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Nazwa zadaniapublicznego

Projekt:

nminej

j

SAD/ Ogrod Spoteczny]

Inicjatywa SadoMiasto

Krotki opis zadaniapublicznego
Zadanie polega na stworzeniu ogrodu spotecznego w formie zielonej, ogrodowej przestrzeni
wspolnej jako miejsca rekreacji I dziatah pro-wspolnotowych dIa lokalnejspotecznosci w
starym sadzie owocowym w kwartale ulic Ogrodowa/Fabryczna/Sienkiewicza/Sikorskiego
oraz kwiatowego ogrodu na skwerze przy ulicy Ogrodowa/Fabryczna.
Proponowany termin realizacji zadania

maj-wrzesiehZOlS

Lokalizacja realizacji inicjatywy lokalnej

Np. ulica i nr / rejon ulic / nr dziatki

Ulica Ogrodowa/Fabryczna/Sienkiewicza, dziatki
318/3, 318/6 oraz 253/3
Zielona Gora

* Zaznacz wla^ciwe

1. Szczegotowy zakres rzeczowy zadania
Projekt SAD to inicjatywa grupy SadolVliasto maj^ca na celu odrodzenie idei miasta ogrodu u
zbiegu ulic Ogrodowa i Fabryczna oraz aktywizacjy lokalnej spotecznosci przy tworzeniu ogrodu
permakultury. Inicjatywa trwa od roku (stan zaangazowania w rubryce: 3. Opis stanu
przygotowania lub realizacji zadania publicznego) i dzieje siq na terenie starego sadu
owocowego.
W starym sadzie przy ulicy Ogrodowej i Fabrycznej powstaje ogrod spoteczny, miejsce spotkan
okolicznych mieszkahcow. Inicjatywa ma na celu zadbanie o istniejqce elementy takie jak drzewa
owocowe i ulepszenie tego terenu poprzez: postawienie drewnianego domku na narz^dzia,
ptotku z beiek, taweczek, wykonanie drewnianych skrzynek na nasadzenia, podt^czenie do zrodta
wody i wykonania nowych nasadzeh owocowo-warzywnych (terminy uzalezniony od kalendarza
prac w ogrodzie - szczegoty w harmonogramie). Na terenie reprezentacyjnym, ktory jest
„wizyt6wkg" sadu i ogrodu w gt^bi kwartatu (czysc skwerku z trawnikiem - dziatka 253/3)
zaplanowano posadzenie krzewow kwitnacych i pn^czy na wzor tajemniczego ogrodu. Akcja ze
wzgl^du na uzaleznienie prac w ogrodzie od odpowiedniego czasu przewidziana jest od wiosny do
jesieni 2018r.
Zadanie b^dzie realizowane sitami grupy mieszkahcow dzielnicy Srodmlescie Potudnie
skupionych wokot inicjatywy SadoMiasto, ktora jest inicjatorem i koordynatorem dziatah. Skupia
siQ wokot niej okoto 15 osob. Rozpocz^to takze pozyskiwanie pomocy materiatowej
indywidualnych firm i sklepow (gtownie ogrodniczych). Przewiduje siQ, ze Urz^d Miasta wt^czy siq
z pomocy finansow^, technicznq lub materiatowq, a takze udzieli zgody na stworzenie kwiatowego
skweru na dziatce nr 253/3, gdzie ma powstac „tajemniczy ogrod". Grupa Inicjatywna to
spoteczno-kulturaini animatorzy od lat dziataj^cy na rzecz podobnych inicjatyw w miescie,
absolwenci kierunkow animacyjnych, edukacyjnych, projektowych, sportowcy i ogrodnicy.
Wszyscy mieszkajg w okolicy i dziatania dIa lokalnej spotecznosci, a takze dIa wtasnych dzieci, s^
dla nich bardzo wazne. Grupa Inicjatywna SadoMiasto dysponuje podstawowyml narzydziami
ogrodniczymi i drobnymi budowlanymi oraz sprzytem multimedialnym na potrzeby letnich
warsztatow czy pokazow filmowych w Sadzie.
Inicjatywa jest zgodna ze Strategic Miasta Zielona Gora na lata 2012-2022z racji potrzeby
budowania wspolnoty tozsamosci zielonogorzan. Inicjatywa stuz^ca zwiykszaniu miejsc
codziennej rekreacji „po sqsiedzku" dla spotecznosci lokalnych jest takze zgodne ze Strategic pod
k^tem marki Zielonej Gory, jako miasta rekreacji I wypoczynku.
Ponadto obszar ten funkcjonuje jako zdegradowany w Gminnym Programie Rewltalizacji, a
proponowane zadanie jest zgodne z celami rewitalizacjl spotecznej i przestrzennej bezposrednio
zwigzanej ze spotecznosci^ lokaln^, zgodnie z ustaw^ o rewltalizacji.
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1. Znaczenie realizacji zadania publicznego dla spdecznosci lokalnej - efekt spoteczny

Okolica jest gysto zamieszkatym obszarem z przewazajqcq starq zabudowq w postaci gtownie
kamlenic z historycznymi zatozeniami miejskimi, w tym ogrodowymi. W wyniku rozwoju miasta
nie ma tu obecnie miejsca na wydzielanie nowych terenow zielonych, ktore s^ istotne dla
poprawy jakosci zycia sporej liczby mieszkaj^cych tu osob. DIatego nalezy zadbac o istniej^ce.
Istotne jest zachowywanie pozostatosci po starych ogrodach, ktore mogq przyczynic s\q do
wspominanej poprawy jakosci codziennego zycia, poprzez swoja formy zielonych przyjaznych i
otwartych zakqtkow. Mieszkahcy b^d^ mogli si^ tu spotykac i bye aktywnymi fizycznie. To
szczegolnie wazne w przypadku osob starszych, dla ktorych samotnosc w domu jest czQsto
bardzo przykrym skutkiem braku podobnych miejsc, w ktorych mogq s'\q realizowac na
ptaszczyznie spotecznej, towarzyskiej czy fizycznej poprzez np. lekkie prace w ogrodku, czy inne
upodobania. Miejsce takie petni ponadto funkcje wielopokoleniowe. Daje mozliwosc spotykania
s'lq generacji i wymiany doswiadczen. Wptywa na wytwarzanie siQ wspolnot ludzkich, w ktorych
kazdy czuje si^ potrzebny. Dzieci zyskajq miejsce do bezpiecznej zabawy z dala od ulicy, starsi
miejsce aktywnosci spotecznej. Sad/ogrod stan^ si^ otwartym miejscem codziennej rekreacji
wieloptaszczyznowej dla lokalnych spotecznosci, miejscem spotkan sqsiedzkich i spotecznej
rewitalizacjl. Inicjatywa dotrze do okoto 200 osob zamieszkuj^cych najbllzsza okolicQ, przy czym
aktywnie wt^czy si^ do niej okoto potowa (pozostali b^d^ wiedziec o istnieniu inicjatywy i bye
moze przytqcza si^ do niej od czasu do czasu, mniej lub bardziej aktywnie). Inicjatywa zaktywizuje
przy wspolnym dziataniu I pozytywnie wptynle na sqsiedzkie relacje oraz stworzy bliskle,
zaciszne miejsce zarowno dla dzieci, jak i dorostych.
Koszt inwestycji na 200 osob zamieszkuj^cych najblizszg okolicy to okoto lOOpin na osob^.

2. Opis stanu przygotowania lub realizacji zadania publicznego
Projekt jest w trakcie realizacji od 2016. Zawi^zata si^ grupa inicjatywna. O projekcie zostali
powiadomieni okoliczni mieszkahcy, ktorzy ch^tnie siy do niego wtqczyli. Dziatania w ramach
inicjatyw SadoMiasto zostaty wt^czone tez do ogolnopolskiej akcji Nasz Ogrod Spoteczny. Dziatki
318/3, 318/6, czyli teren starego sadu i ogrodu zostaty sprawdzone pod k^tem dost^pnosci na
opisywane dziatanie. Wydana zostata zgoda na wykorzystanie dziatek na eel stworzenia ogrodu
spotecznego. Na s^siaduj^cej dziatce jest tez woda, dziyki czemu z pomocy Zaktadu Wodoci^gow t
Kanalizacji jest mozliwe wykonanie przytqcza wody. Na nadchodzqey sezon zaplanowano plan
prac w ogrodzie, a takze zostaty napisane wnioski o pomoc materiatow^ do okolicznych sklepow
ogrodniczych. Inicjatywa ma dtugofalowq, nie jednosezonowq formy i aktywuje mieszkahcow nie
jednorazowo, a cyklicznie, szczegolnie w okresie wiosenno-jeslennym. Trwa niezaleznie od
obecnego wniosku o wsparcie inicjatywy lokalnej, jednakze jej wparcie pozwoli na efektywniejsze
dziatanie.
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Zgoda dysponenta terenu obJQtego wnioskiem, a niebydqcego we wfadaniu Miasta Zielonej Gory,
na wykorzystanie terenu do realizacji zadania publicznego:
dofqczono
nie dotyczy

3. Harmonogram realizacji przedsl^wzlycia:
Lp.

Nazwa zadania

RozpoczQcie

Zakoriczenie

1

Wnioski do sponsorow prywatnych

03.04.2018r.

20.04.2018r.

2

Wiosenne spotkanie w sadzie z sqsiadami

21.04.2018r.

22.04.2018r,

3

Prace porz^dkowe, przygotowanie ziemi,
kompostownika, posadzenie krzewow
kwitnacych na skwerze i krzewow owocowych
w sadzie

23.04.2018r.

30.04.2018r.

4

Zamontowanie taweczek z beiek, ogrodzenia z
piehkow, postawienie domku ogrodnika,
zamontowanie ptotkow ochronnych i rabat ze
skrzynek i palet / sianie i sadzenie ziot,
warzyw

01.05.2018r.

31.05.2018r.

5

Akcja animacyjna na dzieh dziecka

01.06.2018r.

02.06.2018r.

6

Podt^czenie wody i kraniku

03.06.2018r.

21.06.2018r.

7

Akcja animacyjna na rozpocz^cie lata i
wakacji, wtym spotkanie z przyrodnikiem,
Ktory poprowadzi warsztaty

22.06.2018r.

24.06.2018r.

8

Prace ogrodowe, animacyjne i spoteczne
(kino letnie, wymiana s^siedzka, sianie,
sadzenie, sniadania i kolacje w sadzie)

Od 01.07.2018

Do konca sezonu
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4. Szacowane zaangazowanie wnioskodawcow w realizacji zadania publicznego:

Wktad pracy spotecznej
(Wartosc godziny pracy spotecznej nalezy okreilic w odniesieniu do ceny rynkowej za prac^ o porownywalnym charakterze)

Rodzaj pracy spotecznej

Liczba osob
zaangazowanych

Stawka za 1
godziny
(brutto)

Liczba godzin
na osobQ

t^czna wartosc

Posadzenie drzewek i krzewow

5

5

20pln

SOOpIn

Zamontowanie taweczek,
ogrodzenia, ptotkow, rabat,
domku ogrodnika

10

16

20pln

3200pln

10

32

20pln

6400pln

Dziatania animacyjne i
spoteczne - koordynacja

lOlOOpIn
t^czna wycena pracy spotecznej:

Wktad rzeczowy

Wartosc

NarzQdzia, w tym narzydzia ogrodnicze
Sprz^t multimedialny
Materiaty plastyczne (kredki, bristole etc)

lOOOpIn
3000pln
lOOpIn

t^czna wycena wktadu rzeczowego:

4000pin

Wktad finansowy

Wartosc
lOOpIn
lOOpIn

Owoce i napoje dla spotecznych dziataczy
Broszki promuj^ce inicjatywy
t^czna wycena wktadu finansowego:

Catkowity koszt po stronie wnioskodawcow:

5

200pln
14400pln

5. Szacowane zaangazowanie rzeczowe
w realizacji zadania publicznego

lub

finansowe

Miasta

Zielonej

Gory

Zaangazowanie finansowe lub rzeczowe Miasta Zielonej Gory
Opis
Kwota
1000 pin
Sadzonki drzewek i krzewow
ZSOOpIn
Domek narzydziowy
30X30pln=900pln
Ogrodzenie - beiki montazowe (SOsztuk)
50X20pln=1000pln
deski na skrzynki warzywne
300pln
Impregnat do drewna 201
300pln
Kranik ogrodowy + wodomierz
ISOOpIn
Bele sosnowe na laweczki
250pln
Przedtuzacz ogrodowy na bybnie 50m
SOOpIn
lina na hustawky + haki
Dechy na platform^ na drzewie(np. ptyta tarasowa DESKA
20X15pln = 300ptn
OGRODOWA dl. 60 x szer. 15 x gr. 3,5 cm)
2X tabliczka informacyjne drewniana wypalona za pomocy pirografii 2X200pln = 400pln
SOOpIn
Wynagrodzenie dla przyrodnika dla prowadzgceqo warsztaty
Powyzsze zapotrzebowanie moze bye zrealizowane na zasadzie zakupu przez UM (wsparcie
finansowe) lub na zasadzie wsparcie rzeczowego -jesll Miasto ma mozliwosc pozyskac np.
drewno belkowe na tawki od np. Lasow Paristwowych, czy elementy ogrodowe od np. firmy
Stelmet. Koszty wtedy mog^ bye nizsze.
SUMA:

Cafkowity koszt realizacji zadania:

Z3850pln

(suma catkowitego kosztu po stronie wnioskodawcow i IVIIasta Zielonej Gory)
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9450pin

