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Polski Zwiryek Dzialkowc6w jest jedn+

z najwigkszych

organizacji
pozarz4dowych w Polsce. Kontynuuje przeszNo 120-letrri4 tradycjg ruchu
ogrodnictwa dzialkowego - dziedziny irycia opartej na pracy spolecznej i
tworzeniu wsp6lnoty shrZ4cej nie tylko czlonkom naszej organizacji, ale i
ogolowi spoleczeristwa.
Historia ogrodnictwa dzialkowego dowodzi jednozracnie - otwarcie
ogrod6w naszersze,anihelitylko dzialkowc6w, potrzeby,stanowi istotry element
idei, kt6r4 realizuje nasz ruch.Zkolei doSwiadczenia,ntilaszczate z ostatnich la[
gdy prowadzilifmy walkg o zachowanie bytu ogrod6w dzialkowych w polskich
miastach, wskazvjq, 2e dla Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w naturalnymi
parfirerami do wsp6lpracy, kt6ra nie tylko owocuje pelniejszym wykorzystaniem
potencjalu ROD, ale stuzy umocnieniu bezpieczefstwa i byt" ogrod6w, sQ
orgarizacje pozarz4dowe. Dotyczy to kazdego poziomu naszej organizacji:
kraj owego, okrggowego, a nrylaszcza rodzinrtych ogrod6w dzialkolvych.
Beneficjentami wsp6ldzialania jednostek PZD z innymi orgarizacjami nie
sq tylko dzialkowcy. Szereg projekt6w realizowanych z partnerami spolecznymi
skierowanych jest bowiem do dzieci, os6b starszych, c4 tez szeroko rozumianej
grupy os6b potrzebuj4cych wsparcia. Zwiqzek wsp6luczestniczyl r6wniez w
realizacji inicjatyw o charakterze ekologicznym i edukacyjnym. Wszystko to
sprawia, 2e juL dzif mohemy chwali6 sig liczrymi sukcesami na tej plaszczy1nie.
Jednak biorqc pod uwagg potencjal, jaki drzemie w ogrodach, moZliwe jest
z.rraczqce zwigkszenie tego typu akrywnoSci. Cho6 niejednokrotrie sami zdajemy
sig nie doceniad tego fbktu, to nasza orgarizacja posiada liczne walory, heby nie

powiedzied ,,aktywa", kt6re cryniq j4 niezwykle atrakcyjnym partnerem dla
innych podmiot6w z tzw. trzeciego sektora.
Najwigkszym z nich s4 ludzie. DoSwiadczenia polskie, ale i innych
kraj6w, w kt6rych obywatele powszechniej uczestniczq w dzialalnoSci ruch6w
pozarzqdowych, wskazuj4, 2e wSr6d dzialkowc6w moista znaleLc licznq grupg
os6b gotowych zaangahowaf sig w realizacjE projekt6w opartych o pracg
spolecznq. Przemawia za tym nie tylko liczebnoSd naszego Srodowiska, ale i
jego specyficzne cechy. Pomijaj4c oc4rwisty fakf, 2e dbalo6ci4 o dziallcr,
dzialkowcy daj4 dowod swej pracowitoSci, to w tym kontekScie, jako atut jawi
sig r6wnie2 stosunkowo wysoka Srednia wieku i ponadprzecigtny odsetek
emeryt6w. Paradoksalnie bowiem, wysoki udziat. os6b, kt6re zakofrczyly juL
aktywnoS6 zawodowq, czyni z dzialkowc6w wrQcz modelowe Srodowisko do
realizacji projekt6w przez organizacje pozarzqdowe. W Europie powszechnym
jest bowiem zjawisko, 2e emerytura to okres wzmo2onej aktywnoSci w
organizacjach pozaruqdowych. Coraz dLuhsze irycie sprawia, 2e osoby
uwolnione od obowi4zk6w zawodowych, ale nadal zdolne do aktywnoSci,
po6wigcaj4 sw6j czas i bogactwo zgromadzonych doSwiadczeh na rzecz pracy
spolecznej. Zjawisko to coraz bardziej jest widocnrc takhe w Polsce. Warto tez
podkreSlid szeroki przel<roj spoleczny, wSr6d dzialkowc6w mohta zrtaleLc
osoby o do6wiadczeniu i wiedzy praktycznie zkahdej dziedziny irycia.
Niewqtpliwym atutem Polskiego Zwiqzls Dzialkowc6w jest te2 baza w
postaci infrastruktury ogrod6w. Domy dzialkowca, ogrodowe tereny og6lne,
wreszcie dziaNki, kt6re zgodnie z now1 ustaw4 mog? by6 udostgpniane narzecz
organizacji spoleczrych, to wszystko atrybuty, kt6re warto zaprezentowa6
partnerom zewngtrnrym. W wielu pr4rpadkach ui sig prosi, aby szerzej
otworzy6 przyslowiowe ,,drzwi" ogrodowych Swietlic. Nierzadko wszak przez
znacznq czgf,c roku stoj4 one puste, a mogtyby stuzy6 jako miejsca, w kt6rych we wsp6lpracy z pararcrami zewngtrzrymi * realizowane bEdA projekty, z
porytkiem zar6wno dla dziakowc6w, juk i pozostalych czlonk6w spoleczro6ci

lokalnych. JuZ

dzif nesztq

mo2na poda6 przykJady wsp6lpracy

z

uniwersytetami III wieku, orgarrizowanie nabazie ROD wczas6w dla senior6w,
cry teL imprez okoliczno6ciowych, jak chociuzby dni dziecka.
Cho6 takich dzialahmotna wskaza6 wiele, to rezerwy drzemi1ce w ROD
sq zdecydowanie wigksze i marnotrawstwem byloby ich niewykorzystanie.
Zatem na kahdym szczeblu ZwiqTlil naleiry zrealizowad odpowiednie dzialarua.
Na poziomie krajowym dotyczy to w szczeg6lno6ci opracowania zaLoheh
polityki PZD w tym obszarze, szukania partner6w do podejmowania inicjatyw o

charal<terze og6lnopolskim, wreszcie tworzenia

ram prawnych

i

ekonomicznych, a takhe promocji. Konieczne jest r6wniez stworzenie systemu
przeptywu informacji, kt6ry posluzy jako platforma wymiany doSwiadczeri. Na
szczeblu okrggowym, poza dostosowaniem zaloileh polityki PZD do warunk6w
lokalnych, najwaimiejsze bgdzie zapewnienie wsparcia merytorycrrcgo dla
ROD w dzialariach podejmowanych z innymi podmiotami.
Wsp6luczesbriczenie w kontaktach z partnerami, ntvlaszcza zapewnienie

pomocy merytorycznej w kwestiach organizacyjnych, prawnych i
ekonomicznych, to obszary, w kt6rych powinny zaistnie6 jednostki okrggowe
PZD. Do ich zadah za\iczy| naleiry r6wniez inspirowanie zarzqd6w ROD,
koordynowanie ich dzialalnoSci, wskazywanie parbrerom zewngtrznym
ogrod6w, w kt6rych sq warunki do realizacji prowadzonych przez nie
projekt6w, wreszcie gromadzenie wiedzy o juL zrealizowanych dzialariach i ich
nagla5nianie, cryLi promocja. Ro14 okrgg6w jest takhe poSredniczenie w
wymianie doSwiadczeri pomigdzy ROD oraz pomoc w pozyskiwaniu
zewngtrznego wsparcia na realizacjg inicjatyw, np. od samorz4d6w lokalnych.
Jednak do6wiadczenie wskazuje, 2a najwazniejsze byto i jest
zaangahowanie na poziomie lokalnyrn, cryli ogrod6w i kolegi6w prezes6w

ROD. Tam najlepiej mozna rczpozrral potrzeby i potencjal, Lt6.y mohe
posluzy6 ich zaspokojeniu. To w ogrodach s4 ludzie, bez kt6rych realizacja
najlepszych nawet inicjatyw nie bgdzie mo2liwa. Bez zaangahowania struktur
terenowych, pozyskanie spoSr6d dzialkowc6w os6b gotowych poSwigci6 sw6j
czasi talenty narealizacjg dzia\ah we wsp6lpracy z innymi organizacjami, nie
jest i nigdy nie bgdzie mozliwe. To wreszcie w ogrodach posiadamy
infrastrukturg, kt6ra moze posluzyi do rcalizacji takich przedsigwzigf, a kt6rej
dysponentem i faktycznym wlaScicielem jest nikt i*y, jak spoleczno56
dzialkowc6w z danego ogrodu. Zatem to na szczehlu lokalnym ostatecznie
zapadnq najwa2niejsze decyzje - czy i w jakim zakresie ogrody podejm4
wsp6lpra cA z pafinerami zewngtrzrymi.
Maj4c SwiadomoSi skali v'ryzwah i potrzeb, z jakimi wiq2e sig realizacja
takich inicjatyw, delegaci zgromadzeni na Krajowym Zjeildzie uznajq, 2e
dzialania takie s4 warte wysilku i zaanga2owania calego Zwiry)u. Dlatego tez

Krajowy Qazd Delegat6w Polskiego Zwiry)u Dzialkowc6w apeluje do

wszystkich struklur naszej organizacji, a w szczeg6lnoSci do rodzinnych
ogrod6w dzialkowych, o podjgcie starafi na rzecz szerszej wsp6lpracy z
partnerami z krggu orgarizacji pozanqdowych. Podmioty z trzeciego sektora,
chociuhby ze wzglgdu na tozsamy charakter i filozofig dziatania, s4 dla ogrod6w
naturalnymi kandydatami do kooperacji, kt6ra zaowocuje pelniejszym
wykorzystaniem moZliwoSci ROD. Taka wsp6lpraca to wrgcz idealny spos6b na

ozszerzenie, poza dzialkowc6w, Lrggu benefi

ent6w funkcj onowania ogrod6w
dzialkowych, a przez to trwale zakorzenienie w powszechnej SwiadomoSci
znaczenia. jakie rodzinne ogrody dzialkowe maj4 dla og6lu spoleczefstwa.
Zatem wysilek ten warto ponieS6 zar6wno, ze wzglgdu na poZytki spolecme,
jakimi zaowocuj e taka wsp6lpraca, jak i korzy5ci, kt6re w dalszej perspektywie
przyniesie ona bezpoSrednio dla ogrod6w i samych dzialkowc6w.
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