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Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
pn. „ Ogród różany rozproszony cz.2”
sporządzone w dniu 07.12.2020 r.
I.

Podstawowe informacje dotyczące inicjatywy:
1. Imiona i nazwiska wnioskodawców:

•

Mirosława Modrowska

•

Magdalena Pasikiewicz

•

Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz

2. Data zawarcia umowy i numer umowy:
Umowa zawarta w dniu 19.08.2020 r. nr ZZM/U/VI/58/NZ/447/2020
3. Termin realizacji inicjatywy:
Wrzesień – listopad 2020
4. Miejsce realizacji inicjatywy:
Skwer przy Os. Zgody 7
II.

Sprawozdanie merytoryczne ( sporządzane przez Wnioskodawców )
1. Opis wykonanej inicjatywy, grup odbiorców oraz wykorzystanego wkładu
osobowego i rzeczowego.

Inicjatywa lokalna „Ogród różany rozproszony cz.2” to kontynuacja zeszłorocznego zadania o takiej
samej nazwie. Celem inicjatywy jest obsadzenie Alei Róż różami, co nawiązuje do historii tego
miejsca. Inicjatywa organizowana była jesienią, ponieważ wcześniejsze działania zostały zatrzymane
przez obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19. Docelowy projekt
nasadzeń róż przy os. Zgody 7 został stworzony w oparciu o wytyczne konserwatorskie i uzyskał
stosowną akceptację. Do nasadzeń wybrany został gatunek róży dobrze znoszącej miejskie warunki –
Rosa Matador. Jednym z celów inicjatywy była również organizacja warsztatów na temat róż. Ze
względu na obowiązujące obostrzenia (rozprzestrzenianie się choroby COVID-19) spotkanie dla
mieszkańców zorganizowane było na świeżym powietrzu na skwerze przy os. Zgody 7. Informacja o
spotkaniu została rozpowszechniona poprzez media społecznościowe oraz przez wnioskodawczynie
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wśród społeczności lokalnej. Warsztaty miały charakter otwarty. Poprowadziła je specjalistka w
zakresie hodowli, utrzymania oraz doboru róż. Warsztaty były również okazją do przedstawienia
informacji na temat narzędzia partycypacji, jakim jest inicjatywa lokalna, jak z niej korzystać,
zaprezentowana została również inicjatywa ogrodu różanego. Informacje ze spotkania utrwalone
zostały w postaci notatek wizualnych. Postawienie ich w witrynie biblioteki sprzyja popularyzacji idei
inicjatywy lokalnej oraz dostarcza informacji na temat przeprowadzonego przy os. Zgody 7 działania.
Z racji zwiększanie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 sadzenie róż zostało
przeprowadzone bez udziału mieszkańców. Wydarzenie było jednak szeroko promowane w mediach
społecznościowych, w tym na grupach skupiających mieszkańców Nowej Huty.

2.

Osiągnięte rezultaty inicjatywy:

W ramach inicjatywy lokalnej „Ogród różany rozproszony cz.2” na skwerze przy os. Zgody 7
posadzonych zostało 300 krzewów róż, które poprawiając estetykę miejsca, nawiązują również do
jego historii. Wzbogacenie inicjatywy o organizację warsztatów dla mieszkańców to także walor
edukacyjny. Tematem spotkania prowadzonego przez specjalistę była hodowla, uprawa, zalety
posiadania i sadzenia róż, które bardzo często uważane są za trudne w uprawie. Spotkanie było
również sposobem na popularyzację wśród mieszkańców idei inicjatywy lokalnej, która pozwala na
realizację celów istotnych dla danej społeczności. Wnioskodawczyni inicjatywy opowiadała w jaki
sposób realizować zadania w ramach pracy społecznej, jak aktywizować mieszkańców, aby wspólnie
działać na rzecz dobra wspólnego. Mieszkańcy uzyskali również informacje na temat zielonych
inicjatyw lokalnych, które są specyficzne chociażby ze względu na konieczność dopasowanie ich
realizacji do pory sadzenia roślin. Powstałe podczas warsztatów notatki wizualne można obejrzeć w
Filii Biblioteki Kraków nr 56. Utrwalone na nich informacje nie tylko przypominają o realizacji
inicjatywy, ale mogą również służyć jako inspiracja dla mieszkańców do kolejnych działań w
przestrzeni sobie najbliższej. Inicjatywa „Ogród różany rozproszony cz. 2” była zadaniem, które
łączyło w sobie działania na rzecz poprawienia estetyki danego miejsca, z chęcią popularyzacji działań
i postaw prospołecznych wśród mieszkańców. Dzięki szerokiej promocji w mediach
społecznościowych wielu mieszkańców dowiedziało się, że mogą mieć wpływ na realizację zielonych
zadań. Inicjatywa oprócz zwiększenia ilości zieleni w danym miejscu, zyskała również wymiar
ogólnomiejski w kontekście zachęcania mieszkańców do angażowania się w sprawy miasta i
najbliższej sobie okolicy.
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III.

Sprawozdanie finansowe
IV.

Praca społeczna

Liczba godzin

Jakiego rodzaju prace wykonają Państwo w ramach
inicjatywy

Szacunkowa
wartość

Pomoc przy organizacji inicjatywy

235,20

Zaprojektowanie plakatu przez graficzkę

300,00

Promocja inicjatywy w mediach społecznościowych

264,60

Fotodokumentacja warsztatów

110,00

Fotodokumentacja akcji sadzenia

220,00
SUMA:

CAŁKOWITY KOSZT PO STRONIE WNIOSKODAWCÓW:

1 129,80

1 129,80

Zaangażowanie finansowe i rzeczowe Gminy Miejskiej Kraków:
Zaangażowanie finansowe

Szacowana liczba
godzin lub liczba usług

Zakup róż, ziemi, kory, ekobordów, przygotowanie
terenu, wytyczenie nasadzeń zgodnie z projektem,
wymiana ziemi, rozłożenie kory, uprzątnięcie terenu,
wizja lokalna w terenie

Szacunkowa
wartość
14 750,00

Specjalistyczne doradztwo przy wyborze gatunków róż,
sposobie ich sadzenia oraz poprowadzenie warsztatów z
mieszkańcami

815,20

Wykonanie notatek wizualnych podczas warsztatów z
mieszkańcami

1015,00

SUMA:

16 580,20
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CAŁKOWITY KOSZT PO STRONIE GMINY MIEJSKIEJ
KRAKÓW:

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA
PUBLICZNEGO :

16 580,20

17 710,00

Piotr Kempf
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Mirosława Modrowska, Małgorzata Pasikiewicz
Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz

…………………………………
Akceptacja kierownika k.o. / m.j.o.
Data i podpis

Wnioskodawcy

