Y4Trees
Studia przypadków

Te studia przypadków przedstawiają przykłady młodych ludzi, którzy promują wśród
innych wartość drzew, lasów i produktów z nich pochodzących. Opisują także młodych
ludzi, którzy stworzyli przedsiębiorstwo, projekt lub produkt, albo znaleźli drogę do
pracy lub kariery.
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1 Futuro (PT)
Kampania 100 000 drzew
Dlaczego warto to przeczytać?
W ramach projektu sadzenia drzew młodzież poznaje wartość rodzimych drzew i lasów
mieszanych, a także wartość długoterminowego programu wolontariatu. Futuro to
projekt RCE Porto Metropolitan Area, koordynowany przez Universidade Católica
Portuguesa i Porto Metropolitan Area. Sieć ta promuje transfer wiedzy, szkolenia i
dzielenie się zasobami między partnerami. Środki finansowe pochodzą od partnerów i z
grantów.

Po co?

 Rekultywacja terenów zdegradowanych,
wypalonych i nie w pełni wykorzystanych,
na których występuje monokultura drzew
eukaliptusowych i roślin inwazyjnych.
 Zaangażowanie obywateli i organizacji w
odnowę ekologiczną.
 Produkcja rodzimych drzew i krzewów do
nasadzeń rekultywacyjnych.
 Szkolenie wolontariuszy, personelu
operacyjnego i technicznego.
 Podnoszenie świadomości na temat lasów i
gatunków rodzimych w regionie.

Co zostało zrobione?
Co roku RCE Porto planuje działania dostosowane do potrzeb zadrzewiania działek oraz
do dostępnych środków finansowych. Komunikacja i rozpowszechnianie informacji o
działaniach wolontariuszy w szkółkach drzew i na działkach odbywało się za
pośrednictwem sieci społecznościowej, strony internetowej i list mailingowych projektu.
Wolontariusze zapisywali się na zajęcia, otrzymując wcześniej potwierdzenie i
szczegółowe informacje. Uniwersytet towarzyszył wolontariuszom, którym zapewniono
ubezpieczenie, wiedzę, wskazówki i szkolenia. Po zakończeniu działań wolontariusze
otrzymali informacje zwrotne.

Jakie korzyści?
W latach 2011-2019 na 190 hektarach posadzono ponad 100 000 drzew 42 gatunków
rodzimych. W dwóch szkółkach wyhodowano ponad 70 000 drzew, których wskaźnik
przeżywalności po 5 latach wyniósł około 80%. W około 700 działaniach wzięło udział
ponad 17 000 wolontariuszy i 250 pracowników. Wyniki te były efektem aktywnej
współpracy siedemnastu gmin, Państwowej Straży Leśnej, stowarzyszeń właścicieli lasów,
strażników leśnych, prywatnych właścicieli gruntów, firm, organizacji pozarządowych i,
oczywiście, młodzieży.
Młodzi ludzie uczyli się o rodzimych drzewach i gospodarce leśnej, a także o uprawie i
sadzeniu rodzimych drzew..

Jakie linki?
Y4Trees Guide Section 2.1
Futuro – A project of 100 000 trees
Futuro promotion video

2 Students for Trees (UK)
Studenci dla drzew
Grupy studenckie na uniwersytetach w Wielkiej
Brytanii
Dlaczego warto to przeczytać?
Projekt ten został stworzony dla wszystkich uniwersytetów i szkół wyższych w Wielkiej
Brytanii. Projekt powstał dzięki Narodowemu Związkowi Studentów (NUS), który
pracował nad tym, aby opinie młodych ludzi zostały wysłuchane, gdy Woodland Trust i 80
innych organizacji opracowywało nową Kartę dla Lasów, Drzew i Ludzi. Karta Drzewa
została wprowadzona w 2017 roku. NUS otrzymał fundusze od Woodland Trust i Heritage
Lottery Fund na utworzenie projektu Students for Trees. Projekt ten jest całkowicie
prowadzony przez studentów i ma na celu zmianę postrzegania przez studentów lasów i
drzew w całej Wielkiej Brytanii.

Po co?






Ochrona, waloryzacja i promowanie lasów i drzew na terenie kampusów oraz wokół
szkół wyższych i uniwersytetów.
Pomoc dla studentów poznania wartości lasów i drzew jako dziedzictwa kulturowego.
Wspieranie studentów w aktywnym pielęgnowaniu i ochronie drzew poprzez
zakładanie lokalnych studenckich Oddziałów Karty Drzewa, promowanie zasad Karty
Drzewa wśród grup studenckich, kolegiów, związków studenckich i na uniwersytetach.
Zapewnienie porad i zasobów dla projektów prowadzonych przez studentów.
Inspirowanie studentów do prowadzenia działań w ramach corocznego Dnia Drzewa.

Co zostało zrobione?




Opublikowanie ankiety na temat studentów i drzew.
Wspieranie grup uniwersyteckich, aby stały się oddziałami Karty Drzewa, oraz
organizowanie imprez w Dniu Karty Drzewa i podczas Narodowego Tygodnia Drzewa w
listopadzie.
Początkowo ufundowano 50 funtów na wybrane przez grupę działanie w Dniu Karty
Drzewa lub w Krajowym Tygodniu Drzewa.









Komunikacja z grupami odbywała się za pomocą comiesięcznych biuletynów i mediów
społecznościowych.
Zaoferowanie małych grantów dla grup uniwersyteckich, aby zachęcić studentów do
spędzania czasu na świeżym powietrzu podczas Tygodnia Świadomości Zdrowia
Psychicznego w 2019 roku.
Zorganizowanie konkursu poetyckiego "Studenci dla drzew".
Zachęcanie do udziału w konkursie fotograficznym na temat "Zdrowie i nadzieja".
Związek Studentów w Liverpoolu - prawie 100 studentów przedstawiło swoje historie
i pomysły związane z drzewami.
Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu w Bangor - zorganizowało dzień sadzenia drzew
w lokalnych szkołach. Stowarzyszenie Studentów Leśnictwa w Bangor podniosło
świadomość Karty Drzewa wśród lokalnych grup społecznych.
University of Leeds Engage - zorganizował stoisko artystyczne, na którym
sprzedawano prace 15 artystów związane z Kartą Drzewa. Z zebranych pieniędzy
sfinansowano kilka projektów Woodland Trust. #Leeds4Trees.

Proponowane działania
 Wspieraj Kartę Drzewa poprzez zbieranie podpisów, organizowanie imprez i
lobbowanie na uczelni.
 Organizuj imprezy, w tym instalacje artystyczne, akcje sadzenia drzew, dni ubierania
drzew itp.
 Przekształć Tydzień Drzewa w rywalizację z Tygodniem Mody i zorganizuj pokaz mody,
w którym zaprezentujesz ubrania wykonane z papieru z odzysku.
 Wykorzystaj makulaturę do zorganizowania wieczoru origami lub stwórz mural z
jesiennych liści.
 Zrób sobie przerwę po stresującym tygodniu i zorganizuj spacer po lesie lub
polowanie na poszukiwaczy przygód w swojej okolicy.

Jakie korzyści?




W ciągu pierwszego roku zaangażowało się ponad 5000 uczniów, którzy byli członkami
Rady Studenckiej Karty Drzewa, organizowali imprezy na terenie kampusu, wzięli
udział w naszych badaniach dotyczących postrzegania lasów i drzew przez uczniów
lub podpisali swoje poparcie dla Karty Lasów, Drzew i Ludzi.
Rada Studenckiej Karty Drzewa - ponad 20 studentów z całej Wielkiej Brytanii
wchodziło w skład rady studenckiej, doradzając i reprezentując głosy i opinie
młodych ludzi na temat przyszłości lasów i drzew w Wielkiej Brytanii. Rada złożona z
osób w wieku 16-24 lat reprezentowała młodych ludzi z 80 organizacji, które
uczestniczyły w tworzeniu Karty Drzewa.

Jakie linki?
Y4Trees Guide Section 2.1
Students for Trees
Tree Charter
National Tree Week
Contact – studentsfortrees@nus.org.uk
Organisers - Students Organising for Sustainability. Wcześniej była ona oddziałem
National Union of Students.

3

Campaigns about city tree felling (ES)
Kampania na rzecz niewycinania miejskich
drzew (Wpływ huraganu Filomena)

Dlaczego warto to przeczytać?
Pomagano młodym ludziom w rozpoczęciu własnej kampanii przeciwko wycince drzew
miejskich, które ucierpiały w wyniku silnej burzy.

Po co?
Burza śnieżna Filomena nawiedziła środkową Hiszpanię na początku stycznia 2021 roku.
Wichura uszkodziła pół miliona drzew w Madrycie. Historyczna burza zimowa przeszła
przez Hiszpanię w dniach 8 i 9 stycznia, zrzucając 50 centymetrów śniegu na centralną i
północną część kraju i zabijając cztery osoby. Była to największa śnieżyca, jaka
nawiedziła Półwysep Iberyjski od ponad 50 lat. Było to ekstremalne wydarzenie, więc
drzewa miejskie nie były przygotowane na taką burzę. Wezwano zespoły specjalistów,
aby sklonować niektóre z najcenniejszych okazów drzew, tworząc genetycznie
identyczne kopie. Łatwym rozwiązaniem, aby uniknąć wypadków, było wycięcie drzew,
które były potencjalnie zagrożone upadkiem. Aby tego uniknąć, grupa młodych ludzi
rozpoczęła kampanię, która miała skłonić profesjonalistów do zastanowienia się, jak
traktować każde drzewo z osobna. Niektórzy politycy również wykorzystali burzę, aby
wznieść budynki w miejscu powalonych drzew.

Co zostało zrobione?









Młodzi ludzie nawiązali kontakty z innymi, w tym ze stowarzyszeniami ekologicznymi.
Spotkali się, przygotowali i zaplanowali działania.
Wykorzystali darmowe platformy, takie jak Google drive, do dzielenia się
dokumentami z wszystkimi zaangażowanymi osobami.
Sporządzono listy kluczowych osób i organizacji, które będą prowadzić lobbing i do
których lobbing będzie skierowany.
Opracowano tekst i petycję do podpisania.
Rozpoczęto kampanię.
Stworzono silny hashtag i wykorzystano media społecznościowe, takich jak WhatsApp,
do rozpowszechnienia informacji.
Rozmowy z politykami po osiągnięciu masy krytycznej.

Jakie korzyści?
Młodzi ludzie uczyli się, jak pracować w zespole, jak pisać w różnych mediach manifestach, wiadomościach, mediach społecznościowych. Dowiedzieli się także, jak

wpływać na decydentów i politykę w swojej dzielnicy i mieście. Burza uświadomiła
ludziom, że jeśli odpowiednio zarządza się drzewami, będą one rosły zdrowo i poradzą
sobie z ekstremalnymi zjawiskami, takimi jak silne wiatry, śnieg i burze. Ludzie
dowiedzieli się także, jakie gatunki drzew są najbardziej odpowiednie do warunków
pogodowych, szkodników i zanieczyszczeń w mieście.




Podkreślono znaczenie drzew w miastach i wagę wyboru właściwych gatunków.
Podkreślono znaczenie dobrego zarządzania drzewami. Wiele drzew, które zginęły w
wyniku huraganu Filomena, nie było zdrowych, co sprawiło, że były one podatne na
uszkodzenia.
Uświadomienie społeczeństwu i pracownikom urzędu, że przycinanie gałęzi drzew w
celach estetycznych lub z powodu zrzucania liści nie jest uzasadnione.

Jakie linki?
Y4Trees Guide Section 2.5

4 One Tree for the Forest campaign (PT)
Krajowa kampania partnerska na rzecz sadzenia
drzew
Dlaczego warto to przeczytać?
Każdy obywatel, w tym młodzież, może wziąć udział w odtwarzaniu lasów i sadzeniu
drzew. W ramach tej ogólnokrajowej kampanii zalesiania każdy może zadeklarować
posadzenie nowego rodzimego drzewa, zwłaszcza na obszarach najbardziej dotkniętych
pożarami.

Po co?
Jest to krajowa kampania w Portugalii, której celem jest tworzenie lasów z rodzimych
gatunków na obszarach dotkniętych pożarami w Portugalii. Te rodzime gatunki
zapewniają większą odporność na pożary, łagodzą klimat, promują bioróżnorodność i
chronią krajobraz.

Co zostało zrobione?
Quercus, stowarzyszenie działające na rzecz ochrony przyrody, oraz CTT, poczta
Portugalii, nawiązały współpracę, w ramach której można kupić na poczcie zobowiązanie
Vale uma Árvore, czyli Warte Drzewa. Zastaw kosztuje 3 euro, a osoba, która kupi go na
poczcie, musi zarejestrować jeden z wybranych 28 gatunków drzew na stronie

internetowej projektu. Quercus organizuje akcję wolontariuszy, którzy sadzą drzewo w
zaklasyfikowanych obszarach na północy i w centrum Portugalii, a następnie przekazuje
informacje o gatunku drzewa i lokalizacji plantacji osobie, która wykupiła zobowiązanie.
Dzięki ponad 100 000 rodzimych drzew posadzonych w całym kraju kampania "Jedno
drzewo dla lasu" ma na celu umożliwienie wszystkim aktywnego udziału w ponownym
zalesianiu Obszarów Chronionych i Obszarów Sklasyfikowanych, w szczególności na
obszarach najbardziej dotkniętych pożarami. W edycji 2021-2022 w sprzedaży pojawił
się nowy zestaw, Prunus avium lub Cerejeira-brava, który można nabyć przez cały rok w
sklepach CTT w kraju oraz w sklepie internetowym pod adresem www.ctt.pt, z
bezpłatną wysyłką na cały kraj.

Jakie korzyści?
Kampania ta jest korzystna dla środowiska, ponieważ promuje ponowne zalesianie, a
tym samym inne korzyści płynące z lasów. Ma ona także korzyści polityczne, ponieważ
poczta narodowa CTT jest kolejnym partnerem wspierającym bioróżnorodność i
przeciwdziałanie zmianom klimatu. Ponadto akt zadeklarowania nowo posadzonego
drzewa promuje aktywność obywatelską i świadomość ekologiczną.

Jakie linki?
Y4Trees Guide Section 2.5
Uma Árvore pela Floresta
Quercus
How much is a tree worth?

5 Trees for Peace campaign (E)
Europejska kampania sadzenia drzew przez
młodych ludzi
Dlaczego warto to przeczytać?
Drzewa dla Pokoju to kampania sadzenia drzew, która łączy działania na rzecz klimatu z
edukacją w zakresie zrównoważonego stylu życia, tworząc jednocześnie społeczność
młodych Europejczyków (z 10 krajów europejskich) zaangażowanych w zmianę sytuacji.
Jest to inicjatywa AYUDH Europe, międzynarodowego ruchu młodzieżowego, którego
celem jest wzmocnienie pozycji młodych ludzi, aby przyczyniali się do budowania
pokojowego i zrównoważonego świata oraz stali się współczującymi liderami, mającymi
poczucie tolerancji, solidarności i globalnej odpowiedzialności.

Po co?
Kampania koncentrowała się głównie na sadzeniu rodzimych europejskich drzew leśnych
i owocowych, które pochodzą z kontynentu europejskiego lub są tu naturalizowane.
Głównym celem było posadzenie ponad 1000 drzew w ciągu trzech lat, począwszy od
2018 r.

Co zostało zrobione?
AYUDH Europe koordynowała akcję. Każda osoba w wieku 15-30 lat mogła przyłączyć się
do akcji sadzenia drzew, wypełniając formularz. Można było również przekazać
pieniądze na sadzenie drzew. Każda akcja "Drzewa dla pokoju" była prowadzona przez
młodych ludzi na zasadzie wolontariatu i połączona z warsztatami na temat
zrównoważonego stylu życia. Młodzi ludzie wybierali gatunki drzew rodzime lub
uprawiane w ich regionie geograficznym, dbając o to, by sadzone rośliny mogły
przetrwać i rozwijać się w ich warunkach glebowych i klimatycznych. Organizowali grupy,
które sadziły drzewa w swoich krajach.

Jakie korzyści?
Ta kampania, polegająca na sadzeniu drzew, to skuteczny sposób na zbliżenie ludzi,
doświadczenie wspólnoty oraz wzmocnienie w młodych ludziach poczucia globalnej
odpowiedzialności i przywództwa. Może ona zainspirować młodzież ze wszystkich
środowisk do bycia aktywnymi obywatelami, łącząc ich w budowaniu bardziej
zrównoważonej i pokojowej przyszłości. Od początku kampanii "Drzewa dla pokoju" w
2018 r. organizacja AYUDH zasadziła 1050 drzew w całej Europie.

Jakie linki?
Y4Trees Guide Section 2.5
Trees for Peace campaign
AYUDH Europe
Plant for the Planet

6 Wood that Revives (ES)
Ponowne wykorzystanie i recykling produktów
drzewnych w przedsiębiorstwach młodzieżowych
Dlaczego warto to przeczytać?
Ludzie, a zwłaszcza młodzież, muszą zrozumieć, jak ważny jest recykling i ponowne
wykorzystanie produktów z drewna, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia materiałów
pierwotnych i wspieraniu gospodarki cyrkulacyjnej. Projekt ten koncentruje się na
zawodach zagrożonych wykluczeniem społecznym, takich jak stolarstwo.

Po co?
Buteo to firma, której główną działalnością jest doradztwo środowiskowe i turystyczne,
edukacja ekologiczna i turystyka przyrodnicza. Firma przekształciła odpady drzewne w
schronienia dla ptaków, owadów i nietoperzy, promując wiedzę na temat miejskiej
bioróżnorodności i wspierając projekty typu "citizen science". Dzięki temu proces
produkcji zmienił się z tradycyjnego modelu "wyprodukuj - użyj - wyrzuć", typowego dla
gospodarki linearnej, na nową, zrównoważoną gospodarkę okrężną, opartą na redukcji,
ponownym wykorzystaniu i recyklingu.

Co zostało zrobione?
W ramach projektu Madera Que Revive (Drewno, które ożywia) ponownie wykorzystano
odpady z sektora drzewnego w gminie Valladolid. Materiały te zostały wykorzystane do
budowy różnego rodzaju schronień dla ptaków, owadów i nietoperzy. W projekcie
współpracowano z organizacjami pracującymi z osobami niepełnosprawnymi lub
zagrożonymi wykluczeniem społecznym.








Rozpowszechnianie koncepcji gospodarki cyrkularnej poprzez liczne sesje
warsztatowe w ośrodkach edukacyjnych i młodzieżowych.
Odzyskane odpady drzewne. Po skontaktowaniu się z ponad 60 potencjalnymi
dostawcami w ramach projektu nawiązano współpracę z dwoma podmiotami
zajmującymi się odzyskiem odpadów drewnianych.
Zmniejszenie zużycia surowców. Odzyskano drewno i ponownie wprowadzono je do
systemu produkcji.
Promowano pracę z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Zbudowano budki lęgowe i schronienia dla ptaków, nietoperzy i owadów - zbudowano
100 sztuk.
Stworzenie schronów bioróżnorodności w mieście. Utworzono 70 schronów
bioróżnorodności.
Zrekompensowanie śladu węglowego powstałego w procesie produkcji jednej tony
CO2 emitowanego do atmosfery poprzez sadzenie gatunków aromatycznych i innych,
strategiczne planowanie transportu i odpowiedzialną konsumpcję.

Jakie korzyści?
Projekt ten stanowił doskonałą okazję do przedsiębiorczości dla młodych ludzi, ponieważ
nakreślił prostą drogę, którą mogliby podążać, aby zorganizować podobną inicjatywę w
swoim mieście. Pokazał, w jaki sposób młodzi ludzie mogą znaleźć partnera, który
dostarczy im skrawki drewna, resztki lub drewno z recyklingu, a następnie
współpracować z lokalnymi organizacjami ekologicznymi w celu znalezienia miejsca,
zdobycia narzędzi i zebrania grupy, która pomoże rozpowszechnić produkty po ich
wykonaniu.
Materiały te, które w przeciwnym razie zostałyby wyrzucone, stały się surowcami. Dzięki
temu projektowi drewno odpadowe zyskało wartość dodaną, zarówno pod względem
ekonomicznym, jak i społecznym oraz środowiskowym.
Projekt miał silny komponent społeczny, ponieważ budowa schronień została
przeprowadzona we współpracy z organizacjami pracującymi z osobami
niepełnosprawnymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Wiaty zostały
zainstalowane bezpłatnie w ośrodkach edukacyjnych, centrach obywatelskich i innych
emblematycznych budynkach w mieście Valladolid, takich jak Muzeum Nauki, budynek
bioklimatyczny LUCIA i inne.
Odpady drewniane zostały przewiezione pojazdami niezanieczyszczającymi środowiska,
a ślad węglowy całego projektu został obliczony w celu ustalenia środków
kompensacyjnych.

Jakie linki?
Y4Trees Guide Section 3.1
Madera que Revive
Buteo
Circular Labs

7 Urban Forest Innovation Lab (ES)
Inkubator pomysłów na biznes leśny wśród
bezrobotnej młodzieży
Dlaczego warto to przeczytać?
Aby pobudzić gospodarkę wielu wiejskich obszarów
leśnych, potrzebni są młodzi ludzie, którzy wykazują się
kreatywnością, zaangażowaniem i przedsiębiorczością.
Wyzwaniem dla dystryktu Cuenca było wykorzystanie
istotnych korzyści ekonomicznych, społecznych i
środowiskowych płynących ze zrównoważonej eksploatacji
lasów poprzez rozwój innowacyjnego przemysłu leśnego.
Pozwoliłoby to rozszerzyć lokalną gospodarkę poza usługi
publiczne, turystykę związaną z dziedzictwem kulturowym
oraz zapewnić lepsze zarządzanie lasami, system
zapobiegania pożarom i stworzenie większego
pochłaniacza dwutlenku węgla. Las w Cuenca jest
praktycznym miejscem do testowania i inkubowania
nowych przedsiębiorstw leśnych

Po co?
Cuenca posiada 53 000 hektarów lasów, które nie są w pełni wykorzystywane. Brakuje
programów edukacyjnych z zakresu biogospodarki i przedsiębiorczości związanych z
lasami. Wprowadzenie przedsiębiorczości leśnej w ramach tej inicjatywy miało pomóc
Cuenca zatrzymać utalentowanych ludzi i zapewnić możliwości rozwoju poprzez
zrównoważoną eksploatację lasów.

Co zostało zrobione?
Laboratorium Innowacji Lasów Miejskich (UFIL) współpracowało z Urban Innovation
Actions of Europe w celu opracowania 6-miesięcznego modułu szkoleniowego.
Finansowany w latach 2020-2022 projekt obejmował trzy fazy szkolenia, inkubacji i
rozwoju, każda dla około 30 uczestników. Skupiał się on na umiejętnościach XXI wieku,
biogospodarce leśnej oraz innowacjach biznesowych i środowiskowych w leśnictwie. W
ramach projektu badano także możliwości rozwoju lasów i opracowano plan działania dla
sektora leśnego. Projekt miał własne zaplecze w postaci sal lekcyjnych, pomieszczeń
wspólnych i laboratorium. Stażyści opracowywali tu pomysły dotyczące biogospodarki
leśnej, które były prototypowane i testowane. Mieli też do dyspozycji techników i
nauczycieli, którzy wspierali ich na wszystkich etapach procesu. Na koniec stażyści
zaprezentowali swoje projekty biznesowe trenerom, szkoleniowcom i potencjalnym
sponsorom. W projekcie uczestniczyły osoby indywidualne, które chciały nauczyć się, jak
tworzyć własne projekty (CREATE), firmy, które chciałyby rzucić wyzwanie swojej
działalności w zakresie biogospodarki leśnej (CHALLENGE), oraz osoby, przedsiębiorstwa,
instytucje i inne podmioty, które chciałyby stać się częścią lokalnego systemu
biogospodarczego (CONNECT).

Jakie korzyści?
Zatrudniono i przeszkolono 95 osób, w tym wielu młodych ludzi w wieku do 30 lat.
Zaowocowało to opracowaniem 34 projektów biogospodarki leśnej, z których część
została założona jako spółki i obecnie działa. Dzięki projektowi i gminie Cuenca udało się
pozyskać i utrzymać wykwalifikowaną siłę roboczą oraz zmniejszyć lokalne bezrobocie.
Nawiązano nowe partnerstwa, rozpoczęto rozwój turystyki leśnej i udoskonalono
szkolenia z zakresu biogospodarki leśnej.

Jakie linki?
Y4Trees Guide Section 3.2
Urban Forest Innovation Lab
Urban Forest Innovation Lab Cuenca
UFIL Cuenca video
UFIL Demo Day 2021 video

8 Tree Sparks (UK)
Promowanie wśród młodych ludzi kariery w
leśnictwie
Dlaczego warto to przeczytać?
To nowe przedsięwzięcie społeczne zostało założone przez młodego studenta leśnictwa,
który chciał promować leśnictwo jako fantastyczną karierę dla innych młodych ludzi zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Tree Sparks ma misję obalenia mitów dotyczących
leśnictwa i pokazania, że kariera w branży ochrony środowiska jest realna i daje
ogromną satysfakcję.

Kiedy zapytano założycielkę, Mimę Letts, dlaczego "Tree Sparks", odpowiedziała: "Tree
Sparks, choć koncentruje się na karierze w leśnictwie, chce promować możliwości
kariery dla wszystkich w całym sektorze outdoorowym i środowiskowym, od arborystów,
przez naukowców zajmujących się środowiskiem, po leśników, a jedną z rzeczy, które te
kariery często mają ze sobą wspólnego, są drzewa! Studiuję leśnictwo i rozpoczynam to
przedsięwzięcie tylko dlatego, że kocham drzewa. Pochodzę z Fens i dorastałem w
otoczeniu samotnych miejskich drzew lub żywopłotów, a nie rozległych lasów. Prawie
wszyscy ludzie, z którymi rozmawiam, studiujący leśnictwo lub pokrewne kierunki, robią
to, ponieważ kochają drzewa i właśnie tę pasję i miłość do drzew chcę szerzyć i dzielić
się nią z innymi!".

Po co?
Tree Sparks promował wśród młodych ludzi karierę w leśnictwie, jednocześnie
zwiększając szanse zatrudnienia studentów leśnictwa. Celem projektu było także
zwiększenie świadomości młodzieży w wieku 15-19 lat na temat leśnictwa i ochrony
środowiska poprzez prowadzenie interaktywnych warsztatów w szkołach z
wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości oraz udostępnianie zasobów
internetowych, takich jak linki, quizy i filmy.
 Jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym - wierzymy, że najlepszym sposobem na
prowadzenie działalności gospodarczej jest robienie tego dla dobra.
 Jesteśmy pasjonatami drzew - uwielbiamy rozmawiać o drzewach każdego rodzaju i
wierzymy, że powinniśmy chronić nasze środowisko naturalne.
 Jesteśmy motywatorami - wierzymy w szanse dla młodych ludzi i robimy wszystko, co
w naszej mocy, aby motywować ich do osiągania sukcesów w branży.
 Jesteśmy Młodzieżowymi Liderami - wierzymy w "siłę młodości" i w to, że najlepszym
sposobem na to, aby młodzi ludzie mogli coś zmienić w branży, jest mówienie o tym,
w co wierzymy.

Co zostało zrobione?





Nakręcono kilka filmów wideo - Życie studentki leśnictwa zostało nakręcone jako film
krótkometrażowy we współpracy z Institute of Chartered Foresters z okazji
Międzynarodowego Dnia Kobiet w 2020 r #FemaleForesters.
Przygotowano kilka podcastów - w marcu 2020 r. przeprowadzono wywiad z Mimą
Letts w podcaście A View From A Forest.
Wyprodukowano film o karierze ekologicznej zatytułowany A Year in the Life Sept
2019-2020.
Podczas Royal Welsh Show przedstawiono prezentację na temat przyszłych działań w
leśnictwie.

Jakie korzyści?
"Chcę odegrać rolę w podnoszeniu świadomości i inicjowaniu rozmów na temat drzew i
leśnictwa. Istnieje wiele błędnych przekonań na temat leśnictwa i to musi się zmienić.
Biorąc pod uwagę drastyczne skutki zmian klimatycznych, które są tuż za rogiem, oraz
wylesianie na całym świecie, edukacja i zachęcanie ludzi do zaangażowania się w
leśnictwo jeszcze nigdy nie były tak ważne." Georgia Parker

What links?
Y4Trees Guide Section 3.4
Interview with founder of Tree Sparks

9 Volunteering with Plantabosques (PT)
Projekt zalesiania dla młodzieży
Dlaczego warto to przeczytać?
Ludzie, a zwłaszcza młodzież, potrzebują zajęć, które pozwolą im się rozwijać i pokazać
społeczeństwu, że są zaangażowani w sprawy, które mają prawdziwą wartość. Na
przykład Plantabosques to program dla młodzieży, który pozwala młodym ludziom
poznać drzewa i pielęgnować je w praktyczny sposób.

Po co?
Plantabosques to młodzieżowy program wolontariatu, solidarności, świadomości i
zaangażowania na rzecz środowiska naturalnego w Estremadurze. Adenex, hiszpańskie
stowarzyszenie, rozpoczęło ten ekologiczny projekt wolontariacki w odpowiedzi na pożar,
który miał miejsce w Estremadurze w 2003 roku, w celu ponownego zalesienia tego
obszaru. Choć Plantabosques ma wiele celów na poziomie środowiskowym i społecznym,
projekt ma na celu przede wszystkim sadzenie drzew i pielęgnację wcześniej
zasadzonych drzew.

Co zostało zrobione?
W latach 2003-2019 ponad 350 tys. drzew zostało zasadzonych przez 14 tys.
wolontariuszy. Zazwyczaj wolontariusze wyjeżdżają w weekendy do miejsc, w których w
ramach projektu sadzą drzewa. W piątki wolontariusze jadą autobusem do miejsc
zakwaterowania, gdzie odbywa się nieformalna prezentacja dla wszystkich. W sobotę
rano wolontariusze udają się na miejsce sadzenia. Pracownicy uczą, jak sadzić drzewa,
następnie grupa zostaje podzielona na pary, każda para otrzymuje zestaw małych

drzewek i sadzarkę, a następnie wybiera miejsce do posadzenia drzew. W sobotę po
południu organizuje się zajęcia rekreacyjne i kulturalne, np. spacer. W niedzielę rano
znów odbywa się sadzenie drzew, a po południu - ewaluacja i pożegnalny posiłek.

Jakie korzyści?
Plantabosques przyczynia się do odbudowy ekosystemu poprzez sadzenie rodzimych
drzew. Oprócz nauki sadzenia drzew młodzi ludzie rozwijają umiejętności pracy
zespołowej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej. Projekt promuje także trwałą
zmianę zachowań.

Jakie linki?
Y4Trees Guide Section 3.4
Plantabosques
Plantabosques with ASPEA

