
Інклюзивний зелений
освітній простір 

www.greeninclusion.eu

Сади, розташовані в містах, мають
великий соціальний та екологічний
потенціал. Знаходячись там, ми
можемо побачити, циклічну зміну
природи, взаємозв’язок різних
природних явищ, ознайомитися з
питаннями захисту довкілля та
кліматуМи можемо зустрітись там з
іншими людьми та встановити нові
соціальні зв’язки або знайти
однодумців для громадської діяльності.

В міських садах ми можемо спільно
розвиватись та навчатись разом з
громадами. Основна їх перевага – це
ІНКЛЮЗИВНІСТЬ - відкриті та доступні
для громадськості міські сади надають
можливості для участі всіх бажаючих,
зокрема, вразливих груп населення.

GARDENS як Інклюзивні зелені освітні
простори Є проектом Erasmus+ project
який поширює знання про зелену
освіту та інклюзивність Ми збираємо
досвід країн Європи, та ділимося
методами і практиками екологічної
освіти в садах та робимо її більш
доступною. Ці методи охоплюють такі
теми як: сталий розвиток, оновлювана
економіка, залучення до участі,
питання екології, клімату та
виробництво продуктів харчування – з
урахуванням інклюзії. 

Результати проекту будуть
загальнодоступними та придатними
для використання Найкращі практики
будуть опубліковані у електронній
книзі та на інтерактивній онлайн-карті.
Вказані матеріали будуть доступні
всіма мовами проєкту на нашому сайті.
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Ми є членами європейських
партнерських організацій з Франції,
Німеччини, Італії, Польщі та Швеції – 
колектив організацій та інституцій, що
займаються неформальною освітою в
контексті садових рішень. Наша робота
зосереджена на тематиці сталого
розвитку, місцевої та відновлюваної
економіки, зеленої освіти, екології та
виробництва продуктів харчування. Ми
прагнемо до залучення людей з
інвалідністю та інтеграції соціально
виключених груп. До нашої команди
входять освітяни, громадські діячі,
бізнес-консультанти, тренери, садівники,
представники місцевої влади та
ландшафтні дизайнери.

Підтримка Європейської Комісії у створенні цієї публікації не означає схвалення її змісту, який відображає лише погляди авторів, і Комісія
не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься в ній.

himmelbeet, Berlin, Germany, www.himmelbeet.de

Kilowatt, Bologna, Italy, www.kilowatt.bo.it

Comparative Research Network, Berlin, Germany, www.crnonline.de

SaluTerre, Sainte-Foy-la-Grande, France, www.saluterre.com

Zasiej, Warsaw, Poland www.zasiej.org 

Krakow Municipal Greenspace Authority, Poland, www.zzm.krakow.pl

Changemaker, Göteborg, Sweden www.changemaker.nu
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