AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW
- LICZY SIĘ POMYSŁ!
 Czy mieszkańcy mają wpływ na adaptację
swojego miasta?
 Skąd pozyskać finansowanie na swój pomysł?
 Działania adaptacyjne dla każdego!
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Adaptacja tylko dla ekspertów?
Projekt „Opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys.
mieszkańców” zakłada nie tylko stworzenie strategii adaptacji, ale również partycypację mieszkańców we
wdrażaniu tych działań.
Panujące powszechnie przekonanie, że inicjatywę w zakresie działań adaptacji do zmian klimatu mają tylko
przedstawiciele władz miejskich sprawia, że mieszkańcy nie czują odpowiedzialności za przystosowanie
swojego otoczenia do negatywnych konsekwencji zjawisk klimatycznych. Tymczasem, ich rola w
przygotowaniu miast na skutki zmian klimatu jest kluczowa. Co więcej, każdy mieszkaniec ma szansę na
przedstawienie swojego pomysłu w tym obszarze, a nie
rzadko również na jego realizację.
Czy zaangażowanie w adaptację musi być
trudne?
Wcale
nie!
Już
poprzez
uczestnictwo w publicznej debacie,
zachęcanie do podjęcia działań przez władze
miejskie, a także zabieranie głosu podczas
np. konsultacji z mieszkańcami to bardzo
ważny krok, który ma szansę przybliżyć
stworzony pomysł innym osobom i
podmiotom, które mogą go sfinansować.
Warto korzystać z każdej szansy do
wypowiedzenia się i zwrócenia uwagi na
rosnący problem zmian klimatu i pilną
potrzebę adaptacji.

Partycypacja mieszkańców i interesariuszy
miejskich w procesie opracowania planów
adaptacji, a później w trakcie implementacji
działań adaptacyjnych jest bardzo ważna. Dzięki
udziałowi w przygotowaniu MPA mieszkańcy
zyskają większą świadomość problemu, a projekt
otrzyma
akceptację
najważniejszych
interesariuszy.
Katarzyna Kobiela, specjalista z firmy ARCADIS

Twój głos ma znaczenie!
Nie należy także zapominać o komunikacji podjętych inicjatyw. Zaangażowanie
sąsiadów, promowanie projektu w środkach komunikacji, informowanie o postępie prac
w social mediach – to wszystko może sprawić, że działanie obejmie większą grupę
interesariuszy.
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Zacznij od siebie! Czyli co możesz zrobić na
własną rękę?
Działanie na skalę całego miasta czy gminy często wymaga sporego wysiłku już od samego początku.
Co więc robić zanim dojdzie do opracowania planu dla miasta? Poniżej kilka pomysłów na to, co można
zrobić, aby uchronić się przed negatywnymi skutkami zmian klimatu, czerpiąc równocześnie korzyści z
szans, jakie za sobą niosą.

TWÓJ DOM
Warto już od początku inwestycji zaplanować eko-rozwiązania, które pozwolą nie tylko
na dbanie o środowisko, ale również obniżenie rachunków, a co za tym idzie – kosztów
utrzymania mieszkania. Pasywne domy, czyli takie, które czerpią energię z odnawialnych
źródeł energii, są dzisiaj coraz bardziej powszechne. Adaptacja do zmian klimatu
nie wymaga jednak budowy ekologicznego domu, wystarczy zacząć od małych rzeczy.
Zaprojektowanie wokół domu powierzchni biologicznie czynnej, zasadzenie nowych
drzew w ogrodzie, których cień skutecznie ochroni bawiące się latem dzieci przed upałem,
ograniczenie zużycia wody czy podlewanie trawy wodą deszczową zwiększają odporność
na katastrofalne czasami skutki zmian klimatu. Więcej ciekawych informacji:
http://www.pibp.pl/?page_id=297

OSNOWA PRZYRODNICZA MIASTA
Rośliny są naszym sprzymierzeńcem w walce ze zmianami klimatu. Mimo, że same bardzo
dotkliwie odczuwają ich oddziaływanie, to właśnie zieleń może pomóc miastom
w adaptacji do zmian klimatu. Warto wykorzystać tereny wokół domu czy zachęcić np.
pobliską szkołę do przeprowadzenia inicjatywy nasadzania nowych drzewek na dziedzińcu
budynku. Dzięki takim działaniom, Twoje otoczenie będzie lepiej przygotowane na skutki
zmian klimatu!
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PODLEWANIE DESZCZÓWKĄ, WODA SZARA
– SPOSÓB NA OSZCZĘDZANIE!
Wodę deszczową spływającą z dachu domu oraz z terenów utwardzonych zamiast
odprowadzać do systemu kanalizacyjnego można gromadzić i wykorzystywać do różnych
celów. To alternatywne i darmowe źródło wody. Do podlewania zieleni wystarczy zbierać
deszczówkę z systemu odwadniania dachów (orynnowanie) do zbiorników na wodę
a następnie ją wykorzystywać według potrzeby. Do podlewania trawnika potrzeba
przeciętnie 5 l/m2 26 w ciągu doby1. Zakładając, że podlewamy ogródek o średniej
powierzchni 300 m2 przez cały sezon wegetacyjny, czyli 120 dni od wiosny do jesieni, przez
cały rok zużyjemy około 360 000 litrów wody na ten cel. Przyjmując 10 zł za 1 m3, w ten
sposób można oszczędzić nawet 3600 zł! Popularna „deszczówka” nadaje się również
do spłukiwania WC (30% zużycia dziennego wody) czy prac porządkowych wokół domu
(6%). Warto także zainwestować w prosty filtr oczyszczający wodę z dużych i drobnych
zanieczyszczań stałych, jak np. mech, gałązki, liście etc.

SYSTEM CHŁODZENIA
Koszty instalacji klimatyzacji są często bardzo wysokie, ale nie powinny oznaczać
rezygnacji z poszukiwania sposobów na ochłodzenie domu latem. Warto pamiętać
o rozsądnym gospodarowaniu dopływem słońca do mieszkania – regulacja rolet czy zasłon
i osłanianie w ten sposób domu od nadmiernego nagrzewania się jest prostym trikiem
na zachowanie przyjemnej temperatury nawet w trakcie największych upałów. Warto
zainwestować także w wentylator. Alternatywą dla takich metod mogą być zielone ściany,
które skutecznie izolują budynki, zapobiegając przegrzewaniu się pomieszczeń. Więcej
na ten temat można posłuchać tutaj: www.youtube.pl/minsrodowiska/zielenmiejska

EDUKACJA OTOCZENIA
Nie od dzisiaj wiadomo, że najlepiej uczymy się na przykładach. Wiedza o adaptacji
do zmian klimatu jest wciąż mało powszechna wśród Polaków – większość z nich uważa,
że działania adaptacyjne powinny podejmować tylko władze miejskie. Dlatego warto
dzielić się zdobytą wiedzą i szerzyć informacje o możliwościach adaptacyjnych w swoim
sąsiedztwie!

1

http://aquai.pl/warto-wiedziec/mozliwosci-praktycznego-wykorzystania-deszczowki-aspekt-uzytkowy/
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Przykłady działań – jak mieszkańcy miast
angażują się w adaptację ?
Pomoc sąsiedzka jako działanie adaptacyjne w gminie Gnojnik
Gmina Gnojnik (woj. Małopolskie) została w latach 1997–2001 aż 6 razy dotknięta powodziami. W efekcie tak
częstych klęsk powodziowych mieszkańcy gminy wypracowali system pomocy sąsiedzkiej. W ramach pomocy
sąsiedzkiej, każda rodzina zamieszkująca w wyższych partiach obszaru gminy sprawuje opiekę nad jedną rodziną
zamieszkującą obszary objęte zagrożeniem powodziowym tym samym podejmując się udzielenia konkretnej
pomocy poszkodowanym sąsiadom np.: poprzez udzielenie schronienia we własnym domu, czy przewiezienie
dobytku poza teren zagrożony. System ten funkcjonuje sprawnie już wiele lat.
Źródło: http://klimada.mos.gov.pl/pomoc-sasiedzka-jako-dzialanie-adaptacyjne-w-gminie-gnojnik/

Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej
Powiatowy Urząd Pracy w Górze w 2009 roku zrealizował program „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony
przeciwpowodziowej”. Program powstał na mocy porozumień w sprawie współpracy z zakresu gospodarki wodnej i
ochrony przeciwpowodziowej oraz ograniczenia bezrobocia na terenie gmin Powiatu Górowskiego. Porozumienie,
zawarto pomiędzy Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu a Powiatowym Urzędem
Pracy w Górze oraz Urzędem Miasta i Gminy Góra, Urzędem Gminy Jemielno, Urzędem Gminy Niechlów i Urzędem
Miejskim Wąsosza. Celem programu było zapewnienie bezpieczeństwa przed lokalnymi podtopieniami
powodziowymi oraz tworzenie na obszarze gmin dodatkowych miejsc pracy poprzez organizację robót publicznych,
w ramach których zatrudnienie na okres 5,5 miesiąca uzyskały 24 osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Górze. Zakres wykonywanych prac przez zatrudnione osoby objął czyszczenie i konserwację cieków
wodnych, wałów przeciwpowodziowych i rowów. Program realizowany był od maja 2009r. do listopada 2009r.
Środki finansowe pozyskane na jego realizację wyniosły 230 400,00 zł.
Źródło: http://klimada.mos.gov.pl/bezrobotni-dla-gospodarki-wodnej-i-ochrony-przeciwpowodziowej/
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Komisje Dialogu Społecznego: organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawa
Dobrym wzorem współpracy władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi są Komisje Dialogu Społecznego, czyli
gremia inicjatywno-doradcze, utworzone przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawę.
Komisje są też forum wymiany wiedzy, doświadczeń i współpracy między organizacjami. W interesie władz lokalnych
jest więc współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami dotycząca adaptacji do zmian klimatu.
Komisja do spraw adaptacji do zmian klimatu może być najlepszym forum debaty, konsultacji i wymiany wiedzy
między reprezentantami społeczności lokalnej a organami władzy w gminie.
Więcej o projekcie: http://klimada.mos.gov.pl/komisje-dialogu-spolecznego-organizacje-pozarzadowe-oraz-m-stwarszawa/

Mazowiecka Agenda Klimatyczna – Stowarzyszenie Pierwsza Warszawska
Agenda
Mazowiecka Agenda Klimatyczna to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Pierwsza Warszawska
Agenda 21 ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Mazowiecka Agenda Klimatyczna pełni rolę forum
współpracy, wymiany wiedzy i dobrych praktyk różnych podmiotów, oraz integracji różnych działań służących
wzrostowi wiedzy społecznej o czynnikach kształtujących klimat aglomeracji miejskiej – na przykładzie
aglomeracji warszawskiej. Zainteresowanych zapraszamy na: http://www.agenda21.waw.pl/

Społeczna ochrona przeciwpowodziowa – związki wałowe wracają –
Stowarzyszenie Żuławy
„Społeczna ochrona przeciwpowodziowa – związki wałowe wracają” to projekt realizowany przez
Stowarzyszenie Żuławy, w ramach którego zostaną przeprowadzone szkolenia przygotowujące
ochotników do roli strażnika wałowego. Strażnik wałowy jest historycznym, odpowiedzialnym
zajęciem, ściśle związanym ze społeczną ochroną przeciwpowodziową. Z uczestnikami szkolenia
zostanie podpisana umowa zobowiązująca do odpłatnego z organizowania i przeprowadzenia
samodzielnie przynajmniej jednego szkolenia w swoim środowisku (np. w szkole, urzędzie,
instytucji, organizacji) przy pełnym wsparciu technicznym Stowarzyszenia Żuławy. Każdy z
uczestników otrzyma certyfikat Strażnika Wałowego. Cel szkoleniowy to nabycie przez uczestników
wiedzy i umiejętności do upowszechniania profilaktyki, kierowania i organizowania w
podstawowym zakresie społecznej ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców, zamieszkujących
tereny bezpośrednio zagrożone powodzią oraz stworzenie kadry zdolnej do samodzielnego
przeprowadzania szkolenia lub lekcji z podstawowych zasad ochrony przeciwpowodziowej.
Źródło: http://www.zulawy.gda.pl/content/zwiazki_walowe_wracaja-25
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Masz pomysł? Zobacz, jak możesz go
sfinansować
Budżety partycypacyjne

Fundusz inicjatyw
obywatelskich

NFOŚiGW

Budżet partycypacyjny to proces, w
trakcie
którego
mieszkańcy
decydują o wydatkowaniu części
budżetu
dzielnicy:
zgłaszając
projekty, dyskutując nad nimi, a
potem oddając na nie swój głos.
Projekty, które uzyskają największe
poparcie mieszkańców, wpisywane
są do budżetu miasta i realizowane
w najbliższym roku budżetowym. To
proces, dzięki któremu mogą
przede wszystkim bezpośrednio
oddziaływać
na
miasto
priorytetyzując i realizując potrzeby
swoich lokalnych społeczności.
Mieszkańcy najlepiej znają swoje
potrzeby, a budżet obywatelski jest
narzędziem
służącym
ich
zaspokajaniu. Najczęściej jest to
kwota rzędu 1-2% budżetu danego
miasta lub dzielnicy.

Składane projekty realizują cel
główny P FIO, jakim jest zwiększenie
zaangażowania
obywateli
i
organizacji pozarządowych w życie
publiczne. W ramach funduszu
finansowane są wyłącznie projekty
mieszczące
się w ramach statutowej działalności
nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku
publicznego
organizacji
oraz
w obrębie trzech priorytetów:

NFOŚiGW
wspiera
inicjatywy
obywatelskie w ramach środków
krajowych, unijnych, norweskich i
EoG oraz przez System Zielonych
Inwestycji – GIS. GIS to system
skierowany głównie do podmiotów
publicznych, jednak organizacje
pozarządowe
są
odrębnym
podmiotem, który może ubiegać się
o dofinansowanie. Dodatkowo,
możliwością alternatywną jest
pozyskanie finansowania przez np.
organizacje sąsiedzkie. Inicjatywy
finalnie są wybierane przez
Ministerstwo Środowiska oraz radę
konsultacyjną, krajowego operatora
oraz krajowy ośrodek bilansowania i
zarządzania emisjami. Fundusz daje
możliwość dla mieszkańców do
pozyskania środków na realizację
swoich inicjatyw klimatycznych i
adaptacyjnych – możliwość ta jest
wysoce prawdopodobna i powinna
być rozpatrywana w kategoriach
pierwszeństwa przez ONZ i protokół
z KIOTO.





Aktywne społeczeństwo;
Aktywni obywatele;
Silne organizacje
pozarządowe oraz
wyodrębniony w ramach
tego priorytetu komponent
działań systemowych.

http://www.pozytek.gov.pl/Aktualno
sci,FIO,3969.html

http://twojbudzet.um.warszawa.pl
https://budzet.krakow.pl/
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http://nfosigw.gov.pl/
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