P R Z E W O D N I K K O O R DY N AT O R A

Jak zaplanować budowę i pracę
w ogrodzie hortiterapeutycznym?

P L A N O WA N I E
Zadaniem koordynatora jest trzymanie pieczy nad budową i funkcjonowaniem ogrodu a także
organizacją pracy w nim i jego finansowaniem. Do stworzenia ogrodu potrzebne będzie
pochylenie się nad następującymi tematami:
Przestrzeń
Potrzeby
Społeczność
Zasoby
Finanse
Plan działań

PRZESTRZEŃ
Szukając miejsca gdzie możesz wybudować ogród pomyśl o instytucjach, które mogą udostępnić
Ci potrzebną przestrzeń w zamian za możliwość współużytkowania ogrodu. Może to być np. teren
parafii, pobliska szkoła podstawowa, lub wspólnota mieszkaniowa w której mieszkasz.
Takie miejsce będzie też mniej narażone na akty wandalizmu.
Wybierz miejsce na ogród które będzie umiejscowione w zacisznym miejscu. Może być częściowo
zacienione. Ważne aby w pobliżu było źródło bieżącej wody. Jeśli przeznaczasz ogród dla osób
jeżdżących na wózkach ważne aby miały łatwy dostęp do wszystkich części ogrodu.
Trzeba wtedy wybrać na niego miejsce z odpowiednim podłożem i dojazdem.
W pobliżu warto znaleźć miejsce na kompostownik i na narzędzia. Być może instytucja będzie
chętna użyczyć taką przestrzeń na przechowanie narzędzi i wyznaczyć miejsce
na ustawienie kompostownika.
Należy również przemyśleć zimowanie projektu : czy jest miejsce dostępne zadaszone miejsce gdzie można zeskładować donice i narzędzia
na zimę? Czy jeśli umieścimy je na stałe w ziemi będzie możliwość zabezpieczenia ich zimą?

P O T R Z E BY
Zastanów się dobrze nad potrzebami użytkowników:
- jak często chcą zajmować się ogrodem?
- czy mają wystarczającą wiedzę aby zająć się ogrodem?
- jaka jest ich motywacja?
- jak daleko do ogrodu mają poszczególni użytkownicy?
- ile osób na stale zadeklarowało pracę przy projekcie?
- czy możesz liczyć na ich pomoc i zaangażowanie?

Jeśli realizujesz projekt oddolnie - bez udziału instytucji, warto przeanalizować cały proces
projektowy, finansowy i realizacyjny i zastanowić się w którym miejscu może dojść do
sytuacji kryzysowych. Ważne w pracy koordynatora jest poznanie zasobówi możliwości całej
grupy - wtedy łatwiej z nich korzystać i prawidłowo nimi zarządzać.
Można też wtedy przewidzieć trudności i zająć się nimi przed rozwinięciem się kryzysów..

SPOŁECZNOŚĆ
W zależności od ilości osób w projekcie należy założyć odpowiednią ilość donic dla
uczestników, dobrze żeby każda osoba miała swoją własną donicę, może mieć ich też więcej.
Ważne aby od początku wiedzieć jakiej wielkości ogrodu potrzebujemy będziemy mogli przekazać te informacje projektantowi.
Wpłynie to też bezpośrednio na finansowy aspekt zbudowania ogrodu.
Uczestnicy projektu mogą się angażować w niego na różne sposoby:
W zależności od możliwości i zasobów poszczególnych uczestników, warto ustalić z nimi
wcześniej jak głęboko zamierzają się zaangażować, w budowę, zdobycie finansowania
i ogólną współodpowiedzialność za całość realizacji i założenia
Rolą koordynatora jest zbadanie możliwości wspólnoty i podzielenie poszczególnych zadań
tak aby każdy uczestnik mógł wnieść część swojego działania w budowę
i funkcjonowanie ogrodu.

ZASOBY
Przed przystąpieniem do działania sprawdź zasoby w swojej społeczności.
Porozmawiaj z członkami projektu i przedstaw im poszczególne etapy działania;
koncepcyjnego, projektowego i finansowego.
Zweryfikujcie razem podstawowe założenia i zastanówcie się wspólnie czy macie w swojej
społeczności odpowiednie zasoby żeby samodzielnie wykonać niektóre części prac.
Być może niektóre osoby mają wśród swoich znajomych osoby które mogą realnie wesprzeć
budowę ogrodu, jego projekt lub zimowanie. Warto zbadać wspólne możliwości zanim zostaną
zaplanowane w budżetowaniu całego projektu.

F I N A N S O WA N I E
kolejne etapy budowy i utrzymania ogrodu wymagają nakładów finansowych.
Razem ze społecznością ustalcie kolejne etapy i możliwości finansowania budowy.
Istnieje wiele sposobów zdobycia finansowania
(dokładnie opisane w oddzielnym przewodniku):
w zależności od tego czy ogrod budowany będzie przez instytucję czy przez oddolnie
zrzeszoną grupę osób - model finansowania będzie inny.
Główne modele finansowania ogrodu zakładają :
- wkład własny
- zdobycie finansowania lub dofinansowania przez Instytucje w ramach wsparcia celowego.
- zdobycie finansowania lub dofinansowania projektu przez samodzielne zdobycie funduszy
( sponsoring, crowdfunding)
- mieszanie tych modeli i pozyskanie finansowania z różnych źródeł.

PLAN DZIAŁAŃ
Etap przygotowań
1. Zebranie grupy uprawiającej ogród
2. Znalezienie miejsca na ogród
3. Zaplanowanie jego wielkości
4. zaplanowanie i zdobycie finansowania
5. Znalezienie projektanta
6. Znalezienie podwykonawców: nawierzchni, donic, innych robót ziemnych
7. uzgodnienie aspektów finansowych z podwykonawcami
8. ustalenie kosztów całej realizacji
9 Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne elementy realizacji ogrodu
10. Zdobycie i rozplanowanie funduszy
Realizacja
1. Przygotowanie podłoża, budowa nawierzchni i dróg dojazdowych, rabat w ziemi.
2. Zakup ziemi, keramzytu, roślin
3. Doprowadzenie wody do ogrodu
4. Zbudowanie kompostownika
4 Ustalenie regularnych wizyt i planu pracy
Po sezonie
1. Likwidacja nasadzeń w donicach
2. Zabezpieczenie donic na zimę
3 Zaplanowanie prac na przyszły rok

„Ogród leczy” to innowacja społeczna przetestowana
w ramach projektu grantowego „Innowacje na ludzką miarę”

