rowach
doprowadzających wodę do stawku, rowy i stawek częściowo
oczyszczono, wykonano mostki oraz zastawkę główną przy
moście. Uporządkowano też sąsiedni teren i odnowiono
leśną scenę. W ostatnim czasie zbudowano wiatę ze stałym
grillem.
• CEL. Corocznie odbywa się w tym miejscu festyn „Pod
szumiącymi dębami”, który na stałe wpisał się w
harmonogram imprez kulturalno-rozrywkowych w
Spóroku. Organizowany jest od 10 lat, zawsze w lipcu.
Organizowane są tu również imprezy plenerowe dla
pracowników różnych zakładów pracy, uczniów szkół,
pikniki leśników i myśliwych, a zimą nad stawkiem
tradycyjnie kończą się kuligi. „Ptasi Stawek” często
odwiedzają turyści, którzy przemierzają pobliskie trasy
rowerowe. Bywają tu także zbieracze runa leśnego

•
•

•
•
•

33

STAW GMINNY
Renowacja zamulonego zbiornika wodnego na rzeczce
Staszówka-Cieńka. Wcześniej przez lata porastały go
samosiejki, krzewy i paprocie. Efektem jest urocze,
zielone miejsce rekreacji i wypoczynku, którego otwarcie
i nadanie nazwy nastąpiło w 2000 roku. Stawek spełnia
obecnie trzy funkcje:
• retencyjną – śluza umożliwia częściową regulację wody
w okresie wiosennych roztopów, kiedy podtapiane są
okoliczne pola, łąki, domostwa,
• przeciwpożarową – stawek służy jako zbiornik
przeciwpożarowy wykorzystywany w akcjach gaszenia
pożarów,
• rekreacyjną – teren wokół stawku został
zagospodarowany i jest wykorzystywany jako miejsce
wypoczynku i rekreacji, w którym można zorganizować
imprezy i spotkania towarzyskie.

Utworzenie ośrodka kultywowania kultury i tradycji ludowej poprzez
adaptację budynku Izby Regionalnej
•

•

Partnerzy Gmina W, Gminny Ośrodek Kultury,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Kultury
Ludowej, Koło Gospodyń Wiejskich, regionalni
przedsiębiorcy, gospodarstwa domowe, rada
sołecka, sołtys
Celem projektu jest zwiększenie szans na
zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie
zjawisku wykluczenia i ubóstwa na obszarze
objętym realizacją projektu– zatrudnienie do
prac budowlanych i zagospodarowania terenu
podczas realizacji projektu.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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BUDYNEK PUBLICZNY
Budynek Izby Regionalnej nie jest w pełni
wykorzystany. Istnieje potrzeba rozwinięcia
działalności na terenie Izby Regionalnej pod
kątem szkoleń, wykładów, warsztatów, lekcji
historycznych.
Planowany zakres prac:
Wzmocnienie fundamentów
Rekonstrukcja werandy wejściowej i tylnej
Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej
Renowacja elewacji budynku
Wzmocnienie i ocieplenie stropu
Odnowienie podłóg
Wymiana pokrycia dachowego spójna z
charakterem budynku
Zagospodarowanie terenu wokół budynku

LGD Sandomierz
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

„Nasze Małe Ojczyzny” – Odnowa dziedzictwa
kulturowego na terenie Gminy Dwikozy.
Beneficjent: Gmina Dwikozy
dofinansowanie w ramach środków z LGD: 359 391,00 zł
Zakres projektu: W ramach operacji odnowiono i
częściowo wyposażono 4 świetlice na terenie Gminy
Dwikozy w miejscowościach: Bożydar, Winiarki, Góry
Wysokie, Szczytniki.
Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w
Gałkowicach.

•
•
•

Beneficjent: Gmina Dwikozy
dofinansowanie w ramach środków z LGD: 26 048,00 zł
Budowa małej infrastruktury (skatepark) służącej
rozojowi aktywnych form wypoczynku w
miejscowości Klimontów.
Beneficjent: Gmina Klimontów
dofinansowanie w ramach środków z LGD: 65 000,00 zł
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Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD
ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych,
stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...
Finansowanie
w ramach PROW 2014-2020 dofinansowanie z
EFRROW, zgodnie z przepisami rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17
lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

TEATR NIE AKTORÓW SZCZECIN
• Fundacja Partnerstwo corocznie
prowadzi nabór artystycznie
zdolnych młodych i starszych
szczecinian w wieku 13-70+ do
szkółki teatralnej na sezon 20162017.
• Przychodzą też bezdomni,
jako widzowie i jako aktorzy

• PARTNERSTWO (fundacja bez
działalności gospodarczej).
TeatrNieAktorów zaprasza osoby
zainteresowane
EDUKACJĄ TEATRALNĄ
na spotkanie z Reżyserem
3-4-5 września 2016.
godz.: 12.00-16.00
ul. Piotra Skargi 1
TeatrNieAktorów

Cel. Wspierać seniorów i młodych ,
mieszkańców oraz TNA (teatr)
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Chudobczyce woj. Wielkopolskie - gospodarstwo ekologiczne
współpraca z Barka
•

CEL. Dla grup, które na tym etapie przemian społeczno-gospodarczych
w Polsce nie mają szans na znalezienie miejsca w gospodarce
wolnorynkowej i które znalazły się na marginesie życia społecznego,
potrzebne są przedsięwzięcia, dające nie tylko tymczasowe wsparcie w
postaci posiłku i noclegu. Konieczne jest stwarzanie warunków, które
mimo wzrastającego bezrobocia i pogłębiającej się marginalizacji
społecznej środowisk najsłabiej przygotowanych do reguł wolnego
rynku, zarówno na wsi jak i w miastach, dają szansę powrotu do
normalnego życia.

•

Aby sprostać tym oczekiwaniom, podjęto w Chudopczycach działania
mające na celu rozwój przedsiębiorczości społecznej – to jest
kształtowanie odpowiednich struktur ekonomicznych, technicznych,
finansowych, w których aktywności uczą się bezrobotni, bezdomni, ci,
których dotknął problem wykluczenia społecznego.

•

Program obejmuje następujące działania:
Rolnictwo ekologiczne z hodowlą kóz, owiec BMC, pastwiskowym chowem
świń i uprawami warzyw, ziół, zbóż itd.
Ochrona bioróżnorodności - świni złotnickiej pstrej, starych odmian drzew
owocowych, kurki zielononóżki
Odnawialne źródła energii – paliwo z rzepaku, wierzba energetyczna
Sklep „z drugiej ręki”

•
•

PRZEDSIEBIORSTWO SPOŁECZNE
Na bazie majątku własnego – 60 ha ziemi, bloki, budynki gospodarcze – i
dzierżawionego od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa – 398 ha ziemi,
zabudowania gospodarcze – utworzono przedsiębiorstwo społeczne, które
stwarza możliwości mieszkania i pracy dla grupy ok. 50 osób.

Grzybów woj. Mazowieckie – Ekologiczny Uniwersytet Ludowy
•

PARTNERZY. W rozwijanym Ekologicznym
Uniwersytecie Ludowym tematem przewodnim jest
rolnictwo ekologiczne. Poprzez praktyki w
najciekawszych gospodarstwach ekologicznych w Polsce
oraz zjazdy wszystkich studentów przybliża – stosując
wymienione powyżej założenia – zawód rolnika
ekologicznego w kontekście globalnym, regionalnym i
lokalnym.

•

Cel. Podstawowe założenia to:
• uczenie się przez praktykę,
• znaczenie żywego słowa w przekazie wiedzy i
doświadczenia,
• budzenie w uczniach motywacji do rozwoju, odwagi
poszukiwania i odkrywania swoich talentów i powołania,
• partnerstwo nauczycieli i uczniów,
• holistyczny charakter edukacji (łączenie różnych
obszarów wiedzy i doświadczenia).
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MIEJSCE. Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w
Grzybowie powstał dzięki wsparciu duńskiej Fundacji
Velux. Program pierwszego kursu opracowywany był we
współpracy międzynarodowej dzięki projektowi z
programu Erasmus+). Uczestnictwo jest bezpłatne.

Inspiracje
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ResPublic sp. z o.o.
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

Tel.: 22 630 98 34
Faks: 22 630 95 57

biuro@respublic.pl
www.respublic.pl
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