
 
 

Plan Pracy 

Okręgowej Komisji Polityki Społecznej i Oświatowej  

na kadencję 2019-2023 

XIV Zjazd PZD, który odbył się w dniu 18 października 2019 roku, przyjął 

uchwałę o kontynuacji długofalowego Programu Polityki Społecznej i Oświatowej. 

Realizacja programu Okręgowej Komisji Polityki Społecznej i Oświatowej będzie 

przebiegała w oparciu o trzy programy PZD:  Otwarty Program Społecznego 

Rozwoju ROD przyjęty Uchwałą KR nr 1/VI/2016, Otwarty Program Oświatowy 

PZD przyjęty uchwałą KR nr 2/XXIX/2019 oraz Otwarty program nowoczesnego 

zagospodarowania działek na miarę współczesnych rodzin przyjęty uchwałą  

nr 5/XXVIII/2019. 

W obecnej kadencji sprawą priorytetową będzie otwarcie ogrodów na lokalną 

społeczność oraz upowszechnianie wiedzy i nowych rozwiązań w ogrodnictwie 

działkowym wśród działkowców, społecznych instruktorów ogrodowych  

i społeczności lokalnej. 

Cele i zadania Komisji Polityki Społecznej 

1. Współpraca i wsparcie ROD w dalszej realizacji Otwartego Programu 

społecznego rozwoju ROD. 

2.  Promocja Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD wśród działkowców 

oraz społeczeństwa lokalnego poprzez:  

 propagowanie działań prospołecznych, ekologicznych, oświatowych  

i edukacyjnych; 

 udział, promocja i wspieranie działań otwierających ROD na lokalne 

społeczeństwo; 

 aktywność w mediach społecznościowych (strona internetowa, facebook), 

radio, telewizja; 

 rozwijanie współpracy z instytucjami państwowymi i pozarządowymi 

poprzez bezpośrednie spotkania z przedstawicielami  samorządów, instytucji 

kulturalnych oraz organizacjami pozarządowymi (urzędy, szkoły, przedszkola, 

uniwersytety III wieku); 

 opracowanie kierunków i zasad współpracy, a także promocja i popieranie 

działań podejmowanych z samorządami lokalnymi i instytucjami 

zewnętrznymi dla poprawy wizerunku i postrzegania ruchu ogrodnictwa 

działkowego; 

 czynny udział w działaniach edukacyjnych i szkoleniowych w ROD; 

 wspieranie i edukowanie w sprawie działań ROD dla pozyskania 

zewnętrznych środków finansowych na poprawę infrastruktury w ROD; 



 
 

 Inicjowanie działań zmierzających do poprawy i dostosowania 

infrastruktury w ROD do zmieniającego się otoczenia i oczekiwań 

działkowców; 

 podejmowanie działań wspierających rozwój, popularyzujących  

i promujących ruch ogrodnictwa w Polsce, jego rolę i znaczenie dla 

środowiska naturalnego oraz integracji społeczeństwa. 

Otwarcie ogrodów to przede wszystkim organizowanie dni otwartych dla 

społeczeństwa oraz wypoczynku i rekreacji w ogrodach dla seniorów i dzieci. Należy 

wykorzystać walor prozdrowotny ogrodów i tworzyć specjalne przestrzenie na 

terenie ROD, które będą pozytywnie oddziaływały na zdrowie mieszkańców. 

Planowana jest organizacja imprez promujących zdrowy styl życia oraz warsztatów 

i zajęć terapeutycznych dla wszystkich grup społecznych a w szczególności dla osób 

niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i seniorów. 

Jako szczególnie ważną, należy uznać współpracę ogrodów działkowych  

z instytucjami opiekuńczo - oświatowymi (szkoły, domy dziecka, przedszkola). 

Tworzenie tzw. „zielonych klas” i prowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie 

ogrodów działkowych i szkolnych będzie służyć społeczeństwu w wychowaniu 

najmłodszych pokoleń w poszanowaniu dla świata.    

Cele i zadania Komisji Oświatowej 

1. Propagowanie wiedzy z zakresu ogrodnictwa ekologicznego oraz 

nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek wśród społeczności 

ogrodowej i lokalnej poprzez: 

 czynny udział w działaniach edukacyjnych i szkoleniowych w ROD -

szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla działkowców i Społecznej 

Służby Instruktorskiej SSI; 

 udział i wspieranie działań otwierających ROD na lokalne 

społeczeństwo - otwarte szkolenia i kursy dla działkowców  

i  społeczności lokalnej. 

2. W zakresie szkoleń podstawowych i specjalistycznych - podejmowanie działań 

usprawniających system: 

 wykorzystanie urządzeń multimedialnych do prezentacji; 

 wykorzystanie i  rozpowszechnianie publikacji popularno-naukowych 

(ulotek, broszur, książek i plakatów);  

 publikowanie informacji na temat szkoleń na stronie internetowej 

Okręgu, Jednostki Krajowej i ROD; 

 sukcesywne zwiększanie częstotliwości szkoleń podstawowych do  

24 szkoleń w roku i specjalistycznych w zależności od potrzeb w ROD; 



 
 

 aktywizacja instruktorów SSI - Społecznej Służby Instruktorskiej do 

propagowania działalności szkoleniowej w ROD np. pomoc  

w organizacji praktycznych szkoleń (specjalistycznych). 

3. W zakresie szkoleń dla instruktorów SSI:  

 podnoszenie kwalifikacji instruktorów poprzez organizowanie szkoleń, 

warsztatów oraz wykładów; 

 wspieranie pracy instruktorów SSI poprzez organizowanie okresowych 

narad.  

4. W zakresie otwartych kursów i szkoleń dla działkowców i społeczności 

lokalnej: 

 przygotowanie oferty edukacyjnej (szkolenia, kursy lub warsztaty) 

uwzględniającej specyfikę i współczesne potrzeby lokalnej społeczności 

np. na temat ogrodnictwa ekologicznego, zdrowej żywności z ogrodu, 

terapii w ogrodzie (hortiterapia) itp.; 

 pomoc w organizacji i uczestnictwo w wydarzeniach: 

 towarzyszących imprezom ogrodowym; 

 lekcji przyrody dla szkół i przedszkoli; 

 zajęcia dla seniorów. 

5. Uczestnictwo krajowych i okręgowych instruktorów SSI w audycji radiowej 

radia „PIK” „Raz na zielono”. 

Otwarcie ogrodów działkowych na potrzeby społeczeństwa oraz działalność 

oświatowa będzie najlepszą promocją Ogrodów i Związku, dlatego należy dołożyć 

wszelkich starań, aby realizacja zamierzeń Komisji Polityki Społecznej i Oświatowej 

przebiegała pomyślnie.  

Okręgowa Komisja Polityki Społecznej i Oświatowej będzie zachęcała  

i wspierała Zarządy ROD w realizacji  działań prospołecznych i oświatowych  

w ogrodach na terenie Bydgoszczy i całego Okręgu Bydgoskiego. Mając świadomość 

ogromnego znaczenia tych działań planujemy nawiązanie długofalowej współpracy  

z samorządem lokalnym i instytucjami państwowymi.  Pozwoli to na wypracowanie 

wspólnej polityki służącej naszej społeczności oraz pomoże pozyskać środki 

finansowe potrzebne do realizacji założeń.  
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