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Rok 2020 r. jest początkiem nowej dekady w kierunku realizacji strategii europejskiego zielonego
ładu i powinny być podejmowane rzeczywiste działania skoncentrowane na kwestiach
środowiskowych. Jest to obiecująca inicjatywa, ale w perspektywie krótkoterminowej pozostaje
wiele do zrobienia w trybie pilnym. Musimy stale przypominać, że cele środowiskowe muszą być
stale obecne w naszej agendzie gospodarczej, politycznej i społecznej, zarówno na szczeblu
krajowym, jak i osobistym. Młodzież musi być bardziej ambitna, aby podjąć działania w celu
wdrożenia innowacyjnych podejść, dbać i przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju w
przyszłości. W gospodarce o obiegu zamkniętym musimy inspirować i przygotować młodzież do
życia w zrównoważonym rozwoju i harmonii z naszym środowiskiem na szczeblu lokalnym i
globalnym.
Projekt partnerstwa strategicznego "Urban Garden 2.0" to współpraca między organizacjami
młodzieżowymi z Węgier, Włoch, Polski, Holandii i Szwecji. Partnerzy tego projektu są zgodni, że
młodzież a w szczególności ich liderzy, pracownicy i przedstawiciele społeczeństwa
obywatelskiego muszą odgrywać ważną rolę we wdrażaniu europejskiego zielonego ładu, a ich
potencjał musi zostać wzmocniony.
Szczegółowe cele projektu to:
- podniesienie świadomości na temat ogrodnictwa miejskiego i wyzwań środowiskowych oraz
zmiany klimatu wśród młodzieży;
- rozwijanie kompetencji niezbędnych do zrównoważonego podejścia do życia wśród młodzieży;
- opracowanie metodologii nabywania miejskich umiejętności ogrodniczych;
- testowania innowacyjnych praktyk z krajów projektu poprzez wdrożenie ich w bazie projektu
"zielona platforma";
- opracowanie młodzieżowej miejskiej platformy ogrodniczej, która spełnia obecne potrzeby
młodzieży, działaczy i liderów młodzieżowych (np. w celu oszczędzania zasobów, wspierania
zielonego wzrostu, rozsądnych wyborów odnośnie zrównoważonej żywność i mobilności);
- wzmocnienie poczucia inicjatywności młodych ludzi, zwłaszcza w dziedzinie społecznej, oraz
wspieranie lokalnych społeczności dające instrument do rozpoczęcia nowego kroku od protestu do
działania.
Elementy projektu:
1. Trzy spotkania projektowe: spotkanie inauguracyjne – on-line, spotkanie śródokresowe na
Węgrzech, spotkanie podsumowujące – on-line.
2. Rozwój dwóch rezultatów prac intelektualnych:

1) Koncepcja ogrodnictwa miejskiego młodzieży
2) Młodzieżowa miejska platforma ogrodnicza.
3. Cztery wydarzenia upowszechniające (w Szwecji, Holandii, na Węgrzech, we Włoszech).
Głównymi uczestnikami działań w ramach projektu będzie młodzież z organizacji partnerskich,
pracownicy młodzieżowi i liderzy, wolontariusze, którzy pracują z młodzieżą na co dzień i stosują
nieformalne metody kształcenia, aktywni w tematyce projektu, a także młodzież ze środowisk
migracyjnych/uchodźców.
Projekt jest koordynowany przez Csermely Környezetvédelmi Egyesület, Węgry i
współfinansowany z Pogramu Unii Europejskiej: Erasmus+.

