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Σε αυτό το τεύχος

Η άδεια τους διαχειριστή αστικών και
περιαστικών / κοινοτικών κήπων:
παρουσίαση
Στο πρόγραμμα Gardeniser Pro ο στόχος είναι να δημιουργηθούν οι απαραίτητες
προϋποθέσεις για την αναγνώριση ενός νέου επαγγελματικού προφίλ:του διαχειριστή
αστικών και περιαστικών / κοινοτικών κήπων.

Η άδεια τους διαχειριστή
αστικών και περιαστικών /
κοινοτικών κήπων:
παρουσίαση

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, παρέχονται εργαλεία και ένα πιλοτικό
πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης από τους εταίρους. Ο στόχος είναι
να δημιουργηθείένα πρόγραμμα που θα βοηθήσει στην επίσημη αναγνώριση
ενός διαχειριστή αστικών και περιαστικών / κοινοτικών κήπωνως επαγγελματικό ρόλο.
Στόχος μας είναι να ενσωματώσουμεδιάφορους τύπους ρόλων μέσα σε έναν κοινοτικό

Βράβευση για τον Jim
Sheeran, Gardeniser
από την Αγγλία.
Το Gardeniser
PRO στην Κρήτη

κήπο (όπως έναν διαχειριστή ομάδων, έναν κηπουρό, κ.α.), καθώς δεν υπάρχει σήμερα μια
σαφής επαγγελματική αναγνώριση του διαχειριστή αστικών και περιαστικών / κοινοτικών
κήπων.Παράλληλα με το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισηςκαι την υλοποίηση
των πρακτικών σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, η κοινοπραξία ασχολείται με την
ανάπτυξη μιας Άδειας που θα αποκτηθεί από όλους τους επίδοξους διαχειριστές αστικών
και περιαστικών / κοινοτικών κήπων, έχοντας ακολουθούσειτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
και την πρακτική άσκηση.
Αυτή η Άδεια θα βασίζεται σε μια αξιολόγηση που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις ικανότητες
που αποκτήθηκαν ή βελτιώθηκαν χάρη στο πρόγραμμα Gardeniser Pro και θα είναι
σύμφωνη με το ECVET (Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση) που θα επιτρέψουν την επίσημη αναγνώρισή τους.

Η διαδικασία πίσω από αυτή την πιστοποίηση θα παρουσιαστεί σε ένα τελικό έγγραφο που
είναι διαθέσιμο στο τέλος του έργου.Αυτό το έγγραφο θα είναι μια εισαγωγή των ήδη
υπαρχόντων εργαλείων, αλλά μπορεί να προσαρμοστεί ή να μεταφερθεί στη διάρκεια του
έργου αυτού, ονπροϊόν ετών κοινωνικής / κυβερνητικής ανάπτυξης. Δείχνει ένα σαφές
παράδειγμα για το τι θα μπορούσε να επιτευχθείμακροπρόθεσμα για την ενίσχυση και
επέκταση της αναγνώρισηςενός διαχειριστή αστικών και περιαστικών / κοινοτικών κήπων,
γνωστού και ως Gardeniser.
Το παρόν έγγραφο θα παρουσιάσει επίσης τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του
έργου: τα εργαλεία αξιολόγησης για τις θεωρητικές και πρακτικές εκπαιδεύσεις, το
πιστοποιητικό άδειας και τη δήλωση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της
μαθησιακής διαδικασίας. Η άδεια θα είναι ένα διαδραστικό έγγραφο, ένα εγγράψιμο αρχείο pdf μεταφρασμένο και διαθέσιμο σε
όλες τις γλώσσες της εταιρικής σχέσης. Η άδεια θα ενημερώνεται από τον διαχειριστή αστικών και περιαστικών / κοινοτικών
κήπων και θα τον συνοδεύει στην εκπαιδευτική του εμπειρία καθ 'όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. Τα αποτελέσματα
αυτής της διαδικασίας θα είναι σύντομα διαθέσιμα. Μείνετε συντονισμένοι!

Βράβευση για τον JimSheeran, Gardeniser από την Αγγλία.
Ο Jim Sheeran, ένας από τους βρετανούςGardeniser, κέρδισε πρόσφατα ένα βραβείο για
τον βρώσιμο κήπο του Raphael στο Λονδίνο που άνοιξε τον Αύγουστο. Αυτός είναι ένας
κοινοτικός κήπος που προέκυψε από μια τοπική εκστρατεία από τους κατοίκους για να
αναπτύξει ένα σχέδιο καλλιέργειας τροφίμων για την topik;h κοινότητα. Με τη βοήθεια
εκατοντάδων εθελοντών, ο αγροτικός κήπος του St. Raphaelδιαθέτει τώρα ένα κοτέτσι,
μια λιμνούλα, έναν οπωρώνα από οπωροφόρα δέντρα, κάδους λιπασματοποίησης,
πολλά παρτέριακαι μια εκπληκτική πέργκολα.
Ο Jim και η ομάδα του έλαβαν ένα βραβείο με σήμανση «Εξαιρετικό» από την Royal
Horticulture Society, τοIt’sYourNeighbourhoodκαι το LondoninBloom. Αν και ο κήπος
διευθύνεται από το Sufra NW London, ωφελείται η κοινότητα. Ο κήπος παρέχει ένα
θεραπευτικό χώρο όπου μπορούν να επενδύσουν στις δεξιότητες, την υγεία και την
ευημερία των κατοίκων της περιοχής, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την εμφάνιση του κτήματος και δίνοντας στους
κατοίκους την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν, να διασκεδάσουν και να καλλιεργήσουν τρόφιμα. Ο Jim ολοκλήρωσε
πρόσφατα την πρακτική άσκηση του διαχειριστή αστικών και περιαστικών / κοινοτικών κήπων στο Ηνωμένο Βασίλειο
και δήλωσε ότι βρήκε την πρακτική άσκηση «πραγματικά εμπνευσμένη και εξαιρετικά χρήσιμη στην εργασία που
κάνω». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κήπο St Raphel’s, δείτε εδώ.

Το Gardeniser PRO στην Κρήτη
Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης, αναπτύχθηκε μια νέα νομική μορφή για τις
οντότητες αυτοοργάνωσης και αλληλεγγύης, κυρίως για την προώθηση των ατόμων που κινδυνεύουν από τον κοινωνικό
αποκλεισμό, την απασχόληση και την ενεργό ιδιότητα του πολίτη. Αυτή η νέα νομική μορφή για την κοινωνική
επιχειρηματικότητα, που ονομάζεται «κοινωνικοί συνεταιρισμοί» (ΚΟΙΝΣΕΠ), προσέλκυσε πολλούς ανθρώπους κυρίως
νέους που σχηματίζουν ομάδες με κοινούς στόχους ακολουθώντας κυρίως τις αρχές της αυτοοργάνωσης, της
αλληλεγγύης και της βιωσιμότητας, δημιουργώντας νομικά πρόσωπα των κοινωνικών συνεταιρισμών. Από την αρχή της
πρωτοβουλίας, στην Κρήτη ιδρύθηκαν 84 τέτοιοι συνεταιρισμοί και εξακολουθεί αυτή η πρωτοβουλία να αναπτύσσεται.
Η πλειοψηφία αυτών των οντοτήτων (70%) συνδέονται με τη βιώσιμη γεωργία και μερικές από αυτές με δραστηριότητες
πολύ κοντά σε αυτό που ονομάζεται "αστική κηπουρική".
Ωστόσο, μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός κατάφερε να είναι οικονομικά βιώσιμος λόγω έλλειψης εξειδικευμένων
γνώσεων. Η κατάρτιση ενός μέλους αυτών των κοινωνικών δομών βασίζεται κυρίως σε προσεγγίσεις μη τυπικής
μάθησης, όπως συζητήσεις μεταξύ μελών συνεταιρισμών, σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κοινωνικά μέσα ενημέρωσης,
συνεδριάσεις ολομέλειας κλπ. Ωστόσο, μερικές από αυτές κατάφεραν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους τα πρώτα έτη
λειτουργίας και έχουν εισέλθει στη φάση της επέκτασης και της οικονομικής αποδοτικότητας.

16 από αυτούς τους συνεταιρισμούς κοινωνικών επιχειρήσεων και "Urban Gardens" στην Κρήτη, επιλέχθηκαν
από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση (ECTE) για την υποδοχή οκτώ εκπαιδευόμενων από το
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία που είχαν ήδη παρακολουθήσει μια θεωρητική κατάρτιση στις
χώρες τους για το πρόγραμμα Gardeniser Pro, Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί / Αστικοί Κήποι διασκορπίστηκαν σε όλες τις
περιοχές της Κρήτης και πρόσφεραν εργασιακή εμπειρία δίνοντας την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις καθημερινές
δραστηριότητες, να εξοικειωθούν με τις πρακτικές διακυβέρνησης και αυτοοργάνωσης, την αλληλεγγύη και τον
εθελοντισμό. Ο στόχος αυτής της διεθνούς μικτής κινητικότητας ήταν να αποκτήσουν οι διαχειριστές αστικών και
περιαστικών / κοινοτικών κήπων τα συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα με τη μορφή πρακτικής εμπειρίας στον
τομέα, ως μέρος της εκπαίδευσής τους και στη συνέχεια να πιστοποιηθούν ως επαγγελματίες με τον διακριτικό τίτλο
"Διαχειριστής αστικών και περιαστικών / κοινοτικών κήπων ". Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων που υλοποιήθηκαν
σε τρεις ροές, οι επιλεγμένοι χώροι φιλοξενίας των εκπαιδευομένων ήταν:
Συνεταιρισμοί κοινωνικών επιχειρήσεων και "Αστικοί Κήποι" στην περιοχή των Χανίων
Terra Verde (συνεταιρισμός κοινωνικής οικονομίας)Μονή ΧρυσοπηγήςΒάμος Τοπικός Συνεταιρισμός στο Βάμο
(συνεταιρισμός κοινωνικής οικονομίας)Συνεταιρισμοί στα χωριά Χιλιομούδου και Βάμου Το Βοτανικό Πάρκο και οι Κήποι
της Κρήτης (συνεταιρισμός κοινωνικής οικονομίας)
Συνεταιρισμοί κοινωνικών επιχειρήσεων και "Αστικοί Κήποι" στην περιοχή του Ηρακλείου
CommonsLab(συνεταιρισμός κοινωνικής οικονομίας)Από Κοινού (συνεταιρισμός κοινωνικής οικονομίας)Ανοικτή αγορά
για συνεταιρισμούς κοινωνικής οικονομίας στο Ηράκλειο (συνεταιρισμός της κοινωνικής οικονομίας)Η κοινοτική γεωργία
στήριξης (CSA) (συνεταιρισμός κοινωνικής οικονομίας)
Συνεταιρισμοί κοινωνικών επιχειρήσεων και "Αστικοί Κήποι" στην περιοχή του Ρεθύμνου
Πάνακρον (συνεταιρισμός κοινωνικής οικονομίας)Φεστιβάλ Amari GreenΟ κοινωνικός συνεταιρισμός Αροδαμός
(συνεταιρισμός κοινωνικής οικονομίας)Βοτανικοί κήποι Maravel (ιδιωτικός κήπος)Διαπολιτισμικοί συνεταιρισμοί στην
περιοχή της Μεσσαράς και του χωριού ΑποδούλουΦυσικό Πάρκο Φουρφουρά

Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πραγματικές καταστάσεις της αγοράς σχετικά με τους κήπους
της Κρήτης και εκπαιδεύτηκαν τόσο στους παράγοντες επιτυχίας όσο και στις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν. Στο πλαίσιο
αυτό, οι εκπαιδευόμενοι απέκτησαν γνώση στα ακόλουθα:
- Τεχνική: Τοποθεσία Κήπου, αρχιτεκτονική, μικροκλίμα, βιωσιμότητα στις καλλιέργειες, βιολογική τεχνική, βασική
τεχνική καλλιέργειας, κρητική χλωρίδα.
- Διοίκηση / διαχείριση: Δομή διακυβέρνησης, ανταλλαγή γνώσεων, τοπικό νομικό πλαίσιο, διαθεσιμότητα
διαστήματος, εθνικοί κανονισμοί, υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν, νομική δομή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
αστικών κήπων, Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, εσωτερικός συντονισμός και ανάθεση δραστηριοτήτων, σε εθελοντές,
δυνατότητες της τοπικής, περιφερειακής, εθνικής και διεθνούς δικτύωσης
- Οικονομική διαχείριση: οικονομική βιωσιμότητα, χρηματοοικονομικός προγραμματισμός.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν
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που περιέχονται σε αυτήν.

