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Урбани градини во Европа
Инфо Серија | Издание 1 | Дата на онлајн публикација: 20 јули 2016

КАКО ДА СОЗДАДЕТЕ ГРАДИНА (И ДА
ЈА ОДРЖУВАТЕ)?
Предизвик
Во европските градови многу слободни простори се користат како урбани градини. Ако планирате
да започнете проект за урбана градина, може да се соочите со одредени предизвици кои
вклучуваат:
Предизвик 1: Кога е одредено местото, може да ви треба:
• Дозвола да го користите просторот од локалните власти или неговиот сопственик;
• Одобрение од соседите и
• Пристап до финансии.
Предизвик 2: Успешното управување со проект за урбана градина може да биде тешко, да
одзема време и да се совпаѓа со други активности. Можеби ќе ви треба:
• Дополнителни вештини што ги немате;
• Тим со кој би ја делеле одговорноста и
• Локални волонтери кои би помогнале со мануелна работа и организација.
Овој документ се однесува на оние кои сакаат да создадат урбана градина и истата да ја
одржуваат. Тој исто така се однесува и на оние кои ја креираат таа политика, обезбедувајќи им
валидни аргументи како поддршка и совет за вакви типови проекти.

Слика 1 - HirschGruen урбана градина , Ахен, Германија. Фото: Runrid Fox-Kämper
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Слика 2 - Kipos3 урбана градина, Солун, Грција. Фото: Runrid Fox-Kämper

Совети за градинарите

Слика 3 - Allmende-Kontor урбана градина1
Берлин, Германија. Фото: Silvio Caputo

Научи повеќе
Наоѓање локација: Прашајте го
локалниот совет, локалните
здруженија и институции како
училишта; тие можат да имаат
простор кој не го користат. Исто
така можете да погледнете наоколу
и да се распрашате, па кога ѓе
пронајдете простор, најдете го
сопственикот со помош на одделот
за просторно планирање.
Дозволи: Бидете свесни дека
земјиштето секогаш припаѓа на
некого кого треба да го прашате за
дозвола. Добра релација со
сопственикот олеснува се’ и
понатаму ќе ви се исплати.
Вашата градина треба да биде
прифатена и од локалните
заедници. Контактирајте и поставете
добри релации со локалните групи
потенцирајќи дека урбаните градини
ќе придонесат за подобрување на
целото соседство.
Финансирање: Можеби ќе ви
требаат финансии за да покриете
некои основни трошоци. Има
финансиски тела со фокус на
социјалните истражувања и
иновации, за почеток на бизнис
или за научни истражувања.
Урбаните градини ги обележуваат
сите овие позиции. Друга можност
би била да се предложи на
локалните бизниси (продавници и
супермаркети) да донираат пари,
со што би добиле на публицитет.

Група: Барајте и најдете
истомисленици кои би сакале
заедно да работат во урбаните
градини.

Управување со урбаната градина:
Зајакнете ги вашите лидерски и
управувачки вештини. Поставете
правила во вашата група.
Институализацијата на проектот
како асоцијација треба да ви даде
посилна позиција при договарање со
властите и сопствениците на
земјиштето.

Вештини: Ќе ви требаат вештини за
управување со човечките ресурси и
тимска работа за да напишете
апликации за финансирање. Група
луѓе има повеќе потребни вештини и
може да ја подели работата. Ако
член од групата го напушти тимот,
проектот ќе продолжи, а другите
членови ќе треба да најдат замена.
Волонтери: Ќе ви бидат потребни
волонтери за да ги превземат сите
активности. Сметајте дека градината
е веројатно близу до местото каде
што живеат волонтерите. Доколку
релацијата со групата волонтери не
е секогаш лесна, ангажирањето
модератор може многу да помогне.
Комуникација: Волонтерите ќе
доаѓаат и ќе си одат. Барајте
контакти
со
локалните
организации и користете ги
социјалните
мрежи
за
да
регрутирате
нови
волонтери.
Локалните медиуми можат да го
олеснат тоа, да ги промовираат
целите поставени со проектот и
да помогнат истиот да заживее,
да
организираат
настани
поврзани со производството на
храна и да ги презентираат
достигањата
на
урбаните
градини до јавноста за да ги
привлечат и останатите медиуми.

Студија на случај
Нојланд (NeuLand)
урбаната градина (долу, фото
од Valerie Viehoff) во Келн
(Cologne), Германија е
лоциран во подрачје што било
резервирано за развој преку
декада. За изненадување,
сопственикот дозволил на
група луѓе, кои подоцна го
основале Нојленд, да ја
изнајмат земјата за проект на
заедницата. Ова било
постигнато под услов дека не
е потребна финасиска
инвестиција од сопственикот
на земјата, а проектот е од
времен карактер. Сега
Нојланд е регистрирана
добротворна организација со
управувачки одбор и
регистрирани членови. За
повеќе информации посетете:
http://www.neuland-koeln.de/
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Слика 4 - Prinzessinnen урбана градина, Берлин, Германија Фото: Silvio Caputo

Совети за градинарите
Идентификувај јасни цели:
Разговарајте во групата и планирајте
ги целите на вашиот проект и
неговата структура. Долгорочниот
успех на проектот може да се должи
на јасните цели и како тие делуваат
локално, но и со пошироката
јавност.
•

•

•

Дали градинарските активности
имаат за цел да инволвираат
мали
групи
по
локални
иницијативи?
Дали да им се дозволи на
повозрасните да се дружат и
превземат физички активности?
Дали
сакате
да
работите
заеднички во градините и да ги
делите производите или можеби
повеќе
сакате
индивидуални

•

парцели?
Дали се работи само за
подигање на свеста или пак за
производство на здрава храна?

Секоја од овие цели имплицира
различни активности. Но поважно,
ако е јасно соопштено ќе наиде на
одобрување од локалната заедница,
многу повеќе отколку градинарски
проект без специфични цели.

Слика 5 - Huttenplatz урбана градина,
Касел, Германија. Фото: Runrid Fox-Kämper

Порака до креаторите на
политиката

Земи ја во предвид улогата што
проектите за урбаните градини ја
играат во локален контекст.
Придобивките што се добиваат се
многукратни:
• Урбаните
градини
нудат
локална
здрава
храна
со
скратен начин на достава.
• Промовираат здрав животен
стил и нудат место за учење на
младите.
• Поддржуваат
социјални
активности
и
јакнење
на
заедницата.
• Тие ги менуваат напуштените
површини во градовите во
посигурни и одржувани
простори.
• Додаваат зелени површини во
градот.
Како член на локалната власт,
можете да поддржите проект на
урбана градина како што следи:
• Поставете иницијатива за
поддршка која ќе дава совети и
помош на групи заинтересирани
за започнување проект на
слободен простор.
• Финансирањето е од важност за
проектите на заедницата:
обезбедува информации на
финансиските тела.
• Обезбедува
тренинг
за
управување и организациски
вештини.
• Поставува контакти со други
локални авторитети, кои можат
да ги поврзат групите во
заедницата. Прави листи на
локални организации со
контакт личности.
• Го олеснува поврзувањето и
промовира волонтеризам.

Научи повеќе
Студија на случај
Skip garden, Лондон (долу,
фото by Silvio Caputo),
водена од Global Generation,
организација која ги
поврзува земјиштето и
заедницата, преговарa
повременото користење на
местото да биде обновено со
еден од најголемите проекти
за обнова во Лондон, Kings
Cross. Денес Скип градината
е многу добро позната во
областа и пошироко со
богата програма на
активности, кујна и
ресторан, многу волонтери, а
вклучува и локални заедници
во активностите. За повеќе
информации посетете:
http://www.globalgeneration.
org.uk/skip-garden-and-kitchen1/

Корисни линкови
http://www.urbanallotments.
eu/
http://www.capitalgrowth.org/
The Dublin City Guide to
Community Gardening: http://
dublincommunitygrowers.ie/
wp-content/uploads/2011/03/
FINAL-City-Guide-toCommunity-Gardening.pdf
GrowTo. An urban agriculture
Action Plan for Toronto:
http://www.toronto.ca/
legdocs/mmis/2012/pe/bgrd/
backgroundfile-51558.pdf
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COST (European Cooperation in Science and Technology) е пан-европска меѓувладина
рамка. Неговата мисија е да овозможи откритија на научен и технолошки развој кои
водат кон нови концепти со што придонесуваат кон јакнење на европските
истражувачки и иновативни капацитети.
www.cost.eu

COST е поддржан од ЕУ во рамките на програмата Хоризон 2020
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Придружи се на урбаните градини во Европа
https://www.facebook.com/groups/825421310826607/
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