organizację pozarządową
stowarzyszenie

fundację

REPREZENTUJESZ...

organizację społeczną

inną nieformalną grupę lub
inicjatywę społeczną

ZAJMUJESZ SIĘ...

turystyką

sportem i rekreacją
edukacją, wychowaniem

ochroną zdrowia

usługami socjalnymi, pomocą społeczną
ekologią i ochroną środowiska
dziećmi i młodzieżą

ratownictwem, bezpieczeństwem
rynkiem pracy, aktywizacją zawodową
rozwojem lokalnym

osobami chorymi i w podeszłym wieku
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nauką i techniką

Co Twoja organizacja może zyskać?
1

Uwagę władz miasta
zwróconą na ważne
dla organizacji tematy

2

Możliwość przedstawienia
opinii i potrzeb podopiecznych
organizacji na forum miasta

3

Nowe grono chętnych do
współpracy osób, partnerów,
przedstawicieli ruchów lokalnych
i sąsiedzkich, które są zainteresowane
podejmowaniem inicjatyw mających
realny wpływ na najbliższe otoczenie

4

Wzmocnienie relacji
z samorządem
miasta

5

Możliwość promocji oraz pokazania
swojej wiedzy, doświadczenia
i zaangażowania w sprawy miasta

6

Wsparcie dla realizacji nowych
inicjatyw i działań na drodze
do realizacji własnych celów
statutowych, a jednocześnie
wspierających adaptację do zmian
klimatu

Rola organizacji pozarządowych
Polskie społeczeństwo wciąż postrzega zmiany klimatu,
jako ideologię bądź powszechny slogan, niż realne procesy odczuwalne w codziennym życiu. Choć trzy czwarte
z nas postrzega je jako faktyczne zagrożenie cywilizacyjne, to połowa traktuje wyłącznie jako jedno z wielu
innych niebezpiecznych współcześnie zjawisk. Jednakże
27% Polaków twierdzi, że te zmiany „wcale nie są pewne”.1 Natomiast Ci z nas, którzy widzą potrzebę dostosowywania się do nowych warunków klimatycznych
często uważają, że są to długie i bardzo kosztowne
procesy. Wszystkie wspomniane opinie wskazują na
potrzebę rzetelnego pokazania możliwości dopasowywania się do zmian klimatu z perspektywy małych
działań będących w zasięgu każdego z nas. Inicjatyw

1 http://www.cbos.pl/PL/publikacje/diagnozy/034.pdf
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leżących w interesie pojedynczych instytucji oraz przedsięwzięć, które możemy realizować w większych grupach
społecznych wpływając na komfort życia swój i swojego
otoczenia.
Organizacje pozarządowe mogą odegrać kluczową rolę
w pomocy miastom w dostosowywaniu się do zachodzących zmian klimatu, ponieważ posiadają profesjonalną wiedzę, doświadczenie, a jednocześnie są elastyczne
w podejmowaniu działań. Mogą to zrobić m.in. poprzez
edukowanie, inspirowanie, budowanie platformy
dialogu, realizowanie autorskich projektów i angażowanie się w opracowanie, ale też wdrażanie Miejskich
Planów Adaptacji.

Głos eksperta

URSZULA STEFANOWICZ
Koalicja Klimatyczna
W Koalicji Klimatycznej, która jest porozumieniem organizacji działających
na rzecz ochrony klimatu, od lat prowadzimy działania rzecznicze i informacyjne związane tak z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych, jak
i z adaptacją do zachodzących już zmian. Niektóre rozwiązania, np. w zakresie rozwoju zieleni miejskiej, mogą służyć jednocześnie ograniczaniu
emisji, ochronie zdrowia i poprawie jakości życia mieszkańców oraz zwiększeniu odporności na niekorzystne zjawiska związane ze zmianami klimatu.
Polityka rozwojowa, energetyczna, transportowa, rolna, miejska - wszystkie muszą obejmować elementy adaptacji, a ich wdrażanie powinno
następować na wszystkich poziomach - od krajowego po lokalny. Brak
działań adaptacyjnych oznaczałby problemy nie tylko dla rządu czy
samorządów, ale też dla każdego z nas.
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„

Głos eksperta

KAROLINA MALISZEWSKA
Fundacja Sendzimira
W Fundacji zajmujemy się m.in. zarządzaniem zielenią w mieście oraz
zwiększaniem retencji krajobrazowej. Adaptacja miast do zmian klimatu
jest więc kluczowym obszarem naszej działalności ponieważ staramy się
na co dzień przekładać rzetelną wiedzę naukową i badania na rzeczywiste
realizacje lub wytyczne do ich wykonania. Z naszych doświadczeń wynika,
że profesjonaliści (władze lokalne, urzędnicy, architekci krajobrazu,
urbaniści, nauczyciele, rady osiedli) są „głodni wiedzy” i w zaspokajaniu
tego głodu widzimy ogromną i ważną rolę organizacji pozarządowych.
Wierzymy, że z myślą o zmianach klimatu trzeba nie tylko planować, ale
przede wszystkim inspirować i eksperymentować w swoim najbliższym
otoczeniu. Promujemy i wspieramy na przykład powstawanie ogrodów
deszczowych, które nie tylko pięknie się nazywają i wyglądają, ale przede
wszystkim odciążają miejską kanalizację. Wierzę, że stworzenie takich
rozwiązań przez szkoły, czy same urzędy zachęci ludzi do działania bardziej
niż „zmuszanie” ich poprzez różne wymogi prawne, na które zresztą długo
jeszcze będziemy czekać.
(…) Jako społeczeństwo powinniśmy korzystać ze swojej inteligencji ekologicznej i emocjonalnej, czuć co robimy i zgodnie z tym próbować stawiać
czoła wyzwaniom na większą lub mniejszą skalę. Natomiast jako organizacje pozarządowe powinniśmy włączyć się w proces przygotowywania
Miejskich Planów Adaptacji, bo taka regularna i szeroka dyskusja toczyła
się będzie u nas w kraju po raz pierwszy i może pomóc nam w realizacji
naszych celów statutowych, a my w tej dyskusji możemy pomóc tworzyć
wartościowy dialog, edukować i inspirować.
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Jak Twoja organizacja może się włączyć
w projekt ”Wczujmy się w Klimat”?
Wejdź na stronę www.44mpa.pl i zapoznaj się ze szczegółami projektu.

Polub profil projektu na Facebooku oraz Twitterze i bądź na bieżąco ze wszystkimi
podejmowanymi działaniami, a przy tym komentuj wydarzenia z użyciem oficjalnego
hashtagu #WczujmySięWKlimat.
Komunikuj i buduj świadomość mieszkańców w zakresie konsekwencji zmian klimatu
i sposobów na adaptację.

Identyfikuj, opracuj, poszukuj pomysłów na działania adaptacyjne, które mogą być realizowane przez Twoją organizację.

Weź udział w konsultacjach społecznych.

Przyjdź na warsztaty, które będą odbywały się w każdym z 44 miast biorących udział
w projekcie.
Prześlij pomysły na projekty, które będą analizowane przez zespoły projektowe tworzące
plany w poszczególnych miastach. Takie pomysły mogą zgłaszać nie tylko same organizacje pozarządowe, ale również ich podopieczni, partnerzy, współpracownicy.

Nadeszła pora, by o zmianach klimatu mówić nie tylko przez pryzmat zaawansowanych
polityk, czy krajowych strategii, lecz również lokalnych, bliskich ludziom inicjatyw.
Ty i Twoja organizacja możecie wziąć sprawy w swoje ręce i pomóc mieszkańcom miast
realnie dostosować się do zmieniającego się otoczenia.
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O projekcie
„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”
to koordynowany przez Ministerstwo Środowiska projekt przystosowania terenów miejskich
do obecnych i prognozowanych zmian warunków klimatycznych. W inicjatywie biorą udział 44
polskie miasta, dzięki czemu jest to największe tego typu przedsięwzięcie w Europie. Miejskie
plany adaptacji powstaną we współpracy władz, mieszkańców oraz ekspertów wiodących ośrodków naukowych w zakresie ochrony środowiska: Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytutu Ekologii
Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy inżynieryjno-konsultingowej ARCADIS.
Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa.

Chcesz wiedzieć więcej?
Zachęcamy do śledzenia projektu!

www.44mpa.pl
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