Regulamin projektu "Okno na ogród"
dotyczącego wsparcia placówek oświatowych
w zakładaniu ogrodów przyszkolnych

1. Organizatorem projektu "Okno na ogród" jest Fundacja alter eko, z siedzibą w Warszawie przy
ul. Nowowiejskiej 1/3 lok 24, zwana dalej Organizatorem.
2. Projekt realizowany jest w okresie luty-październik 2020 roku na terenie Polski i skierowany jest do
placówek oświatowych.
3. Celem projektu jest wsparcie placówek oświatowych w zakładaniu ogrodów przyszkolnych.
4. Wsparcie Organizatora polega na wspólnej analizie i planowaniu zielonej przestrzeni
z wykorzystaniem materiałów zaproponowanych i zakupionych przez Organizatora (np. ziemia,
materiał na donice, rośliny).
5. Do projektu może aplikować jednostka oświatowa: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Szkoła
Niepubliczna, Świetlica, zwana dalej Placówką.
6. Placówka dołączająca do projektu:
- posiada teren zielony (biologicznie czynna powierzchnia gruntu na działce szkolnej, pokryta
roślinnością), który może być przeznaczony i zagospodarowany w formie ogrodu szkolnego;
- deklaruje chęć ścisłej i aktywnej współpracy przy realizacji projektu z przedstawicielami
Organizatora oraz osobami chcącymi zaangażować się w tworzenie ogrodu;
- deleguje osobę/y do bezpośredniego kontaktu z Organizatorem;
- zgadza się na przygotowanie informacji dotyczących ogrodu i podejmowanych inicjatyw
edukacyjnych w postaci dokumentacji fotograficznej oraz notatki (ok. 20 zdań), umożliwiającej
promowanie działania w mediach społecznościowych Organizatora;
- wspólnie z Organizatorem wypracuje zasady bieżącej opieki nad ogrodem przyszkolnym;
- deklaruje zachowanie trwałości ogrodu przez min. 2 lata;
- zgodzi się na tworzenie przez Organizatora dokumentacji foto/video na potrzeby promocji projektu
oraz innych działań prowadzonych przez Organizatora związanych z promowaniem ogrodnictwa.
7. Zgłoszenie Placówki do projektu odbywa się poprzez przesłanie formularza, dostępnego na stronie
www.altereko.pl
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8. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15.02.2020 r. Zespół Organizatora dokona oceny zgłoszeń
w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie. Drugim etapem oceny będzie wizja lokalna na terenie
Placówki i spotkanie z przedstawicielami Placówki odpowiedzialnymi za projekt. Organizator
skontaktuje się z placówkami do 10.03.2020 r. a oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi do
20.03.2020r.
9. Zakwalifikowane Placówki zobowiązane są do podpisania porozumienia o współpracy
z Organizatorem upoważniającego ją do otrzymania świadczeń w ramach projektu.
10. Zakładany ogród przyszkolny będzie spełniał następujące wytyczne:
- będzie tworzony i uprawiany we współpracy między uczniami, opiekunami, pracownikami danej
Placówki;
- będzie usytuowany na zewnątrz Placówki w miejscu, które będzie spełniało odpowiednie warunki
m.in. pod względem nasłonecznienia, dostępu wody;
- będzie spełniał standardy uprawy ekologicznej (ekologiczne metody upraw i nawożenia);
- będą w nim rosły rośliny dostosowane do lokalnych warunków;
- będzie spełniał rolę edukacyjną dla wszystkich uczniów i uczennic szkoły (podczas lekcji z różnych
gałęzi nauki/różnych przedmiotów) i będzie dla nich dostępny w czasie sezonu wegetacyjnego
w trakcie i po zakończeniu projektu.
11. Organizator zapewnia:
- zorganizowanie akcji zakładania ogrodu przyszkolnego, polegającą na przygotowaniu projektu
ogrodu, pomoc w doborze roślin, zakup roślin, przygotowanie terenu do sadzenia i posadzenie roślin
wspólnie z uczniami i pracownikami Placówki;
- wsparcie merytoryczne oraz wsparcie rzeczowe, zgodnie z ustaleniami z daną Placówką;
- wsparcie w opracowaniu dobrych praktyk dających podstawy do zachowania trwałości ogrodu;
- osobę do bieżącego kontaktu z Placówką.
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