pomysł

zrealizowany

Wirydarz ziół w Jaczowie
Wspólnota : Parafialny Zespół Caritas w Jaczowie
i społeczność parafialna

cel

Realizacja

Podniesienie
świadomości
ekologicznej we
wspólnocie lokalnej
poprzez stworzenie
społecznego
wirydarza z ziołami
oraz utworzenie
niewielkiego
zbiornika
retencyjnego.
Popularyzacja
encykliki
„
„Laudato si ' .

1. P
 ostanowiliśmy stworzyć wirydarz
z ziołami i zbiornik retencyjny, które
będą służyły mieszkańcom Jaczowa.
Podzieliliśmy się zadaniami.
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2. W
 ybraliśmy miejsce do realizacji
projektu – teren kościoła i plebanii,
który znajduje się w centrum
Jaczowa.
3. Z
 organizowaliśmy warsztaty dla
zespołu projektowego poświęcone
ekologicznemu ogrodnictwu, które
przeprowadzili praktycy – Kamila
i Bogdan Kasperscy – w ich
Anielskich Ogrodach.
4. Z
 dobyliśmy używane deski, z których
wykonaliśmy skrzynie na zioła.
5. W
 ypełniliśmy skrzynie pokruszonymi
cegłami, ziemią i nawozem, tworząc

warstwy sprzyjające rozwojowi roślin
i wsadziliśmy sadzonki ziół.
6. W
 ykonaliśmy zbiornik retencyjny
zapewniający ziołom stały dostęp do
wody, bez konieczności pobierania jej
z wodociągu.
7. O
 dpowiedzialność za utrzymanie
zielnika przydzieliliśmy członkom
PZC. Wszystkie zioła zostały opisane
na tabliczkach.
8. Z
 ielnik jest udostępniany
mieszkańcom Jaczowa w sezonie,
a poza nim chętni mogą odebrać
mieszanki z ziół pozyskanych
z zielnika. W planach jest stworzenie
suszarni ziół oraz przetwórni warzyw
i owoców.
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pomysł

zrealizowany

Rewitalizacja Podkówki Szkolnej
Wspólnota : Szkolne Koło Caritas
w Szkole Podstawowej nr 9 w olsztynie

cel

Realizacja

Rewitalizacja placu
między skrzydłami
szkoły. Zastąpienie
betonu zielenią .
Podniesienie
świadomości
ekologicznej
wśród
społeczności
szkolnej
w oparciu
o encyklikę
„
„Laudato si ' .

1. P
 rzedstawiliśmy projekt dyrekcji
szkoły i zebraliśmy grupę uczniów
chętnych do udziału w projekcie.
2. W
 yznaczyliśmy 4 ekostrefy
przeznaczone do rewitalizacji.
W każdym z tych miejsc usunęliśmy
płytki chodnikowe i przygotowaliśmy
podłoże do nasadzeń.
3. W
 każdej ekostrefie postawiliśmy
skrzynie z materiałów pozyskanych
z recyklingu i wypełniliśmy je ziemią
ogrodową. Posadziliśmy w nich
drzewka i byliny miododajne. Wokół
skrzyń położyliśmy trawę z rolki.

5. W
 ogrodzie zawiesiliśmy budki
lęgowe i karmniki dla ptaków.
6. U
 tworzymy grupy wolontariuszy
wśród członków SKC, których
zadaniem będzie popularyzacja
encykliki „Laudato si’” poprzez
szkolny konkurs ekologiczny.
Ponadto rozpiszemy dyżury uczniów,
którzy będą opiekowali się zielenią.
7. P
 rojekt będzie naturalnie
kontynuowany, ponieważ wszyscy
członkowie społeczności szkolnej
będą korzystać z zielonej enklawy.

4. W
 ykonaliśmy kompostownik
z europalet, który będzie służył
do pozyskiwania nawozu.

JAK ZROBIĆ
ZIELONY PROJEKT
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pomysł

zrealizowany

Papieskie łąki
Wspólnota : Szkolne Koło Caritas w Szkole im. Marii Kilar w Kleszczynie

cel

Realizacja

Założenie ł ąki
kwietnej oraz
ukwiecanie
przydroży
i przydomowych
ogródków.
Kształtowanie postaw
proekologicznych
mieszkańców.
Promocja przesłania
zawartego
w encyklice
„
„Laudato si ' .

1. P
 rzygotowaliśmy prezentację dla
rodziców uczniów zachęcającą
do włączania się w projekt.
Przedstawiliśmy założenia projektu.
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2. P
 rzygotowaliśmy artykuł o projekcie
i zamieściliśmy go na stronie
internetowej szkoły oraz w mediach
społecznościowych.
3. N
 a terenie szkoły założyliśmy łąkę
kwietną i zakupiliśmy zbiorniki na
deszczówkę do jej podlewania.
4. P
 rzeprowadziliśmy warsztaty
z wykonywania bomb nasiennych,
które dzieci zrzucą na ugory, by
w ten sposób powstało więcej ostoi
miododajnych roślin.
5. Z
 organizowaliśmy warsztaty ze
stolarzem, podczas których powstał

hotel dla owadów z europalet, budki
lęgowe oraz pojemnik na pokarm dla
ptaków. Hotel stanął obok łąki, budki
zawieszono na drzewach, a pojemnik
na pokarm stanął w szkole.
6. Z
 organizowaliśmy spotkania
z leśnikiem pt. „Co w trawie
i w koronach drzew piszczy?”
i z przedstawicielką Koła Pszczelarzy
pt. „Wpływ zmian klimatu na
pszczoły i inne zapylacze”.
7. P
 rzygotowaliśmy film i artykuł
podsumowujące działania
projektowe.
8. D
 zięki projektowi powstało 600 m2
łąki kwietnej oraz ukwiecone miedze,
przydroża i przydomowe ogródki.
Zachęciliśmy społeczność do
proekologicznych działań.
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pomysł
do realizacji

Przyroda w naszym mieście
Wspólnota : Szkolne Koło Caritas lub Parafialny Zespół Caritas

cel
Stworzenie
w mieście zielonej
enklawy o wysokiej
bioróżnorodności .
Zwrócenie uwagi
mieszkańców
na potrzebę
podejmowania
ekologicznych
działań związanych
z kształtowaniem
zieleni miejskiej.

Realizacja
1. Z
 aproponowanie wspólnocie
szkolnej lub parafialnej działań na
rzecz utworzenia zielonej enklawy
na terenie należącym do szkoły lub
parafii.
2. S
 tworzenie projektu
zagospodarowania terenu
przeznaczonego pod zieloną
enklawę (zbadanie warunków,
ustalenie granic, wybranie
odpowiednich roślin, wydzielenie
obszaru na łąkę kwietną). Chodzi
o to, by stworzyć enklawę bogatą
w miejscowe gatunki, atrakcyjne
dla pszczół, motyli, ptaków
i innych małych zwierząt, ale też
atrakcyjną wizualnie, tak by zdobyła
uznanie wśród mieszkańców. Do
projektowania trzeba zaprosić
specjalistów, np. z Lasów
Państwowych.

3. P
 rzygotowanie terenu pod
nasadzenia. Zielona enklawa
powinna się sama rozwijać
w wyznaczonych granicach, tworząc
spójny ekosystem przy bardzo małej
ingerencji człowieka.
4. Z
 aplanowanie działań
edukacyjnych, ustawienie tablic
informacyjnych wśród drzew i na
łące. Nie chcemy jednak, by ludzie
stale ingerowali w ten teren, lecz by
mogli skorzystać z jego bliskości.
5. W
 szystkie działania powinny być
przeniknięte przesłaniem płynącym
z encykliki „Laudato si’” – można
umieścić cytaty na tablicach
informacyjnych, zorganizować
spotkania poświęcone encyklice.

JAK ZROBIĆ
ZIELONY PROJEKT
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pomysł

zrealizowany

SŁoiK śW. FRaNciszka
Wspólnota : Parafialny Zespół Caritas we współpracy ze Szkolnym
„
Kołem Caritas, stowarzyszeniem emerytów „optymiści
i Gminnym ośrodkiem Kultury w Sławoborzu

cel

Realizacja

ogRaniczenie
skali marnowania
żywności poprzez
naukę gotowania
wykorzystującego
resztki potraw.
Zachęcanie do
dzielenia się
nadwyżkami
żywności
z potrzebującymi .
Wpisanie tych
działań w życie
mieszkańców.

1. K
 upujemy za dużo jedzenia,
jednocześnie wiele osób nie wie,
jak wykorzystać nadwyżki żywności
i resztki potraw. Postanowiliśmy
nauczyć chętnych gotowania,
a zwłaszcza przetwarzania resztek
jedzenia. Chcemy też podzielić
się przygotowanymi potrawami
z potrzebującymi.
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2. Z
 naleźliśmy miejsce, gdzie można
uczyć gotowania, które pomieści
kilkanaście osób.
3. Z
 organizowaliśmy pomoc
wolontariuszy i otrzymaliśmy wsparcie
szkoły, parafii i gminy. Stworzyliśmy
budżet i harmonogram działań.
4. Z
 głosiliśmy się do sanepidu po wpis
jako jednostka przygotowująca
żywność w warunkach domowych.

5. Z
 organizowaliśmy akcję informacyjną
(ogłoszenia parafialne i poczta
pantoflowa). Zaczęliśmy namawiać
mieszkańców do przynoszenia
nadmiaru żywności i słoików
potrzebnych do dystrybucji potraw.
6. D
 oposażyliśmy dwie kuchnie
– w Sławoborzu i Powalicach
– i rozpoczęliśmy warsztaty kulinarne
dla dzieci.
7. W
 czasie trwania warsztatów
planujemy obiady i zajęcia kulinarne
na każdy tydzień, a przygotowane
podczas zajęć dania pakujemy do
słoików i przekazujemy potrzebującym.
8. O
 rganizujemy działania towarzyszące,
żeby dotrzeć do jak największej grupy
osób.
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pomysł
do realizacji

SPiżarnia śW. Izydora
Wspólnota : Parafialny Zespół Caritas i społeczność parafialna

cel
Założenie
parafialnej
kooperatywy
spożywczej, która
poł ączy małych
producentów
rolnych
z odbiorcami .
Stworzenie
przestrzeni do
przechowywania
owoców i warzyw
– „Spiżarni
„
św. Izydora .

Realizacja
1. Z
 organizowanie spotkania
z proboszczem, PZC i rodzinami
z parafii zainteresowanymi
kooperatywą.
2. Z
 apytanie ekologicznych
producentów warzyw i owoców, czy są
zainteresowani kooperatywą i jakie
mają możliwości (jakimi produktami
dysponują, w jakiej ilości itp.).
3. Z
 organizowanie punktu
przekazywania i/lub przechowywania
produktów (producenci dowożą
towar w tym samym czasie, w którym
jest umówiony odbiór, lub przywożą
wcześniej, a członkowie kooperatywy
mają czas na podzielenie produktów).
4. Z
 bieranie zamówień przez
koordynatora, który przekazuje je

zbiorczo producentom w konkretny
dzień każdego tygodnia.
5. R
 ozdzielanie płodów rolnych
w spiżarni. Warto pomyśleć o formie
opakowań (kartonach, workach
jutowych, skrzynkach), które
zabierane są przez parafian pełne,
a wracają puste. Nie stosujemy toreb
foliowych!
6. O
 rganizacja warsztatów na temat
dobrych praktyk żywieniowych,
sezonowości codziennego menu,
tradycji, kiszenia, wekowania, uprawy
ziół, redukowania opakowań itd.
7. P
 lanowanie wyjazdów do
gospodarstw, które pomogą dzieciom
zrozumieć, ile wysiłku należy włożyć
w produkcję żywności.

JAK ZROBIĆ
ZIELONY PROJEKT
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pomysł
do realizacji

oszczędnieJ i baRdziej eKo
W małeJ społecznoścI

Wspólnota : Parafialny Zespół Caritas i społeczność parafialna

cel

Realizacja

Podniesienie
świadomości
ekologicznej
wśród mieszkańców,
w tym popularyzacja
„
encykliki „Laudato si '
i nauki Kościoła
w obszarze ekologii .
Podjęcie działań na
rzecz ograniczenia
marnowania żywności
i wody. Zachęcanie
do wielokrotnego
wykorzystywania
przedmiotów.

1. U
 stawienie przy cmentarzu
zniczodzielni, czyli regału na
używane znicze. Opatrzenie regału
informacją, czemu ma on służyć.
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2. Z
 organizowanie kampanii
informacyjnej o zniczodzielni, a także
warsztatów z wykonywania ozdób
w stylu eko.
3. Z
 ainstalowanie zbiorników na
deszczówkę do podlewania kwiatów
na cmentarzu. Deszczówkę można
zbierać z dachu kaplicy czy innego
budynku – wystarczy do rynien
przystawić zbiorniki. Trzeba też kupić
konewki i zachęcić mieszkańców do
podlewania roślin deszczówką.
4.	
Zorganizowanie bezpłatnego punktu
wypożyczania sprzętów. Niektórych
przedmiotów, np. wiertarki czy drabiny,
potrzebujemy tylko okazjonalnie,

dlatego zamiast kupować, można je
wypożyczyć – bezpłatnie lub za usługę
w banku czasu.
5. Z
 organizowanie punktu oddawania
i wydawania używanych
przedmiotów. Być może znajdzie się
też ktoś, kto zechciałby naprawiać
zepsute sprzęty.
6. Z
 organizowanie jadłodzielni,
czyli pomieszczenia z lodówką,
do której każdy może przynieść
żywność, dzieląc się w ten sposób
z potrzebującymi.
7. U
 ruchomienie banku czasu.
W małych społecznościach
łatwiej o współpracę, można więc
zorganizować dyżury osób chcących
pomóc komuś poświęcając mu swój
czas.
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pomysł
do realizacji

FRanciszkańskie zeRo Waste
Wspólnota : Parafialny Zespół Caritas, Szkolne Koło Caritas
i społeczność paRafialna

cel

Realizacja

uś Wiadomienie
mieszkańcom , że
należy ograniczać
iloś ć odpadów oraz
że śmieci to nie
tylko opakowania
i resztki produktów
spożywczych , ale
także ubrania ,
środki higieniczne
czy zużyty sprzęt
elektroniczny.
Promocja idei zero
waste i popularyzacja
encykliki
„
„Laudato si ' .

1. P
 rzedstawienie projektu grupom
działającym przy parafii,
mieszkańcom i młodzieży z pobliskich
szkół oraz zorganizowanie spotkania
zachęcającego do włączenia się
w działania.
2. Zorganizowanie prelekcji na temat
marnowania wody, wpływu odpadów
na przyrodę oraz znaczenia ziół
w naszym życiu („Franciszkańskie
zioła”).
3. Zorganizowanie „Franciszkańskiego
warzywniaka” – do szklarni czy
ogrodu będzie można przynieść
sadzonki lub warzywa i owoce do
pozyskania nasion. Plony będzie
można przekazać wolontariuszom,
którzy ugotują zupę dla
potrzebujących.
4. Zorganizowanie „Franciszkańskiej
soboty zero waste” – w jej ramach

będą się odbywały: naprawa
sprzętu, kiermasz wymiany odzieży
i oddawanie rzeczy niepotrzebnych,
warsztaty z gotowania z resztek.
5. Uruchomienie „Franciszkańskiej
lodówki” – punktu na terenie parafii,
gdzie będzie można oddawać
żywność. Część pokarmów zostanie
przekazana bezdomnym od razu,
reszta zostanie przetworzona podczas
warsztatów gotowania z resztek
i również rozdana bezdomnym.
6. Otwarcie „Sklepu bez opakowań”,
do którego kupujący przychodzą
z własnymi torebkami i pojemnikami.
W sklepie będą też organizowane,
np. raz w miesiącu, wykłady pt.
„Franciszkańskie zioła”.

JAK ZROBIĆ
ZIELONY PROJEKT
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do realizacji

ZIelone kóLko – zaMknijmy obIeg
Wspólnota : Parafialny Zespół Caritas lub Centrum Wolontariatu Caritas

cel
Zminimalizowanie
skali marnowania
żywności
i innych dóbr .
uśWiadomienie
dzieciom
i dorosłym
konieczności
ograniczenia
konsumpcji .
Dzielenie
się dobrami
z potrzebującymi
parafianami .
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Realizacja
1. O
 rganizacja spotkania na temat
projektu i analiza problemów, nad
którymi będziemy pracować.
2. Znalezienie lokalu, najlepiej z zapleczem
kuchennym, który będzie miejscem
działań projektowych. Wydzielenie
terenu zielonego w parafii i przy
pobliskiej szkole na działania projektowe.
3. Zorganizowanie bliźniaczych ogródków
z miniszklarniami, kompostownikami
i zbiornikami wody deszczowej.
Posadzenie roślin sezonowych. W pracę
angażują się parafianie i uczniowie.
Zorganizowanie lekcji na temat cyklu
życiowego roślin, kompostowania
i zapobiegania utracie wody. Przy
obu ogrodach muszą powstać grupy
odpowiedzialne za ich utrzymanie.
4. Zorganizowanie punktu oddawania
niepotrzebnych ubrań i sprzętów. Inni

będą mogli je pożyczyć lub wziąć
zamiast kupować nowe. W punkcie mogą
być też prowadzone warsztaty z szycia
i przerabiania ubrań.
5. Zorganizowanie warsztatów
poświęconych świadomej konsumpcji
– tematy: kuchnia sezonowa i gotowanie
z resztek, robienie przetworów, przeróbki
krawieckie, robienie domowych
kosmetyków i środków czystości itp.
6. Zebranie plonów i rozpoczęcie
warsztatów kulinarnych (nauka
gotowania bez śmieci i marnowania
żywności, nauka robienia przetworów).
Przygotowane dania będzie można
zabrać lub przekazać potrzebującym
seniorom.
7. Nowy zasiew w ogródkach, kontynuacja
warsztatów.
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pomysł
do realizacji

Dzielmy się tym , co mamy
Wspólnota : Parafialny Zespół Caritas i społeczność paRafialna

cel
Pozyskiwanie żywności
oraz zbytecznego, ale
nadającego się do użycia
sprzętu domowego
i przekazywanie go
innym. Wydłużenie
okresu wykorzystania
dóbr i ograniczenie
ilości śmieci.
uwrażliwienie
społeczności
lokalnej na problem
marnotrawstwa .

Realizacja
1. N
 agłośnienie w społeczności
lokalnej pomysłu utworzenia
podzielni. Zaproszenie wszystkich
mieszkańców do współpracy.
2. Zapewnienie pomocy dorosłych
wolontariuszy w zadaniach
wymagających systematycznego
odbierania sprzętu oraz żywności
i przekazywania jej potrzebującym.
3. Pozyskanie funduszy na zakup
regałów do magazynu oraz
wyposażenia do kuchni. Urządzenie
w tych pomieszczeniach jadłodzielni
oraz punktu wymiany sprzętu
domowego (podzielni).
4. Urządzenie świetlicy, w której będą
się odbywały międzypokoleniowe
spotkania i warsztaty o tematyce
zero waste i pogłębiające wiedzę
z dziedziny ekologii.

5. P
 romowanie jadłodzielni i podzielni
poprzez ogłoszenia parafialne
i media społecznościowe. Stworzenie
krótkich filmów prezentujących
działanie podzielni.
6. Zorganizowanie uroczystości
otwarcia jadłodzielni, podzielni
i świetlicy oraz konkursów
o tematyce ekologicznej, opierającej
się na przekazie zawartym
w encyklice „Laudato si’”.
7. Uruchomienie długofalowego
działania polegającego na
odbieraniu żywności ze sklepów
i wydawaniu ich w jadłodzielni
potrzebującym. Rozpoczęcie
przyjmowania niepotrzebnych
mebli i sprawnego sprzętu AGD do
magazynu oraz przekazywanie ich
osobom potrzebującym.

JAK ZROBIĆ
ZIELONY PROJEKT
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