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Stwórz z nami ogród społeczny na Woli Oferty

Stwórz z nami ogród społeczny na Woli
Wolskie Centrum Kultury
(/component/profile/profil/2378)

 Opis projektu
Na tyłach siedziby WCK na ul. Działdowskiej 6 (okolice metra
Płocka) przez długie lata znajdował się parking. Od kilku lat
staramy się odzyskać to miejsce dla mieszkańców i stworzyć
zieloną przestrzeń publiczną.
Szukamy osób które chciałyby wspólnie z nami założyć ogród
społeczny. Chcemy włączyć je w każdy aspekt funkcjonowania tego miejsca, demokratycznie
podejmując decyzje – od wspólnego planowania nasadzeń, przez sadzenie i pielęgnację, po
wspólne przetwarzanie i konsumowanie zebranych plonów.
Na ten moment dysponujemy:
• Profesjonalną szklarnią o wymiarach 4,7x2,5 m
• Czterema dużymi donicami o wymiarach 1,2x1,2 m (w tym roku planujemy stworzyć kolejne)
• Pasem terenu, na którym sadzimy krzewy owocowe, zioła itp.
• Kompostownikiem
• Zestawem narzędzi niezbędnym do uprawy roślin
• Połączonym potencjałem funkcjonujących już przy podwórku inicjatyw sąsiedzkich: stolarni
Męska Szopa oraz Klubokawiarni Sąsiedzkiej (tworzenie nowych konstrukcji do ogrodu oraz dań
z rosnących tam roślin)

 Zadania
Planowanie modelu funkcjonowania ogrodu społecznego
Planowanie nasadzeń
Sadzenie i regularna pielęgnacja roślin
Wykorzystywanie plonów do robienia przetworów, czy wspólnego gotowania
w Klubokawiarni Sąsiedzkiej

 Ile czasu?
Ilość czasu i stopień zaangażowania będą indywidualnie ustalane
z wolontariuszami/wolontariuszkami.

 Minimalny wiek wolontariusza
16 lat

 Dodatkowe wymagania
Mile widziane jest doświadczenie w uprawie roślin. Ale bez obaw! Nie jest ono koniecznie
wymagane. Wszyscy znajdą coś dla siebie. Konkretne zadania będą zależeć od Waszych chęci
i możliwości, a we wszystkich działaniach będziecie mogli liczyć na wsparcie pracowników WCK.
Wspólnie będziemy opiekować się ogrodem społecznym!
https://ochotnicy.waw.pl/twoje-menu/oferty/oferta/1681
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 Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza
- szkolenie z ekspertami dotyczące sadzenia i uprawy roślin w warunkach miejskich
- umowę wolontariacką gwarantującą ubezpieczenie
- zaświadczenie o odbyciu wolontariatu
- darmowe wejścia na wszystkie wydarzenia organizowane przez WCK oraz zniżki 30% na zajęcia
- darmową kawę. :)
- współpracę w ramach innych inicjatyw WCK:
* Ekosystem. https:/
/wck-wola.pl/projekt/ekosystem
Pomysłodawcami ogrodu są nasi pracownicy Aga i Krzysiek. Od kilku lat realizują projekt
Ekosystem, w ramach którego organizują warsztaty łączące sztukę z ekologią. Wspólnie
z mieszkańcami założyli w Parku Księcia Janusza Pasiekę Edukacyjną, która opowiada o znaczeniu
pszczół dla przyrody.
* Klubokawiarnia Sąsiedzka. https:/
/wck-wola.pl/kawiarnia-wspoldzialanie
* Męska Szopa. https:/
/wck-wola.pl/nasze-miejsca/meska-szopa
Pozostało na zgłoszenie: Czas
Ofertę wybrało: 75

zgłoszeń upłynął

osób

Miejsce wykonywania zadań:
Działdowska 6
01-184 Warszawa
Wola
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