
  

 

 

 

 

 

PROJEKT 

Ogrody Siedliskowe – Lokalne Centra  Edukacji Przyrodniczej 

 

 

Co się za tym kryje?  

Przede wszystkim idea przygotowania pięć trzyosobowych zespołów do prowadzenia edukacji 
przyrodniczej dzieci i młodzieży na terenie tzw. Ogrodu Siedliskowego zbudowanego w danej 
gminie. W wyniku realizacji projektu uczestnicy nabędą również kompetencje i umiejętności 
pozwalające na stworzenie projektu takiego ogrodu, rozpoczęcie jego budowy i kontynuowanie 
prac w przyszłości. Warto podkreślić, że rola Śląskiego Ogrodu Botanicznego nie kończy się wraz 
ze sfinalizowaniem projektu, i że uczestnicy mogą liczyć na współpracę również w dalszych 
etapach rozwoju stworzonego przez nich Ogrodu Siedliskowego. 
 
Co to jest Ogród Siedliskowy? 
Ogród Siedliskowy to wydzielony niewielki teren (min. 100 m2, szerokość przynajmniej 7 m) na 
terenie szkoły lub udostępnionym przez gminę bądź powiat, który zostanie przekształcony tak, 
aby nawiązywał swoim składem florystycznym i budową do terenu chronionego lub cennego, 
choć nie objętego ochroną znajdującego się w bliższym lub dalszym sąsiedztwie szkoły (np. 
jeżeli w pobliżu Ogrodu Siedliskowego występuje rezerwat chroniący las grądowy – budowa 
Ogrodu Siedliskowego powinna zmierzać w kierunku odtworzenia takiego fragmentu lasu, o ile 
warunki siedliskowe na terenie potencjalnego Ogrodu Siedliskowego są zbliżone do siedliska 
grądowego; jeśli w pobliżu znajduje się cenna przyrodniczo łąka, to Ogród Siedliskowy powinien 
ją na swoim terenie – na ile to możliwe – wiernie odtworzyć.) Dzięki temu, że Ogród Siedliskowy 
odtwarza cenny fragment przyrody znajdującej się na pobliskim terenie (jest jego modelem), 
możliwe jest udostępnienie wartościowych zasobów przyrodniczych, nauka o nich i obserwacja 
zachodzących w nich zjawisk, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia ilością odwiedzin 
miejsc takich jak na przykład rezerwaty. 
 
Kto jest adresatem? 

Do udziału zapraszamy nauczycieli i osoby niebędące nauczycielami, ale działające czynnie na 
rzecz przyrody lub mające w planie podjęcie takiej aktywności, którym los przyrody nie jest 
obojętny, i które są gotowe zaangażować się w długofalowe przedsięwzięcie. Ponieważ prace w 
ramach projektu prowadzone będą w zespołach trzyosobowych, prosimy o zgłaszanie się od 
razu w docelowym składzie, gdzie przynajmniej jedna osoba z zespołu posiada uprawnienia 
pedagogiczne lub jest w trakcie ich nabywania. Nie wymagamy wykształcenia biologicznego, 
ważne jest natomiast, aby osoby tworzące zespół dobrze się rozumiały, potrafiły ze sobą 
współpracować i miały podobną motywację, a także by łączyła je chęć podejmowania trwałych 



działań na rzecz środowiska naturalnego. Nie zakładamy również minimalnego poziomu wiedzy 
przyrodniczej/biologicznej, gdyż zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych naukowców i 
praktyków, którzy będą w stanie dopasować przekazywane treści do wymogów każdego z 
odbiorców (zarówno tych dysponujących już stosowną bazą wiedzy, a chcących ją jedynie 
rozbudować, jak i tych, którzy jeszcze nie poruszają się swobodnie w proponowanej tematyce). 
Ponadto ewentualne rozbieżności w zakresie posiadanych kompetencji będzie można wyrównać 
podczas konsultacji zjazdowych i międzyzjazdowych. 

Osoby biorące udział w rekrutacji, oprócz wykazania odpowiedniego przygotowania i 
nastawienia, będą także musiały udokumentować tytuł własności do gruntu, na którym 
powstanie Ogród Siedliskowy. Potencjalni uczestnicy będą zatem musieli posiadać wiedzę na 
temat tego, gdzie w gminie możliwe będzie utworzenie Ogrodu Siedliskowego, na temat formy 
własności przyszłego Ogrodu Siedliskowego i będą musieli przedstawić list intencyjny 
właściciela lub osoby zarządzającej, z którego będzie wynikać, że wyraża on zgodę na budowę 
Ogrodu Siedliskowego  (w grę wchodzi tu głównie własność szkoły, gminy lub powiatu).  

 

Czy na pewno nie muszę płacić za uczestnictwo? 

Udział w projekcie nie wymaga ponoszenia żadnych wydatków, z wyjątkiem indywidualnych 

kosztów dojazdu na zajęcia. 

Co się będzie działo? 

Zaczynamy na przełomie czerwca i lipca czterodniowym wyjazdem w góry. W dniach od  29  
czerwca do 2 lipca 2013 r. realizowane będą następujące moduły szkoleniowe: 

1. „Integracja grupy”. 
2. „Utworzenie stowarzyszenia – szansą na skuteczne działanie”. Uczestnicy uzyskają 
wiedzę, która pozwoli im stworzyć regulamin stowarzyszenia zwykłego i przeprowadzić jego 
rejestrację. Stowarzyszenie zwykłe, w odróżnieniu od stowarzyszenia rejestrowego, nie ma 
osobowości prawnej, ale jest organizacją społeczną; jego utworzenie i rejestracja nie wymaga 
szczególnych procedur i polega w zasadzie na wpisaniu do ewidencji prowadzonej w danym 
starostwie/urzędzie miasta. 
Każde stowarzyszenie będzie mogło w tym czasie (czerwiec-sierpień 2013) skorzystać z 3-
godzinnych indywidualnych konsultacji z instruktorem ds. stowarzyszeń (w sumie 15 h). 
Sprawozdanie z prac przedstawią we wrześniu 2013 r. instruktorowi prowadzącemu ww. 
zajęcia. W następnych miesiącach stowarzyszenia zwykłe (w miarę potrzeb i możliwości) mogą 
przekształcić się w stowarzyszenia rejestrowe. W przekształcaniu tym pomocy udzieli ŚOB.  
3. „Etyka środowiskowa”. Zajęcia będą miały na celu wskazanie, że środowisko przyrodnicze 
jest wartością i jak ma się ona do innych wartości istotnych dla życia człowieka. Skąd się biorą 
wartości? 
4. „Podstawowe zasady i metody inwentaryzacji przyrodniczej”. Podczas zajęć uczestnicy 
dowiedzą się m.in. co to jest inwentaryzacja, jakie może być zastosowanie jej wyników, jak i 
gdzie szukać informacji o wykonanych inwentaryzacjach na konkretnym obszarze i o innych 
materiałach przydatnych podczas prowadzenia inwentaryzacji, z kim współpracować w tym 
zakresie. 

Po powrocie do swoich miejsc zamieszkania, uczestnicy będą wykonywać wstępną 
inwentaryzację przyrodniczą miejsc cennych (mających być miejscami referencyjnymi dla ich 
Ogrodów Siedliskowych) oraz miejsc, gdzie utworzone będą Ogrody Siedliskowe. Wszelkie 
problemy, które wówczas wynikną (np. niemożność oznaczenia gatunków roślin czy też 
wyjaśnienia pewnych zjawisk), uczestnicy będą mogli wyjaśnić podczas kolejnego wyjazdu, w 
sierpniu. 

 



W dniach od 11 do 14 lipca 2013 r. odbędzie się kolejne szkolenie wyjazdowe, poświęcone w 
całości zagadnieniom związanym z siedliskami i zbiorowiskami. Podczas zajęć (stacjonarnych i 
terenowych) pt. „Siedliska i zbiorowiska roślinne – klasyfikacja, rozpoznawanie, 
funkcjonowanie, zagrożenia oraz metody ochrony” uczestnicy uzyskają wiedzę, która pozwoli 
im na określenie siedliska oraz zbiorowiska roślinnego znajdującego się w miejscu 
referencyjnym dla Ogrodu Siedliskowego oraz stopień przekształcenia tego siedliska, a także 
stan idealny, do jakiego powinno się dążyć przy tworzeniu Ogrodu Siedliskowego. Ponadto będą 
w stanie określić cechy siedliska w miejscu, w którym powstanie Ogród Siedliskowy. 

Sprawozdanie z prac inwentaryzacyjnych oraz określenia siedlisk uczestnicy przedstawią obu 
instruktorom prowadzącym ww. zajęcia we wrześniu 2013 r. Każde Stowarzyszenie będzie 
mogło w tym czasie (czerwiec-wrzesień 2012) skorzystać z 3-godzinnych indywidualnych 
konsultacji z instruktorem ds. inwentaryzacji przyrodniczej (w sumie 15 h) oraz instruktorem 
ds. siedlisk i zbiorowisk (w sumie 15 h). 

 

W dniach od 7 do 8 września 2013 r.  zajęcia odbywać się będą w Centrum Edukacji 
Przyrodniczej i Ekologicznej (CEPiE) Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Na 
warsztatach stacjonarnych zatytułowanych „Wykonanie projektu Ogrodu Siedliskowego” 
uczestnicy dowiedzą się na czym polega projektowanie i poznają podstawowe metody 
projektowania. Podczas warsztatów będą pracować (przy pomocy instruktora) w grupach 3- 
osobowych nad projektami swoich Ogrodów Siedliskowych.  Dzięki uzyskanej wiedzy uczestnicy 
wykonają projekt wstępnego etapu tworzenia Ogrodu Siedliskowego, a także kolejnych etapów 
(w następnych latach) wraz ze specyfikacją techniczną. Sprawozdanie z tych prac uczestnicy 
przedstawią instruktorowi prowadzącemu ww. zajęcia we wrześniu br. Każde Stowarzyszenie 
będzie mogło w tym czasie (wrzesień 2012) skorzystać z 3-godzinnych indywidualnych 
konsultacji z instruktorem (w sumie 15 h). 

Po zaakceptowaniu projektów przez instruktora ds. projektowania uczestnicy po otrzymaniu 
przewidzianych w programie środków na zakup materiałów i usług rozpoczną realizację 
Ogrodów Siedliskowych. Podczas realizacji projektów (tzn. podczas ich tworzenia) w 
dokonywaniu zakupów i w innych kwestiach związanych z realizacją oraz podczas rozliczania 
wniosków o dofinansowanie zespoły będą mogły również korzystać z konsultacji z 
odpowiednimi instruktorami.  

 

W dniach od 12 do 13 października 2013 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej 
(CEPiE) Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie zrealizowane zostaną warsztaty 
stacjonarne pt. „Zasady pisania wniosków o dofinansowanie zadań”, podczas których 
uczestnicy w grupach 3-osobowych (członkowie stowarzyszeń) będą wypełniać wniosek o 
dofinansowanie zadania publicznego na realizację kolejnych etapów tworzenia Ogrodów 
Siedliskowych (na podstawie wykonanego wcześniej projektu). Będą też mieli okazję do 
konsultacji z instruktorem (październik-listopad br.; w sumie 15 h). Wypełniony w całości 
wniosek przedstawią instruktorowi prowadzącemu ww. zajęcia w listopadzie br.  

 

W dniach od 23 do 24 listopada 2013 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej 
(CEPiE) Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie uczestnicy wezmą udział w wykładzie i 
warsztatach na temat „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w Ogrodach 
Siedliskowych”, podczas których dowiedzą się, jaka jest idea zrównoważonego rozwoju w 
świetle przyjętych aktów prawnych, jak zrównoważony rozwój stosować w praktyce, poznają 
przedmiot i metody edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju prowadzonej przez ŚOB od 
kilku lat a także przeanalizują wspólnie z instruktorem przykładowe programy realizowane 
przez ŚOB. Zajęcia te wstępnie przygotują uczestników do tworzenia autorskich programów 
edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, jakie będą realizowane na terenie ich Ogrodów 
Siedliskowych. 



W listopadzie/grudniu nastąpi odbiór/zaakceptowanie przez ŚOB stanu zaawansowania prac w 
tworzonych przez zespoły Ogrodów Siedliskowych i ich zgodności z projektem. Uroczyste 
wręczenie dyplomów uczestnikom przewidywane jest na grudzień br. 

 

Co potem? 

Po zakończeniu projektu planujemy stałą współpracę ze stowarzyszeniami oraz Ogrodami 
Siedliskowymi, polegającą m.in. na  różnorodnych formach wymiany doświadczeń, wspólnym 
realizowaniu projektów edukacyjnych i naukowych oraz wspólnym występowaniu z wnioskami 
o dofinansowanie do odpowiednich funduszy.  
Po pięciu latach dokona się podsumowania rezultatów edukacji przyrodniczej prowadzonej 
przez Stowarzyszenia na terenie Ogrodu Siedliskowego w oparciu o roczne sprawozdania 
Stowarzyszeń oraz ankietę skierowaną do dzieci i młodzieży objętej zajęciami, a najlepsze 
Stowarzyszenia zostaną nagrodzone. 
 
Jak zgłosić swój udział? 

Najpóźniej do dnia 24 czerwca br. należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie 
internetowej ŚOB (www.sibg.org.pl), odesłać go wraz ze swoim CV na adres e-mailowy: 
a.zurawicka@sibg.org.pl, a następnie oczekiwać zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną do ŚOB.  
 
Niezbędne jest również dołączenie klauzuli niniejszej treści: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb 
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – Agnieszką 
Żurawicką –  tel. 731 058 456. 


