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O czym jest ten przewodnik? 

Chodzi o to, w jaki sposób młodzi ludzie mogą poznawać i promować wartość drzew i 
lasów oraz działać na rzecz ich przyszłego zagospodarowania i ochrony. 

Dla kogo jest przeznaczony? 

Liderzy i wychowawcy grup studenckich i młodzieżowych w wieku 15+.  

Co oferuje? 

Pomysły, wskazówki, działania praktyczne, studia przypadków i linki. 
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Jakie są cele? 

Umożliwienie młodym ludziom  

 Poznawania i promowania różnorodności, życia i wartości drzew i lasów. 

 Poznawania, doświadczania i angażowania się w sprawy drewna, drzew i lasów 

w kontekście naszego oddziaływania i przyszłości. 

 planowania i efektywnej współpracy. 

 wolontariatu i organizowania wolontariatu. 

 poznawania i rozwijania przedsięwzięć i karier związanych z drzewami i lasami.  

 wyrażania swoich obaw dotyczących drzew i lasów. 

Rozwijanie ich kompetencji 

 w zakresie pracy zespołowej, kreatywności, zdolności do zatrudnienia, zarządzania 

projektami i przedsiębiorczości. 

 Do partycypacji społecznej, postaw obywatelskich, zaangażowania obywatelskiego 

i politycznego. 

 

Kompetencje w ramach Youthpass 

 Porozumiewanie się w języku ojczystym - Umiejętność rozpoznawania i nazywania 

drzew, przeprowadzanie wywiadów ze specjalistami i grupą młodzieży 

 Porozumiewanie się w językach obcych - rozpoznawanie i nazywanie drzew 

w różnych językach w celu pokazania powiązań między językami europejskimi. 

 Rozumienie ekosystemów leśnych i związanych z lasem oraz różnorodności 

biologicznej. Posługiwanie się sprzętem i narzędziami do wykonywania pomiarów 
i zapisów. Posługiwanie się narzędziami do produkcji żywności i wykorzystywania 
drewna. 

 Kompetencje informatyczne - korzystanie z różnych aplikacji dotyczących pogody, 

drzew, lasów, gleby. Tworzenie krótkich filmów i zdjęć. 

 Umiejętność uczenia się - motywacja do tworzenia nowych sposobów 

organizowania projektów i zajęć dla grup młodzieżowych związanych z lasem. 

 Kompetencje społeczne i obywatelskie - nacisk na szersze wartości drzew i lasów, 

działania na rzecz społeczności lokalnej, kampanie na rzecz ochrony i poprawy 
stanu drzew. 

 Inicjatywa i przedsiębiorczość - opracowywanie pomysłów na projekty i wspólne 

działania ze społecznością i pracownikami szkoły. Zdobywanie wiedzy 
o przedsiębiorstwach zajmujących się drzewami, lasami i produktami drzewnymi. 

 Świadomość i ekspresja kulturowa - poznawanie dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego pradawnego lasu. 

 

Drzewo, które jednych wzrusza do łez radości, w oczach innych jest tylko zieloną rzeczą, która stoi na 
drodze. Niektórzy widzą w naturze tylko śmieszność i deformację... a inni nie widzą jej wcale. Ale dla oczu 
człowieka obdarzonego wyobraźnią natura jest samą wyobraźnią - William Blake 

W prawdziwej bowiem naturze rzeczy, jeśli dobrze się zastanowimy, każde zielone drzewo jest o wiele 
bardziej chwalebne niż gdyby było ze złota i srebra - Marcin Luter 

Najlepszy czas na sadzenie drzew był 20 lat temu - następny najlepszy czas jest teraz - chińskie przysłowie  
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Lista arkuszy ćwiczeń 

 
Są to jednostronicowe ćwiczenia praktyczne dla wychowawców lub koordynatorów, które można wykorzystać 
w pracy z grupami młodzieży lub uczniów. 

Wszystkie arkusze ćwiczeń znajdują się na stronie internetowej tutaj, a odpowiednie arkusze są wymienione 
na końcu każdego rozdziału. 

 

1 Ocena zawartości węgla w drzewach 
 
2 Ocena zmian sezonowych w drzewach  
 
3 Kampania na rzecz wycinki drzew 
 
4 Kampania internetowa na rzecz sadzenia drzew 
 
5 Obchodzenie ważnych dat związanych z drzewami 
 
6 Budowanie z bambusa 
 
7 Utworzenie linowego parku przygód 
 
8 Tworzenie budek dla ptaków i nietoperzy 
 
9 Tworzenie postaci z owoców drzew 
 
10 Zbieranie pożywienia z drzew jadalnych 
 
11 Geocaching w lesie 
 
12 Nasiona drzew kiełkujące 
 
13 Hodowla sadzonek drzew i sadzonek 
 
14 Prowadzenie spacerów po lesie 
 
15 Identyfikacja drzew 
 
16 Spoglądanie na drzewa 
 
17 Wytyczanie szlaku z drzewami 
 
18 Wykonywanie małych wyrobów z drewna 
 
19 Mierzenie i monitorowanie drzew 

 
20 Wyzwania online dotyczące drzew 
 
21 Sadzenie drzew za pomocą kul z nasionami 
 

22 Wspieranie podejścia szkół leśnych 
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Arkusze ćwiczeń 

1 strona zajęć praktycznych. 

Wszystkie arkusze ćwiczeń znajdują się na stronie internetowej i są wymienione na końcu każdego rozdziału. 

Powinny one umożliwiać młodym ludziom:  

 Poznawanie i promowanie różnorodności, życia i wartości drzew i lasów. 

 Poznawanie, doświadczanie i angażowanie się w sprawy drewna, drzew i lasów w kontekście naszego 
oddziaływania i przyszłości. 

 Planowania i efektywnej współpracy. 

 Wolontariat i organizowania wolontariatu. 

 Poznawanie i rozwijanie przedsięwzięć i karier związanych z drzewami i lasami. 

 Wyrazić swoje obawy dotyczące drzew i lasów. 

Powinni oni rozwijać swoje kompetencje w zakresie:  

 Pracy zespołowej, kreatywności, zdolności do zatrudnienia, zarządzania projektami 
i przedsiębiorczości. 

 Partycypacji społecznej, postaw obywatelskich, zaangażowania obywatelskiego i politycznego. 

Sekcje 

 Tytuł - w języku angielskim 

 Dlaczego warto to przeczytać? - Coś, co młodzi ludzie mogliby zrobić, pod twoim przewodnictwem 
jako wychowawcy młodzieży/studentów 

 Po co? - cel lub cele, powód, dla którego to zrobiono 

 Jakie zasoby? - potrzebne do realizacji tego zadania 

 Co należy zrobić? - punkt po punkcie, krok po kroku 

 Jakie korzyści? - dla młodego człowieka, innych ludzi, środowiska (drzewa) lub gospodarki 

 Czego się uczyć? - umiejętności lub rozumienie przez młodą osobę  

 Jakie przykłady?  - odnośniki internetowe 

Lista studiów przypadku 
 

 Iskry drzew (Wielka Brytania) 

 Students for Trees (Wielka Brytania) 

 Sieć dębów (PL) 

 Ponowne wykorzystanie produktów z drewna w przedsiębiorstwie młodzieżowym (ES) 

 Projekt Groasis "Zielone pustynie" (ES) 

 Laboratorium Innowacji Lasów Miejskich (ES)  

 Agroleśnictwo w akcji (PT) 

 Wolontariat w Plantabosques (PT) 

 Kampania "Drzewa dla pokoju" (PT) 

 Kampania "Drzewo dla lasu" (PT) 

 Kampanie miejskie na temat drzew (PT) 

 Śledzenie nielegalnego handlu drzewami (ES) 

 Historie związane z niektórymi wprowadzonymi drzewami (PT) 

 Projekt Futuro (PT) 
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Studia przypadków 

1-stronicowy przykład lub opowiadanie. 

Wszystkie studia przypadków są dostępne na stronie internetowej tutaj i wymienione na końcu każdego 
rozdziału.  

Powinny być przykładem: 

 młodych ludzi, którzy propagowali wśród innych młodych ludzi wartość drzew, lasów i produktów 
z nich pochodzących. 

 młodych ludzi, którzy stworzyli przedsiębiorstwo, projekt lub produkt albo znaleźli sposób na 
zdobycie pracy lub kariery. 

Sekcje 

 Tytuł - w języku angielskim 

 Dlaczego warto to przeczytać? - coś, co zrobili młodzi ludzie 

 Po co? - cel lub cele, powód, dla którego to zrobiono 

 Co zostało zrobione? - Działania i organizacja jako przykład lub opowieść, a nie krok po kroku. 

 Jakie korzyści? - dla młodzieży, innych ludzi, środowiska (drzewa) lub gospodarki 

 Jakie linki? - strony internetowe, media społecznościowe, kontakt e-mailowy w celu uzyskania 
dalszych informacji 

Linki 

 Hiperłącza do stron internetowych i plików pdf do pobrania znajdują się na stronie internetowej 
tutaj oraz na końcu każdego rozdziału. 

 Hiperłącza znajdują się również w tekście. 

Filmy wideo 

 Filmy wideo są dostępne na stronie internetowej tutaj. 

 Wszystkie te dodatkowe zasoby są dostępne bezpłatnie.  
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Wprowadzenie drzew  
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1 Wprowadzenie drzew 

1.1 Przygotowanie na przyszłość 

Dla młodych ludzi, dla drzew i lasów oraz dla zrównoważonego, przyjaznego dla 

klimatu świata. 

Cele dydaktyczne 

 Umożliwienie młodym ludziom poznawania, doświadczania i angażowania się 

w sprawy drewna, drzew i lasów w kontekście naszego oddziaływania i przyszłości. 

 Umożliwienie młodym ludziom poznawania i promowania różnorodności, życia 

i wartości drzew i lasów. 

Żywe drzewa 

Prawdopodobnie siedziałeś dziś lub opierałeś się o drewno, pisałeś na jego resztkach, używałeś produktów 
drewnianych jako szamponu lub pasty do zębów, mieszkałeś pod drewnem, jadłeś części drzewa, słyszałeś 
lub czułeś drzewa, albo po prostu pokornie podziwiałeś drzewa. To, czy znasz ich imiona, wiek lub płeć, nie 
jest najważniejszym elementem relacji z drzewami. Chodzi o to, że zasadniczo Ty i wiele innych żywych istot 
macie z nimi istotny związek. Jesteście od nich zależni dzięki pierwiastkom węgla i tlenu, które przechodzą 
przez Was i drzewa.  

Drzewa i my 

Dla wielu z nas drzewa są jednym z tych elementów codziennego krajobrazu, które sprawiają, że czujemy się 
dobrze. Towarzyszą nam przez całe życie - niezależnie od tego, czy mieszkamy w mieście, czy na wsi. Kiedy 
byliśmy młodsi, służyły nam za schronienie, kryjówkę, miejsce do wspinaczki i zabawy patykami. Teraz lasy 
mogą być miejscem wędrówek pieszych lub rowerowych, dających odrobinę wolności i ukrytej przestrzeni, 
albo miejscem zbierania owoców i grzybów. Jednak dla wielu osób, które w miastach są odcięte od natury, 
odległe lasy mogą ożyć tylko na ekranie. 

Wyzwanie dla edukatorów 

Drzewa mają więc codzienny wpływ na nasze życie i samopoczucie, szczególnie widoczny w czasie tej 
pandemii. Stanowią podstawę naszego istnienia i przetrwania. Z drzewami mamy wspólnego przodka i jedną 
czwartą ich genów. Od drzew możemy się wiele nauczyć. Naszym wyzwaniem jest pomóc innym uczyć się od 
znanego drzewa - patrzeć i pytać w nowy sposób - oraz wykorzystywać lokalne drzewa na świeżym 
powietrzu, niezależnie od pogody, jako "haczyk" do poznawania świata żywego i jego przyszłości, a także 
przyszłości młodych ludzi z drzewami i lasami. 

Dlaczego Młodzież dla drzew? 

 Młodzi ludzie chcą mieć możliwość rekreacji na świeżym powietrzu - lasy mogą zapewnić im takie 
naturalne, swobodne otoczenie. 

 Młodzi ludzie chcą wspólnie z innymi robić coś pozytywnego i praktycznego dla przyrody i klimatu - 
sadzić lub chronić drzewa. 

 Młodzi ludzie interesują się problematyką leśną, a niektórzy z nich prowadzą kampanie na rzecz 
ochrony lasów - pożarów, wylesiania lasów deszczowych, ochrony drzew przyulicznych. 

 Młodzi ludzie mogli już wcześniej uczyć się w Leśnych Szkołach - istnieje więc pewna ciągłość. 

 Młodzi ludzie są zainteresowani swoją przyszłą pracą - ponieważ będzie się rozwijać kariera 
zawodowa i przedsięwzięcia związane z przyrodniczymi rozwiązaniami problemu zmian klimatu.  

Dlaczego drzewa i lasy są ważne? 

 Jako miejsca, w których ludzie mogą utrzymać i poprawić swoje dobre samopoczucie i zdrowie  

 Jako piękne i wielkoskalowe elementy krajobrazu 
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 Jako źródło produktów nie opartych na drewnie żywność, napoje, zapylacze, środki ochrony przed 
szkodnikami 

 Jako źródło zrównoważonych materiałów budowlanych  

 Jako kontrolerzy erozji gleby i wody oraz powodzi 

 Jako banki węgla sekwestrujące węgiel w glebie leśnej i drewnie 

 Jako banki genów różnorodnych gatunków 

 Jako najbardziej zróżnicowany ekosystem lądowy 

 Jako regulatory klimatu, obniżenie temperatury powietrza 

 Jako oczyszczacze wody, poprawiające jej jakość 

Zasoby 

 Wykorzystanie lokalnych zasobów środowiska zewnętrznego - drzew, lasów, pogody 

 Arkusze ćwiczeń do wykorzystania przez koordynatorów ds. młodzieży i uczniów przed rozpoczęciem, 
w trakcie i po zakończeniu zajęć  

 Studia przypadków i filmy jako zasoby uzupełniające. 

 z drzewami i w lasach. 

Pandemia Covid 

Covid pozwolił nam rozpoznać 5 rzeczy, które są istotne dla projektu "Młodzież dla drzew". 

 Wartość dowodów naukowych - słuchaj naukowców. 

 Koncentracja na sprawach lokalnych w obliczu globalizacji - budowanie lokalnej odporności ze 
świadomością, że możemy połączyć się wirtualnie. 

 Uznanie, że potrzebujemy globalnych, opartych na współpracy rozwiązań globalnych problemów - 

zaufanie do rządów i między nimi. 

 Ludzie, planeta i zysk są ze sobą nierozerwalnie związane - pracuj z naturą, a nie przeciwko niej. 

 Zmiany i wpływy zarówno na ludzi, jak i na przyrodę mogą być szybkie i brzemienne w skutkach - 
zaakceptuj zmiany i dostosuj się. 

Pogotowie klimatyczne 

W ten sam sposób pięć lekcji z pandemii Covid może być dla nas wszystkich lekcją w odniesieniu do 
zagrożenia klimatycznego. 

Wyzwania związane z edukacją 

W oparciu o te światowe doświadczenia edukacja młodych ludzi powinna mieć charakter holistyczny, a nie 
redukcjonistyczny: 

 Zadawanie pytań - o drzewa: jak i gdzie rosną, jakie jest ich zastosowanie, jaka jest ich wartość, 
kto je ceni, jak je chronić. 

 Uzyskiwanie dowodów - poprzez testowanie, mierzenie, monitorowanie drzew i lasów 

 Uczynienie tego osobistym - jak drzewa są częścią twojego życia - w mojej konsumpcji i produkcji. 

 Działanie na poziomie lokalnym - wybór, uprawa, sadzenie drzew we właściwym miejscu, ochrona 

drzew, prowadzenie kampanii, realizacja projektów i przedsięwzięć. 

 Myślenie globalne - dostrzeganie szerszej perspektywy, kupowanie produktów drzewnych, 
prowadzenie kampanii na rzecz drzew. 

Musi też opierać się na edukacji na temat naszych wartości i przekonań, ponieważ istnieje 5 kluczowych 
niesprawiedliwości związanych ze zmianami klimatu: 

 Młodzi ludzie i dzieci - dziedziczą przyszłość i to nie oni spowodowali ten problem. 



Młodzież dla drzew  11 

 Kraje słabiej rozwinięte - stanowią większość i nie spowodowały problemu. 

 Dostawcy żywności - muszą radzić sobie z nieprzewidywalną pogodą. 

 Kobiety - to one zapewniają rodzinie wyżywienie i pełnią więcej podstawowych ról (opieka 
zdrowotna, opieka nad dziećmi, opieka nad osobami starszymi) niż mężczyźni. 

 Żywa Ziemia - jest naszym jedynym domem. Niesprawiedliwością będzie to, że ją zniszczymy. 

Być może nasz system edukacji potrzebuje odwrócenia kierunku, w którym zmierza nauczanie: 

 Osoby starsze uczące osoby młodsze 

 Kraje bogatsze uczą kraje biedniejsze 

 Ludzie bogatsi uczą ludzi biedniejszych 

 Mężczyźni uczący kobiety 

Życie drzew 

Zrozumienie, w jaki sposób drzewa rosną, żyją, pozyskują zasoby i rozmnażają się, jest niezbędne do 
efektywnej pracy z drzewami. Ludzie, którzy badają, hodują i pracują z drzewami, są od nich zależni, jeśli 
chodzi o źródło utrzymania, przyjemność i intelektualną satysfakcję. Niezależnie od tego, czy używasz, 
eksploatujesz, chronisz czy po prostu podziwiasz drzewa, ważne jest, abyś rozumiał kontekst, w którym 
można zrozumieć ich pokrewieństwo. Drzewa są jednym z najcenniejszych zasobów społeczeństwa 
i rozwiązaniem tak wielu naszych problemów. Dotykają niemal każdego aspektu ludzkiego życia. 

● Drzewa kwitnące i iglaste wytwarzają drewno i wspierają gałęzie w różny sposób. Liście nie na 

wszystkich drzewach są wypuszczane w ten sam sposób.   

● Genetycznie uwarunkowane cechy drzew mogą nam pomóc w ich identyfikacji, sadzeniu, przycinaniu 

i pielęgnacji. Jeśli znamy biologię drzewa, możemy przewidzieć, czego można się spodziewać w 
miarę jego dojrzewania.   

● Wszystkie znane gatunki drzew mają nazwy naukowe, a większość z nich ma nazwy zwyczajowe. 

● Drzewa transportują wodę przez ksylem (drewno), a cukier we floemie (wewnętrzna warstwa kory). 

Woda może przemieszczać się na wysokość trzystu stóp aż na czubki najwyższych drzew, a mimo to 
drzewa nie spalają przy tym ani jednej cząsteczki energii.  

● Ogromne ilości cukru, wytwarzanego w liściach w procesie fotosyntezy, są przenoszone do innych 

części drzewa, np. do korzeni, oraz do organizmów towarzyszących (grzybów mikoryzowych), gdzie 
są wykorzystywane do wzrostu drzewa.  

● Drzewa kwitnące i drzewa iglaste rozmnażają się w różny sposób. Kwiaty mogą nam opowiedzieć 

o interakcjach, jakie zachodzą między drzewami a ich zapylaczami.  

● Nasiona drzew są rozpraszane na duże odległości przez wiatr i wyspecjalizowane owoce.   

Przyszłość drzew i lasów 

Jak wiadomo, drzewa i lasy są wycinane i palone na całym świecie. 

Ale drzewa i lasy również się odnawiają i są sadzone. Jednak, jako jedno z najlepszych naturalnych 
rozwiązań problemu zmian klimatu, należy zwiększyć powierzchnię drzew i lasów oraz prowadzić 
zrównoważoną gospodarkę leśną. 

Lasy są uważane za jeden z największych na świecie banków węgla wyemitowanego do atmosfery w wyniku 
procesów naturalnych i działalności człowieka. Pokrywają one około 30 procent powierzchni lądowej Ziemi, 
a jednocześnie odpowiadają za 50 procent produktywności roślin. Aż 45% węgla zmagazynowanego na lądzie 
jest związane z lasami. 

Przyszłość dla młodych ludzi 

Młodzi ludzie mogą więc w przyszłości w coraz większym stopniu przyczyniać się do tego wzrostu - poprzez 
naukę, wolontariat, badania, kampanie i pracę z drzewami, lasami i produktami drzewnymi. 

Aby przyszłość była bardziej zrównoważona, wszyscy potrzebujemy kreatywności, innowacyjności, 
przedsiębiorczości, energii, entuzjazmu i krytycyzmu młodych ludzi. 
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Studia przypadków 

 Iskry drzew (Wielka Brytania) 

 Students for Trees (Wielka Brytania) 

 Sieć dębów (PL) 

Arkusze ćwiczeń 

 20  Wyzwania online dotyczące drzew 

 16  Spoglądanie na drzewa 

Linki 

 Przewodnik dla młodzieży po lasach  

Filmy wideo 

 Czy drzewa masz we krwi?  

 Jak kochasz drzewa?  

 Czy mógłbyś stać się drzewem?  

 Jakie korzyści przynoszą drzewa? 

 Czy drzewa są ważne w całej Europie?  

 Jak jedna osoba może zasadzić las?  

 

  

http://www.fao.org/publications/card/en/c/0789f373-979d-4bba-a880-e8d84155aed4/
http://www.youtube.com/watch?time_continue=398&v=AxB_QMPg3Ms&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?v=DCsKNqY_UPQ
http://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=MIOfU5TgEJw&feature=emb_logo
https://player.vimeo.com/video/159958998
https://www.youtube.com/watch?v=MaKKKdoLc2g
https://www.youtube.com/watch?v=HkZDSqyE1do
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1.2 Poznawanie  drzew i lasów 

Dlaczego drzewa i lasy są cenne dla przyszłości 

Cele nauczania 

 Umożliwienie młodym ludziom poznawania, doświadczania i angażowania się 

w sprawy drewna, drzew i lasów w kontekście naszego oddziaływania i przyszłości. 

 Umożliwienie młodym ludziom poznawania i promowania wartości drzew i lasów. 

 

Lasy można traktować jako płuca społeczności, filtr wody, supermarket i miejsce spotkań. 

W czasach zmian klimatu, utraty różnorodności biologicznej, braku bezpieczeństwa żywnościowego i środków 
do życia - czy zrównoważona gospodarka leśna powinna być naszym priorytetem numer jeden? 

Bez względu na to, kim jesteś i gdzie mieszkasz, jesteś zależny od drzew i lasów. Lasy są jednym z 
najbardziej znaczących zbiorowisk naturalnych na Ziemi, zajmując około 30 procent jej całkowitej 
powierzchni. 

Lasy zapewniają wiele korzyści i usług ekologicznych, a także liczne i różnorodne możliwości zatrudnienia. 
Lasy mają zasadnicze znaczenie dla gospodarki światowej. Drewno pozyskiwane z drzew rosnących w sposób 
zrównoważony jest kluczowym zasobem odnawialnym. Nasza globalna społeczność potrzebuje wszelkiego 
rodzaju specjalistów i wykwalifikowanych pracowników, aby zapewnić zrównoważoną gospodarkę lasami 
i produktami leśnymi, dzięki czemu będą one nadal zapewniać liczne korzyści dziś i dla przyszłych pokoleń. 

Korzyści płynące z lasów wykraczają daleko poza ich granice. Lasy są niezbędne dla funkcjonowania 
najważniejszych systemów na Ziemi, w tym obiegu węgla, obiegu gleby, obiegu wody i klimatu. Lasy 
oczyszczają powietrze, którym oddychamy, i filtrują wodę, którą pijemy. 

Liczne badania wykazały wiele bardzo realnych i namacalnych korzyści, jakie drzewa i lasy przynoszą nam 
każdego dnia, w różnych aspektach. 

Powietrze  

Drzewa i lasy wychwytują i magazynują CO2 z atmosfery oraz oczyszczają powietrze, którym oddychamy. 

 Chłodzą planetę, zasysając i magazynując w swoich pniach, gałęziach i liściach szkodliwe gazy 
cieplarniane, takie jak CO2. 

 Sadzenie i ochrona drzew i lasów stanowi bezpośrednie przeciwdziałanie spalaniu paliw kopalnych. 

 Uwalnianie tlenu z powrotem do atmosfery, abyśmy mogli nim oddychać. 

 Zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza poprzez pochłanianie zanieczyszczeń, takich jak tlenki 
azotu i ozon, oraz działanie jako powierzchnia dla mikrocząsteczek, pyłu i dymu. 

 Lasy pochłaniają emisje z powietrza, działając jako doskonały system magazynowania - lub 
"pochłaniacz dwutlenku węgla" - gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do globalnego 
ocieplenia. Lasy mogłyby zapewnić ponad jedną trzecią całkowitej redukcji emisji Co2, która jest 
niezbędna do utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 2°C do roku 2030. (globalwitness.org) 

 Lasy działają jak naturalny klimatyzator, odprowadzając wodę, która tworzy chmury. Gdy są 
wycinane, temperatury w regionie wzrastają. Prowadzi to do wysychania i pożarów lasów, co można 
zaobserwować w Brazylii, Kalifornii, Indonezji, Australii i Kotlinie Kongo. (globalwitness.org) 

Woda  

Drzewa i lasy filtrują wodę i wzmacniają glebę. 

● zapobieganie erozji gleby od strony wody i osuwiskom ziemi poprzez zakotwiczanie gleby korzeniami. 

● Zmniejszanie ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, poprzez przechwytywanie 

wody deszczowej za pomocą drobnych systemów korzeniowych. 

● Usuwanie zanieczyszczeń i spowalnianie wsiąkania wody w grunt. 

● Dojrzałe wiecznie zielone drzewo może wchłonąć przez swoje korzenie ponad 15 000 litrów wody 

rocznie. (fao.org) 



Młodzież dla drzew  14 

Różnorodność biologiczna  

Drzewa i lasy chronią inne dzikie zwierzęta. 

● zapewniają siedlisko, pożywienie i schronienie dla dzikich zwierząt. Lasy to nie tylko drzewa, ale 

także wiele różnych gatunków, które współdziałając ze sobą, tworzą dobrze prosperujący ekosystem.  

● Około 80% gatunków roślin i zwierząt na lądzie występuje w lasach, zwłaszcza w tropikach. 

Produkty i usługi  

Drzewa i lasy dostarczają nam odnawialnego drewna, kory, żywności, paliwa i zapewniają miejsca pracy. 

● Dostarczanie drewna do budowy budynków i obiektów. 

● Dostarczanie paliwa do spalania w celu gotowania i ogrzewania. 

● Dostarczają pożywienia w postaci owoców, jagód i liści zarówno ludziom, jak i zwierzętom. 

● Zapewnia miejsca pracy dla ponad 13 milionów ludzi na całym świecie (Bank Światowy) 

● Zapewnia nam możliwości rekreacji i naturalne piękno. 

● Lasy generują bogactwo i miliony miejsc pracy - a liczba ta będzie rosła wraz ze wzrostem popytu na 

produkty leśne. 

Na obszarach miejskich 

● Zmniejszenie kosztów ogrzewania i chłodzenia poprzez osłanianie i zacienianie budynków. 

● Zmniejszanie hałasu poprzez przegradzanie dźwięków. 

● Zwiększenie cen nieruchomości poprzez zazielenienie krajobrazu miejskiego. 

● Zmniejszanie efektu wyspy ciepła 

● Zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza 

● Zbieranie wody 

Nasze zdrowie i dobre samopoczucie 

Drzewa i lasy poprawiają nasze zdrowie i samopoczucie. 

● Zmniejszanie stresu i niepokoju. 

● Łączenie nas z naturą i naszymi najgłębiej zakorzenionymi wartościami duchowymi i kulturowymi. 

● Zapewnienie cienia chroniącego skórę przed coraz ostrzejszym słońcem. 

● Stanowi źródło dla jednej czwartej leków na świecie. Czy kiedykolwiek brałeś Aspirynę? Pochodzi ona 

z kory drzewa! 

● Utrzymanie wysokiej jakości wody poprzez oczyszczanie wody za pomocą naturalnej filtracji. 

● Zapewnienie zielonego i atrakcyjnego krajobrazu. 

Asortyment produktów leśnych 

Dom - meble, drzwi, podłogi, schody, więźba dachowa, kosmetyki, tekstylia, dywany 

Warsztat - palety, sklejka, karton, farby, kleje, narzędzia, zabawki, opony 

Biuro - książki, papier, teczki, koperty, biurko, monitory lcd, guma do żucia 

Kuchnia - przyprawy, herbata, kawa, orzechy, owoce drzew, grzyby, leki, aspiryna 

Zapytaj ludzi z Twojej społeczności 

 Zadawaj ludziom pytania w rodzaju: "Co cenisz w drzewach?" lub "Czy drzewa mają dla Ciebie 
znaczenie?", aby poznać ich osobiste odczucia związane z drzewami.  

 Nagrywaj wywiady smartfonem i zmontuj je w formie krótkiego filmu wideo.  

 Stwórz z niego część kampanii lub konsultacji społecznych jako voxpop (głos ludu). 
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Studia przypadków 

 Students for Trees (Wielka Brytania) 

Arkusze ćwiczeń 

 1 Ocena zawartości węgla w drzewach 

 2 Ocena zmian sezonowych w drzewach 

 8 Tworzenie budek dla ptaków i nietoperzy 

 10 Szukanie drzew jadalnych 

 19 Pomiary i monitorowanie drzew 

Linki 

 Niektóre zasady i wartości dotyczące ochrony drzew i lasów  

 Leśna Odznaka Wyzwania 

 Kilka arkuszy informacyjnych na temat wartości drzew  

 Siedem sekretów, które lasy przed Tobą ukrywają 

 Edukacja o Projekt "Lasy klimatyczne 

Filmy wideo 

 Co cenisz sobie w drzewach? 

 Czy drzewa są dobre dla zdrowia?  

 Jak można zobaczyć pieniądze w drzewach? 

 Co to jest leśnictwo komercyjne? 

 Co to jest sieć drzew i grzybów?  

 W jaki sposób można sporządzić mapę lokalnych drzew?  

 Czy drzewa potrafią się komunikować i współpracować? 

 Czy drzewa są jednym z najlepszych rozwiązań problemu zmian klimatu?  

 Jaki wpływ mają zmiany klimatu na lasy w Europie? 

 W jakim stopniu drzewa mogą przeciwdziałać globalnemu ociepleniu?  

 Czy drzewa mogą rozwiązać problem zmian klimatu?  

 
 

  

https://e1a0f523-f749-4855-8db3-5f6453a211fb.filesusr.com/ugd/e7cbb7_33354eae04f9445597886e4cae9893db.pdf
https://treecharter.uk/
http://www.fao.org/3/i3479e/i3479e.pdf
https://www.milliontreesnyc.org/downloads/pdf/talking_trees_urban_forestry_toolkit.pdf
https://www.fao.org/fao-stories/article/en/c/1144016/
http://iroko.org.es/educating-on-climate-forests
http://iroko.org.es/educating-on-climate-forests
http://iroko.org.es/educating-on-climate-forests
http://www.youtube.com/watch?v=JOCaMibQRbQ
https://www.youtube.com/watch?v=y6tpwoMGB4o
http://www.youtube.com/watch?time_continue=398&v=AxB_QMPg3Ms&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/embed/XM5AA-6DTlA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=153&v=dRSPy3ZwpBk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GfNlt2Ilvqs
http://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
https://www.youtube.com/watch?v=tUdI4Sc8Jks
https://www.youtube.com/watch?v=nckgJWnj4Yw
https://www.youtube.com/watch?v=EXkbdELr4EQ&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=WRgv4V1ZxN4
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1.3 Szkolenie i edukacja  

Jak zapewnić lepszą edukację i szkolenia na temat drzew i lasów 

Cele nauczania 

 Umożliwienie młodym ludziom poznania różnorodności, życia i wartości drzew 

i lasów. 

 Umożliwienie młodym ludziom poznawania, doświadczania i angażowania się 

w sprawy drewna, drzew i lasów w kontekście naszego oddziaływania i przyszłości. 

 Umożliwienie młodym ludziom efektywnego planowania i współpracy. 

 Umożliwienie młodym ludziom zdobywania wiedzy o drzewach i lasach oraz 

rozwijania przedsięwzięć i kariery zawodowej związanych z drzewami i lasami.  

 Umożliwienie młodym ludziom wyrażania swoich obaw dotyczących drzew i lasów. 

 Rozwijanie umiejętności pracy w zespole, kreatywności, zdolności do zatrudnienia, 

zarządzania projektami i przedsiębiorczości. 

 Rozwijanie ich uczestnictwa w życiu publicznym, kompetencji obywatelskich, 

postawy obywatelskiej i zaangażowania politycznego. 

Dlaczego warto uczyć się z drzewami? 

Uczenie się z drzewami poprzez własne i wspólne działania może umoliwić: 

● Nawiązanie kontaktu z przyrodą - zwrócenie większej uwagi na otoczenie, spojrzenie w górę 

i  dostrzeżenie tych wysokich żywych istot oraz ich zmian w ciągu pór roku. Drzewa mogą być 
zachętą do pogłębiania wiedzy o różnorodności biologicznej. 

● Nawiązywanie kontaktów z różnymi ludźmi - drzewa i zajęcia praktyczne z nimi związane mogą 

przemówić do ludzi z bardzo różnych środowisk społecznych i kulturowych, mogą umożliwić 
nawiązanie nowych kontaktów i poznanie poglądów innych ludzi na wartość środowiska naturalnego.  

● Dostrzeżenie wartości drzew - jako banku dwutlenku węgla, jako żywności i napojów, dla 

budownictwa i konstrukcji, dla chłodzenia cienia, dla pochłaniania zanieczyszczeń, redukcji hałasu 
i wielu innych.  

● Zrozumienie potrzeby większej liczby drzew - jako banku węgla, który pochłania CO2 i zmniejsza 

emisję gazów cieplarnianych. 

● Pokazanie możliwości i ograniczenia sadzenia drzew w krajobrazie. 

● Zmniejszenie poziomu stresu i zmartwień - co potwierdziło wiele badań.   

● Podsuwanie pomysłów na karierę - możliwości dołączenia lub rozpoczęcia działalności 

w przedsiębiorstwie związanym z drzewami, ponieważ rośnie zapotrzebowanie na znacznie więcej 
drzew. 

Jakie podejście do nauki? 

W jaki sposób można uczyć się z drzewami w sposób, który jest społeczny, zabawny, przekształcający 
i istotny dla Twojego życia? 

 Spraw, by był on istotny i ważny dla Ciebie - byś czuł związek między nauką a własnymi celami, 
widział konkretny powód do nauki w odniesieniu do swojego życia osobistego i środowiska lokalnego. 

 Ucz się na swój własny sposób - sam decyduj, czego chcesz się uczyć, jak długo i z jakim skutkiem. 

 Nauka przez doświadczenie - bardziej odpowiada Ci podejście praktyczne, potrzebujesz czuć się 
aktywnie w procesie uczenia się i mieć poczucie, że to, czego się nauczysz, możesz natychmiast 
wykorzystać. 

 Zachęcaj do nauki w sposób pozytywny i szukaj zachęty - trzeba okazywać szacunek i traktować 
cię z równym zaufaniem i uwagą. 
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Czym jest uczenie się pozaformalne? 

Jest to edukacja nieformalna, ponieważ odbywa się "pozaformalnym programem nauczania". 

● W przeciwieństwie do szkoły czy uczelni, które zazwyczaj skupiają się na umyśle, edukacja 

pozaformalna dąży do stworzenia równowagi między ciałem, umysłem i uczuciami w procesie uczenia 
się. 

● Tworzy to interakcję między Tobą a całą grupą i sprzyja współpracy. 

● Ułatwia to powiązanie nauki z własnym życiem i doświadczeniem. 

● Opiera się on na aktywnym uczestnictwie, autorefleksji i interaktywnym uczeniu się. 

● Umożliwiają one uczenie się na swój własny sposób tego, co jest najbardziej istotne dla użytkownika. 

● Daje to możliwość wykorzystania posiadanych już umiejętności, rozwinięcia innych oraz dokonania 

autorefleksji nad zdobytą wiedzą. 

Jak przygotować się do zielonej pracy z drzewami? 

Gospodarka ekologiczna obejmuje coraz szerszy wachlarz zawodów i miejsc pracy, co sprawia, że trudno jest 
z całą pewnością stwierdzić, jakie kształcenie lub szkolenie będzie potrzebne do wykonywania danej pracy.  

 Zielone miejsca pracy są realną opcją dla wszystkich uczących się, bez względu na ich ścieżkę 
edukacyjną, także dla osób z grup niedostatecznie reprezentowanych, w tym kobiet, osób 
kolorowych, imigrantów, niepełnosprawnych lub pochodzących z gospodarstw domowych o niskich 
dochodach. 

 Uczestnictwo w kursach nauk ścisłych i matematyki wzmocni Twoją wiedzę i pomoże Ci 
w rozwiązywaniu problemów. Kursy biologii, nauk środowiskowych lub rolniczych będą korzystne 
niezależnie od tego, czy dana osoba chce się rozwijać w tych dziedzinach, czy nie. 

 Istnieje wiele różnych możliwości wykorzystania technologii do prowadzenia badań, rozwiązywania 
problemów, stosowania modeli i prezentowania wyników. Nawet stanowiska związane z ochroną 
środowiska na poziomie podstawowym mogą wymagać biegłej znajomości edytora tekstu, 
wprowadzania danych i innych aplikacji. 

 Pomocne będzie posiadanie praktyki w zakresie umiejętności przywódczych lub związanych z ludźmi, 
a nie tylko w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Pracodawcy poszukują 
pracowników, którzy potrafią się komunikować i współpracować, a także są kreatywnymi liderami. 

Aktualna oferta szkoleniowa 

Sektor leśny ma do dyspozycji szeroki wachlarz szkoleń i usług, od krótkich kursów zawodowych po studia 
podyplomowe w pełnym wymiarze godzin. Istnieje wiele podmiotów oferujących zarówno kursy formalne (tj. 
prowadzące do uzyskania kwalifikacji), jak i nieformalne (tj. nie podlegające ocenie).  

Wielu absolwentów zatrudnionych w sektorze leśnym nie posiada wykształcenia związanego z leśnictwem. 
Pracodawcy sugerują, że dzieje się tak coraz częściej, np. absolwenci geografii rozpoczynają pracę w 
sektorze po okresie zatrudnienia w pokrewnych branżach i otrzymują od pracodawcy dodatkowe szkolenie. 
Wielu pracodawców uważa, że taka możliwość jest mocną stroną i zapewnia sektorowi różnorodność 
umiejętności i doświadczenia. 

Istnieje duża liczba kwalifikacji w zakresie umiejętności technicznych związanych z leśnictwem, z których 
wiele jest wspólnych dla arborystyki i branż pokrewnych.  

Istnieje wiele organizacji oferujących nieformalne szkolenia w zakresie leśnictwa. Są to zarówno kursy 
szkoleniowe, które nie oferują żadnej akredytacji, jak i wydarzenia podnoszące świadomość oraz warsztaty 
oferowane przez różne stowarzyszenia branżowe i zawodowe. 

W Wielkiej Brytanii Królewskie Towarzystwo Leśne, Institute of Chartered Foresters, Confor, Small Woods 
Association, Coed Cymru oraz liczne inicjatywy indywidualne organizują konferencje, wycieczki terenowe, 
wyjazdy studyjne i warsztaty na różne tematy, często związane z nowymi zagadnieniami, takimi jak zdrowie 
roślin, lub z obszarami, w których zidentyfikowano szczególne potrzeby, np. planowanie gospodarki leśnej. 

W Polsce działalność szkoleniowa w zakresie leśnictwa prowadzona jest głównie przez państwowy system 
edukacji (technika leśne, uczelnie wyższe). Istnieją również organizacje, które prowadzą działalność 
szkoleniową oraz popularyzują wiedzę i umiejętności leśne, np. Stowarzyszenie Leśników i Technologów 
Drewna (SIiTLiD). Praca z drzewami w środowisku człowieka jest nauczana przez stowarzyszenia arborystów, 
np. Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew (PTChD-NOT), Federacja Arborystów Polskich i inne. 
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Arkusze ćwiczeń 

 14 Prowadzenie spacerów po lesie 

 22 Wspieranie podejścia szkoły leśnej  

Linki 

 Szkolenie w zakresie leśnictwa w Europie 

 Studium umiejętności leśnych  

 Kariera i praktyki zawodowe w leśnictwie  

 Las w kontekście zrównoważonego rozwoju - materiał dydaktyczny   

 Lasy dla przyszłości - materiały edukacyjne na temat drzew, lasów i zmian klimatu 

 Odznaka Forests Challenge  

Filmy wideo 

 Jak wygląda życie studenta leśnictwa? 
 

 Europejskie ośrodki szkoleniowe w dziedzinie leśnictwa  
  

 Szkolenie w zakresie leśnictwa w Europie 
 

 Kursy leśne i rzemiosła drzewnego 
 

  

http://www.eduforest.eu/
http://www.rfs.org.uk/news/hot-topics/future-of-forestry-skills-sector-study-2017
https://rfs.org.uk/learning/colleges-and-universities/
https://wwf.panda.org/?270195/The-forest-in-the-context-of-sustainable-development
https://wwf.panda.org/?270195/The-forest-in-the-context-of-sustainable-development
http://www.forestsforthefuture.co.uk/
http://www.fao.org/3/a-i3479e.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=KVPsAqM0B8A
http://www3.eduforest.eu/middle.php?index=2&page=3&act=search
http://www.eduforest.eu/
http://swog.org.uk/resources2/courses-4
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Promowanie drzew 
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2  Promowanie drzew 

2.1 Organizowanie projektów i działań grupowych 

Jak organizować działania młodzieży i studentów związane z drzewami i lasami.  

Cele nauczania 

 Umożliwienie młodym ludziom efektywnego planowania i współpracy.  

 Umożliwienie młodym ludziom podjęcia pracy w charakterze wolontariusza 

i organizowania wolontariatu. 

 Umożliwienie młodym ludziom zdobywania wiedzy o drzewach i lasach oraz 

rozwijania przedsięwzięć związanych z drzewami i lasami.  

 Umożliwienie młodym ludziom wyrażania swoich obaw dotyczących drzew i lasów. 

 Rozwijanie umiejętności pracy w zespole, kreatywności, zdolności do zatrudnienia, 

zarządzania projektami i przedsiębiorczości. 

 Rozwijanie ich uczestnictwa w życiu publicznym, kompetencji obywatelskich, 

postawy obywatelskiej i zaangażowania politycznego. 

Grupy młodzieżowe i studenckie mogą być bardzo skuteczne, jeśli są dobrze przygotowane i zorganizowane. 
Mogą być bardzo skuteczni jako przyszłe pokolenie - planując i organizując spotkania, projekty, zajęcia, 
imprezy i działania mające na celu wywarcie wpływu na innych. 

Jako grupa możecie promować wartość drzew i lasów, analizować problemy i planować ewentualne działania 
indywidualne lub grupowe. 

1 Zapalanie zainteresowania 

Co sprawiło, że Ty i Twoja grupa zainteresowaliście się drzewami i lasami? 

Oto kilka przykładów, w jaki sposób młodzież zainteresowała się promowaniem wartości drzew i lasów: 

 Osoba - Grupa młodych ludzi chce założyć przedsiębiorstwo społeczne prowadzone przez 
wolontariuszy, które będzie zarządzać lasem i wycinać zagajniki w celu produkcji i sprzedaży drewna 
i węgla drzewnego.  

 Jak to zorganizować?   

 Miejsce - Znajomy zaproponował, aby w miejscowym parku stworzyć wiatę z zielonego drewna, 
przejście linowe i ścieżkę z drzewami.  

 Jak stworzyć grupę, która zwróci się z prośbą do władz lokalnych?   

 Aktualności - Planowana budowa osiedla mieszkaniowego spowoduje usunięcie małego lasu.  

 Jak możemy uratować lasy? 

 Problem - Amazońskie lasy deszczowe są wycinane przez legalnych i nielegalnych drwali.  

 Jak możemy sprawić, by nasz głos został usłyszany przez rząd? 

 Wydarzenie - właśnie ogłoszono Krajowy Dzień Sadzenia Drzew.  

 Co możemy zrobić na terenie naszego kampusu uniwersyteckiego, aby się do tego przyłączyć? 

 Drzewa - grupa przyjaciół zainteresowanych sztuką twórczą została zainspirowana przez grupę 
wspaniałych drzew.  

 Co możemy zrobić, aby uczcić te drzewa? 

Określenie własnej pasji do drzew, lasów i ich produktów. 
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2 Badanie problemów i rozwiązań 

W grupie lub indywidualnie zastanówcie się nad poniższymi pięcioma pytaniami dotyczącymi każdego 
zagadnienia.  

 Na czym polega sprawa lub problem?  

 Co to znaczy?  

 Dlaczego tak się dzieje?  

 Co może się zmienić?  

 Jakie jest rozwiązanie? 

Kilka przykładów problemów 

 celowe wycinanie lasów (deforestacja) 

 Sadzenie nowych lasów (zalesianie) 

 Przesadzanie lasów (ponowne zalesianie) 

 Nielegalny wyrąb w prastarych lasach 

 Sadzenie drzew w celu kompensacji lotów (kompensacja) 

 Sadzenie pojedynczego gatunku nierodzimego, np. świerka sitkajskiego, eukaliptusa  

 Kupowanie produktów zawierających soję lub olej palmowy wyprodukowany po wycięciu lasów 

3 Przejście od zainteresowania do działania 

Po zidentyfikowaniu i zbadaniu konkretnego problemu, który ma znaczenie dla Ciebie i Twojej grupy, możesz 
zacząć planować działania osobiste lub grupowe. Następnie należy zadać sobie i grupie kilka kluczowych 
pytań: 

 Co mogą zrobić osoby indywidualne, aby zbadać dany problem oraz zaangażowane w niego osoby, 
firmy, organizacje, rady i rządy? 

 Jakie działania podjęły inne grupy w celu rozwiązania tego problemu? 

 Co mogą zrobić jednostki, aby nawiązać kontakt z innymi, spotkać się z nimi, uczyć się od nich, 
informować ich lub przekonywać? 

 Jak niewielka grupa młodych ludzi może coś zrobić w tej sprawie? Czy naprawdę warto podjąć ten 
wysiłek i czy będzie on miał jakikolwiek, choćby najmniejszy, wpływ? 

 Co poszczególne osoby lub grupy mogą zrobić praktycznie na miejscu? 

4 Organizowanie spotkań 

Po uzgodnieniu, że grupa powinna coś zrobić w tej sprawie, organizatorzy powinni: 

 Zaplanuj, dlaczego, gdzie i kiedy spotkanie grupowe będzie odpowiednie dla wszystkich 

 Dostrzegać, że ktoś może potrzebować pomocy: 

 facylitator - przestrzega porządku obrad i czasu, dając wszystkim równe szanse uczestnictwa  

 osoba sporządzająca notatki i rejestrująca czas 

 technik - pokazywanie i ewentualne tworzenie krótkich filmów wideo, prezentacji itp.  
  

 projektant wizualny - przygotowanie reklamy, np. plakatu, informacji prasowej  

5 Ustalanie porządku obrad 

 Opisać powód i cel spotkania  

 Powitaj wszystkich - wykorzystaj techniki takie jak lodołamacz (icebreaker) czy energizer 

 Poproś o podanie na kartce najlepszych danych kontaktowych - media społecznościowe, e-mail, 
plakaty, telefon. 
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 Niech każdy przedstawi siebie i swoje zainteresowania 

 Ustalenie prostych zasad obowiązujących w grupie, np. co i jak należy omawiać i wspólnie 
uzgadniać. 

 Burza mózgów - mapy myśli, wizualizacje, w małych grupach. 

 Zaplanuj działania. Ustal następne spotkanie lub działanie. 

 Zapytaj, czy są jakieś inne uwagi 

6 Tworzenie zespołu 

Po określeniu mocnych stron, zainteresowań, umiejętności i zasobów każdej osoby warto zapisać je na 
głównej liście wraz z ważnymi informacjami kontaktowymi. Taką listę można prowadzić nie tylko dla 
głównego zespołu, ale także dla osób wspierających, osób z sieci kontaktów, mediów, decydentów - 
możliwości są nieograniczone! 

Lista zawierająca imię i nazwisko, e-mail, telefon, czas dostępny i niedostępny, obszary zainteresowań, 
umiejętności, technikę/źródła. 

Na podstawie tej listy można ustalić role, obowiązki i prawa wszystkich młodych ludzi w grupie. 

7 Praca w grupie 

Grupa musi zarówno wykonać zadania, jak i dogadywać się jako grupa. Dlatego bardzo ważne jest 
uzgodnienie zasad i ról w grupie. Można także rozważyć rotację ról i zadań. 

We wspólnej pracy należy uwzględnić te podejścia: 

 Lodołamacze i energizery - Wykorzystaj proste, szybkie i zabawne gry lub zajęcia grupowe, aby 
poznać się nawzajem i zbudować zaufanie w grupie. 

 Komunikacja - aktywne słuchanie, mowa ciała, odpowiedni ton i natężenie głosu, bez uprzedzeń i 
stereotypów. 

 Włączanie i przeciwdziałanie dyskryminacji - należy zapewnić wszystkim sprawiedliwe i równe 
szanse uczestnictwa.  

 Budowanie konsensusu - podejmowanie decyzji za zgodą wszystkich.   

 Materiały wizualne - Wykorzystaj wykresy, konspekty, mapy, plany, zdjęcia, krótkie filmy, które 
uczestnicy mogą zaznaczać, edytować, wybierać lub omawiać. 

 Mediacja w konfliktach - rozwiązywanie problemów i konfliktów między dwiema lub więcej osobami 
poprzez proponowanie kompromisu bez uprzedzeń. 

 Sieci - oszczędzaj czas, pieniądze i zasoby, proponując i poznając osoby, które mogą pomóc. Chodź 
na inne spotkania i imprezy, pytaj przyjaciół i rodzinę, poszukaj informacji w Internecie. Wykorzystaj 
swoje kontakty, aby wymieniać się informacjami, dzielić pomysłami, budować bazę wsparcia i w 
efekcie podnosić jakość swojej pracy. 

 Tworzenie koalicji - łączenie się z innymi grupami (nawet w innych krajach), które mają wspólne 
interesy i wspólnie podejmują działania w danej sprawie. Dzielenie się pomysłami, zasobami, rolami 
i informacjami. Zbuduj koalicję z wizją, celami, zasadami, normami i tym, co będzie się mówiło 
publicznie. 

 Zarządzanie projektem - zaplanowanie etapów, przekazanie oczekiwanych i rzeczywistych wyników 
dla całego projektu.  

 Zaangażowanie interesariuszy - Należy ustalić, kto ma udział lub interes w realizacji planów oraz 
kto ma wpływ i władzę nad decyzjami, na które chcemy wpłynąć. Należy ustalić priorytety osób, na 
które należy wywrzeć wpływ, na podstawie ich potencjalnego wpływu lub władzy oraz ich 
zainteresowania danym działaniem, używając matrycy wpływów i interesów.  

 Drabina zaangażowania - sprawdź, w którym miejscu na drabinie chcesz się znaleźć - od zwykłego 
informowania czy ścisłej współpracy partnerskiej.  

8 Ustalanie celów 

Dobre cele są kluczem do wspaniałych projektów i działań.  

Powinni być S.M.A.R.T. 
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 Konkretnie - Odpowiedz na sześć pytań "W": "Kto", "Co", "Gdzie", "Kiedy", "Które", "Dlaczego". 

 Mierzalne - konkretne kryteria pomiaru postępów pomagają utrzymać się na właściwym torze. 

 Osiągalne - Wyobraź sobie, że osiągasz swoje cele. W miarę wzrostu i rozwoju cele stają się coraz 
bardziej osiągalne. 

 Realistyczne - trzeba być w stanie i chcieć pracować, aby osiągnąć swój cel. Twój cel jest 
prawdopodobnie realistyczny, jeśli naprawdę wierzysz, że może zostać osiągnięty. 

 Czasowe - jeśli można zobaczyć lub poczuć produkt końcowy, staje się on bardziej wymierny i 
łatwiejszy do osiągnięcia. 

 Jak osiągniesz ten cel? 

 Jakiej pomocy będziesz potrzebować? 

 Skąd będziesz wiedzieć, że odniosłeś sukces? 

9 Planowanie imprezy lub działania 

 Kto organizuje? - Uzgodnij role i zadania. Wyznacz osobę, która będzie przewodniczyć, skontaktuje 
się z lokalnymi mediami, zrobi dokumentację fotograficzną lub wideo. 

 Co robisz i dlaczego? - Wyjaśnij cel i trzy lub więcej celów, a także ogólny problem i "rozwiązanie". 

 Kiedy i gdzie? - Opracuj harmonogram z mapą lub planem. 

 Kto przyjedzie? - Utwórz grupową pocztę elektroniczną, kontakty w mediach społecznościowych. 
Podaj dane kontaktowe w razie pytań. 

 Jak to zrobić? - Zrób listę zadań, sprzętu i ról. Uzyskaj pozwolenie na dostęp do miejsc, robienie 
zdjęć ludziom. 

10 Planowanie kampanii 

Uzgodnijcie plan działania w oparciu o to, co cenicie w drzewach i lasach. 

 Jaka jest Twoja wizja? 

 Co jest możliwe do osiągnięcia? 

 Przez kogo? - role 

 Jaka jest lista zasobów i wyposażenia? 

 Jakie środki finansowe są potrzebne, jeśli w ogóle są potrzebne? 

 Jakie zezwolenia są potrzebne i jakie są kwestie prawne? 

 Co jest poza tym wydarzeniem lub działaniem i co będzie dalej? 

Sprawdzenie praktyczności - należy sprawdzić, co jest możliwe pod względem czasu, zasobów i ludzi. Należy 
rozważyć ryzyko i korzyści. 

11 Badanie sprawy 

Podejścia te są stopniowo coraz bardziej dwustronne lub dwukierunkowe. Najlepiej stosować je stopniowo w 
tej kolejności: 

 Zapytaj - listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, aby zapytać o rozwój. 

 Słuchanie - wykorzystywanie spotkania, konferencji lub wideo do zdobywania informacji.   

 Uczenie się - korzystanie z mediów internetowych, artykułów, raportów naukowych i ekonomicznych 
w celu zdobycia informacji. 

 Negocjacje - wykorzystanie spotkania 1-1 lub małej grupy do przekonywania i uzgadniania 
kompromisów z decydentami. 

12 Promowanie sprawy 

Podejścia te, przedstawione poniżej, są stopniowo coraz bardziej asertywne, jednostronne lub 
jednokierunkowe. Są one bardziej skuteczne po zbadaniu problemu lub sprawy. Różne podejścia można 
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stosować wobec różnych grup, w zależności od ich władzy, wpływów i interesów, a także od tego, czy są 
przeciwne danemu działaniu (antagoniści), czy je popierają (protagoniści). 

 Edukacja - warsztaty, konferencje, wykłady, aby edukować potencjalnych zwolenników i być może 
uczyć się od antagonistów. 

 Zwiększenie świadomości - wykorzystanie plakatu, infografiki, mediów społecznościowych, strony 
internetowej, filmu do promocji wśród społeczeństwa i mediów 

 Informowanie - wykorzystanie raportu lub badania do informowania zwolenników i decydentów 

 Lobby - wykorzystanie petycji lub listów w celu wywarcia wpływu na polityków 

 Kampania - wykorzystanie wiecu, marszu, protestu, demonstracji do wywarcia wpływu na 
kluczowych decydentów 

 Działania bezpośrednie - stacjonowanie, okupowanie lub wtargnięcie, np. w celu zablokowania 
budowniczych, deweloperów, drwali lub właścicieli gruntów 

13 Przekazywanie wiadomości 

Kluczowe składniki skutecznej komunikacji:  

 Prosty i tolerancyjny język 

 Krótko i na temat 

 Prosta, czysta, niezagracona treść 

 Uczciwe i bezpośrednie podejście 

 Nie protekcjonalne, protekcjonalne lub autorytarne podejście  

 Wykorzystanie obrazów, kolorów i wizualizacji jako kluczowych elementów 

 Argumenty komunikacyjne oparte na dowodach 

 Niech to będzie coś osobistego  

14 Ocena projektu lub działania 

 Zadbaj o to, aby ocena była prosta i trafna. Mierzalne wyniki są świetne.   

 Aby uniknąć stronniczości, postaraj się uzyskać informacje z wielu różnych źródeł. Zapytaj 
uczestników, partnerów i członków grupy o ich opinie. 

 Prawdopodobnie dowiesz się, że projekt miał nieoczekiwane rezultaty, zarówno pozytywne, jak i 
negatywne. Zastanów się, jak projekt wpłynął na uczestników, Twoją społeczność, organizację, a 
nawet na Ciebie. 

 Należy podać szczegółowe informacje o czynnikach, które miały negatywny wpływ na projekt oraz 
czy były one poza kontrolą, czy też stanowiły ryzyko, którego można było uniknąć. 

Studia przypadków 

 Projekt Futuro (PT) 

 Students for Trees (Wielka Brytania) 

 Arkusze ćwiczeń 

 3 Kampania na rzecz wycinki drzew 

 4 Kampania internetowa na rzecz sadzenia drzew 

Linki 

 

Te zestawy narzędzi i przewodniki, dostępne online i do pobrania, obejmują szereg podejść i 
umiejętności: 

https://e1a0f523-f749-4855-8db3-5f6453a211fb.filesusr.com/ugd/e7cbb7_0d4c3c7400ea446b85701402cd550cd2.pdf
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 Zarządzanie czasem i projektami 

 Zaangażowanie innych 

 Korzystanie z mediów lokalnych 

 Pisanie grantów, pozyskiwanie funduszy 

 Świętowanie sukcesu 

 Stworzenie strony internetowej, filmu wideo 

 Organizowanie warsztatów 

 Używanie energizerów i lodołamaczy 

 Refleksja i ocena 

 Kampanie organizacyjne 

 Zestaw narzędzi dla aktywistów młodzieżowych - Ten poradnik został opracowany z myślą o 
aktywistach młodzieżowych, którzy chcą organizować się na rzecz zmian, i zawiera kroki 
służące opracowaniu strategii, budowaniu zbiorowej siły i wykorzystaniu tej siły do 
wprowadzania znaczących zmian.  

 Be(e) the change - przewodnik po prowadzeniu kampanii - zawiera rozdziały poświęcone 
planowaniu, zbieraniu funduszy i komunikowaniu się. 

 Aktywna młodzież - lepsze środowisko - przewodnik po udziale młodzieży w podejmowaniu 
decyzji dotyczących środowiska na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. 

 Organizowanie warsztatów   

 Rozpal się - zestaw narzędzi do działania dla młodzieży.  

 Narzędzia do wprowadzania zmian  

 Podręcznik dla aktywistów  

 Zasoby i narzędzia szkoleniowe kampanii  

 Push Sverige Narzędzia do prowadzenia kampanii  

 Friends of the Earth Europe 

Filmy wideo 

 Sadzenie 20 000 000 drzew - mój największy projekt w życiu! 
 

 
 
  

https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/2019/04/Youth-Activist-Toolkit.pdf
https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/2019/04/Youth-Activist-Toolkit.pdf
https://yeenet.eu/wp-content/uploads/2018/12/Bee_the_change.pdf
https://yeenet.eu/wp-content/uploads/2020/04/AYBE-Publication.pdf
https://www.tigweb.org/action-tools/workshopkit/Workshop_Kit.pdf
http://peacefulschoolsinternational.org/wp-content/uploads/fireitup_youthactivismmanual.pdf
https://www.trainingforchange.org/tools/
https://aktivistenskokbok.se/
https://trainings.350.org/
https://pushsverige.se/material/
http://virtual.foei.org/trainings
https://www.youtube.com/watch?v=HPJKxAhLw5I
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2.2 Zwiększanie  świadomości  

Jak podnieść świadomość wartości drzew i lasów. 

Cele nauczania 

 Umożliwienie młodym ludziom promowania wartości drzew i lasów. 

 Umożliwienie młodym ludziom wyrażania swoich obaw dotyczących drzew i lasów. 

 Rozwijanie umiejętności pracy w zespole, kreatywności, zdolności do zatrudnienia, 

zarządzania projektami i przedsiębiorczości. 

 Rozwijanie ich uczestnictwa w życiu publicznym, kompetencji obywatelskich, 

postawy obywatelskiej i zaangażowania politycznego. 

Zrozumienie własnych postaw i wpływów 

Po pierwsze, ważne jest, abyś sam wyrobił sobie zdanie na temat wartości drzew i lasów oraz tego, co one 
dla Ciebie znaczą. 

Aby to zrobić, można zadać sobie kilka pytań: 

 Czym dla mnie jest drzewo? Co to jest las? 

 Kiedy patrzę na drzewo, co ono dla mnie oznacza? 

 Co cenię w drzewach i lasach? 

 Czy jestem świadomy roli i funkcji drzew i lasów, zarówno w przyrodzie, jak i dla potrzeb człowieka? 

 Czy wiem, jakie wyzwania stoją przed drzewami i lasami? 

Po zastanowieniu się nad tymi kwestiami i przeprowadzeniu badań, jeśli jesteś miłośnikiem drzew, jesteś 
gotowy, aby przekazywać innym ludziom informacje o wartości drzew i lasów oraz zwiększać ich świadomość 
w tym zakresie.  

Jak zrozumieć świadomość różnych grup docelowych? 

Drzewa i lasy to dla każdego coś innego, zwłaszcza jeśli chodzi o wiek, zawód, wartości i wykształcenie. 
W związku z tym nie każda osoba lub grupa ma taki sam poziom świadomości na temat drzew i lasów. 

Jeśli więc chcesz podnieść świadomość różnych grup docelowych lub osób, powinieneś najpierw je zrozumieć 
- ich zainteresowania, zachowania, wartości, postawy i poczucie tożsamości.  

 Czym się zajmują?  

 Co cenią sobie w drzewach i lasach?  

 Czy ich działania są wyrazem odpowiedzialności za drzewa i lasy?  

Sprawdź fakty  

Promując lub wyjaśniając cokolwiek, należy budować zaufanie do tego, co się mówi, zwłaszcza w odniesieniu 
do faktów i liczb. Dlatego na początek należy sprawdzić fakty, dowody i źródła. Na przykład powierzchnia 
lasów w Europie wzrosła w ostatnich latach, ale opinia publiczna uważa, że jest odwrotnie.  

Zapytaj swoją grupę docelową 

Możesz zapytać swoją grupę docelową, aby poznać jej poziom świadomości wartości drzew i lasów, 
negatywnych skutków, które na nią oddziałują, oraz tego, co drzewa i lasy dla niej znaczą. 

 Ankieta online - można ją łatwo przeprowadzić za pomocą Google Forms, gdzie można dodawać 
pytania i zbierać odpowiedzi grupy docelowej. Pozwoli to na zebranie ważnych danych dla kampanii 
podnoszącej świadomość. Poznasz poziom wyjściowy swojej grupy docelowej i dostosujesz do niego 
swoją komunikację. 

 Pytania - podczas sesji uświadamiającej można zadawać pytania bezpośrednio grupie docelowej.  

 Badania internetowe - można przeprowadzić badania internetowe na temat grupy docelowej, np. na 
temat leśników lub lokalnej dzielnicy.  
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Podnoszenie świadomości i informowanie o wartości drzew i lasów 

W tym momencie prawdopodobnie masz już w głowie jeden lub kilka tematów związanych z drzewami 
i lasami, które chcesz promować. Być może wybrałeś już jedną lub więcej grup docelowych. 

Zbadaj temat - Zbierz teksty, obrazy, filmy - Przygotuj komunikat 

Zazwyczaj ludzie zyskują większe zainteresowanie i zwiększają swoją świadomość, gdy widzą mocne obrazy 
i filmy, statystyki lub gdy aktywnie angażują się w przekazywane kwestie. 

Kilka pomysłów 

 Zajęcia na świeżym powietrzu (sadzenie drzew, obserwacja lasu, pielęgnacja zasadzonych drzew, 
wizyta u pradawnego drzewa) 

  Sesja informacyjna w pomieszczeniach (można pokazywać filmy, PowerPoint, infografiki) 

 Strona internetowa wspierająca sprawę i zwiększająca świadomość (Facebook, Instagram, Twitter) 

 Artykuł w gazecie lokalnej 

 Obchody Międzynarodowego Dnia Lasów (21 marca) 

Siła komunikacyjna grupy młodzieżowej 

 Krótko i prosto (Keep It Short and Simple, KISS) - Należy umieć wyjaśnić problemy, przeszkody i 
rozwiązania w krótkim, jasnym zdaniu. To powinno przyciągnąć uwagę. Uwaga ludzi jest rozproszona 
w ogromnym oceanie informacji, poglądów i paplaniny online. 

 Zachowaj pozytywne nastawienie i optymizm - zachowaj zaangażowanie i motywację w obliczu 
sceptycyzmu i pesymizmu wobec deficytu demokracji.  

 Komunikacja - regularnie i w skoordynowany sposób komunikuj się w mediach społecznościowych z 
jak najszerszą grupą odbiorców, zwłaszcza z rówieśnikami, przyjaciółmi i rodziną. 

 Dziel się zadaniami - planuj, badaj i prowadź kampanię wspólnie z innymi. Wspólne zadania to o 
połowę mniej zadań. Dzieląc się swoimi obawami, pozbądź się stresu związanego z przyszłością.  

 Uczyń to istotnym - Połącz problem z rzeczami, które są podstawą życia ludzi, takimi jak zdrowie, 
rodzina, żywność, praca i otoczenie. Oznacza to unikanie żargonu i skomplikowanych zagadnień 
naukowych. 

 Bądź dziennikarzem - wykorzystuj aktualne wiadomości, historie i dobre zdjęcia, aby przyciągnąć 
uwagę mediów. Używaj także mocnych, wyraźnych słów, które można cytować, aby uniknąć 
pośrednictwa mediów i zmiany akcentów. 

Studia przypadków 

 Sieć dębów (PL) 

 Historie związane z niektórymi wprowadzonymi drzewami (PT) 

Arkusze ćwiczeń 

 5 Obchodzenie ważnych dat związanych z drzewami 

 7 Utworzenie linowego parku przygód 

 11 Geocaching w lesie  

 14 Prowadzenie spacerów po lesie 

 17 Wytyczanie szlaku z drzewami  

 20 Wyzwania internetowe dotyczące drzew 

Linki 

 Europejskie Drzewo Roku  

https://www.treeoftheyear.org/
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 Zestaw do świętowania drzew ulicznych  

 Międzynarodowy Dzień Lasów  

 Pomoc dla drzew  

Filmy wideo 

 Dlaczego warto obchodzić święto dębu?  

 Jakie jest Twoje ulubione drzewo?  

 Jak wyglądają lasy, gdy czas leci?   

 Jak wygląda rok leśny?  

 Czy można wymyślić lepszy sposób na promowanie sadzenia drzew?  

 
  

https://www.woodlandtrust.org.uk/protecting-trees-and-woods/street-trees/
http://www.un.org/en/events/forestsday
https://www.treeaid.org.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=R0OeSRm1yKc
https://www.youtube.com/watch?v=cjBnK4BOJ3s
https://www.youtube.com/watch?v=CI50XIpQU3Y
https://www.youtube.com/watch?v=jfa29pq6NFs
https://m.youtube.com/watch?v=XE3HJZRQ230
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2.3 Sprawdzanie  naszych oddziaływań 

W jaki sposób nasza konsumpcja i styl życia wpływają na drzewa i lasy. 

Cele nauczania 

 Umożliwienie młodym ludziom zaangażowania się w sprawy związane z drewnem, 

drzewami i lasami w kontekście naszego oddziaływania i przyszłości. 

 Umożliwienie młodym ludziom wyrażania swoich obaw dotyczących drzew i lasów. 

 Rozwijanie ich uczestnictwa w życiu publicznym, kompetencji obywatelskich, 

postawy obywatelskiej i zaangażowania politycznego. 

To, co kupujemy i jak żyjemy, może być przyczyną wylesiania w innych częściach świata. Nasz ukryty 
osobisty wpływ może zniweczyć nasze wysiłki na rzecz kampanii ochrony lasów. Byłoby to takie samo 
działanie, jak "zielone pranie" stosowane przez niektóre międzynarodowe koncerny spożywcze. Ograniczenie 
naszego szkodliwego i pośredniego wpływu na lasy jest więc pierwszym krokiem do prowadzenia kampanii na 
rzecz ich ochrony. 

Zużywanie lasów 

Człowiek od zawsze wywierał wpływ na środowisko. Wykorzystywali lasy do produkcji żywności, paliwa 
i włókien, a także materiałów budowlanych i lekarstw. Niektórzy rdzenni mieszkańcy lasów nadal 
wykorzystują lasy do zaspokajania wszystkich swoich potrzeb i konsumpcji. Zazwyczaj odbywa się to w 
tradycyjnie zrównoważony sposób, bez niszczenia lasu. 

Obecnie jednak rolnicy, firmy i rządy przekształcają lasy w pastwiska i plantacje, aby produkować produkty, 
które nieświadomie spożywamy. 

Wylesianie 

Jak widzieliśmy, jest wiele powodów, dla których lasy są dla nas ważne. Większość wylesiania, które ma 
miejsce obecnie, odbywa się z dala od Europy. Istnieją trzy ważne przykłady wylesiania na świecie: lasy 
deszczowe Amazonii, Indonezji i Borneo oraz Afryki.  Miliony hektarów lasów deszczowych są palone lub 
wycinane, aby zrobić miejsce pod plantacje, drogi i fabryki.  

Nawet jeśli jest to zjawisko odległe, ma ono wpływ także na nas. Udowodniono, że wycinanie lasów 
deszczowych jest jedną z głównych przyczyn zmian klimatu. Lasy są pochłaniaczami dwutlenku węgla i bez 
nich ilość dwutlenku węgla będzie stale wzrastać, podobnie jak temperatura. 

Przyczyny wylesiania 

Istnieją trzy główne przyczyny wylesiania. 
 

 Nielegalne pozyskiwanie drewna - jest to jedna z głównych przyczyn wylesiania. 

 Pożary lasów - Każdego roku pożary powodują spalenie milionów hektarów lasów na całym świecie. 

 Inne sposoby użytkowania gruntów - przekształcanie lasów na inne sposoby użytkowania gruntów, 
takie jak plantacje celulozy, palmy i soi, pastwiska, osiedla, drogi i infrastruktura. 

Agrobiznes i banki - Wielki agrobiznes powoduje trwałe globalne spustoszenia, uprawiając i sprzedając 
towary niszczące lasy dla krótkoterminowych zysków korporacyjnych. Niektóre z najbardziej znanych marek 
na świecie - marki domowe - napędzają popyt na tanie, niszczące lasy towary, takie jak olej palmowy, masa 
celulozowa i papier, drewno, wołowina, soja i kakao. Również niektóre z największych banków świata 
inwestują miliardy w firmy agrobiznesowe, które przyczyniają się do wylesiania i łamania praw człowieka. 

Handel światowy - Co najmniej połowa wylesiania na świecie w ostatnim czasie ma na celu komercyjne 
rolnictwo, aby zaspokoić szybko rosnący światowy popyt na towary rolne - głównie wołowinę, soję i olej 
palmowy - a także drewno tropikalne, masę celulozową i papier oraz drewno plantacyjne.  

Szeroki wpływ - wylesianie, zwłaszcza w Amazonii, Indonezji i Kongo, ma wpływ nie tylko na siedliska lasów 
deszczowych. Odbiera się także prawa do ziemi ludności tubylczej, łamie się prawa człowieka, a pracownicy 
są wykorzystywani do pracy przymusowej i zatrudniania dzieci.  
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Słabe regulacje prawne - przepisy i regulacje dotyczące wylesiania są często skomplikowane, sprzeczne i źle 
monitorowane. Przedsiębiorstwa, które rażąco łamią prawo, nie są ścigane ani nie zmuszają do zmiany 
przepisów.  

Słabe oznakowanie - Wpływ wylesiania nie zawsze jest jasno przedstawiony na etykiecie produktu. Dlatego 
konsumenci mają trudności z wyborem odpowiedniego produktu.  

Produkty konsumenckie 

Popyt konsumpcyjny, zwłaszcza w krajach bogatych, napędza produkcję żywności i upraw drzewnych, często 
w krajach biedniejszych.  

Soja - wylesianie lasów tropikalnych pod uprawę soi ma miejsce głównie w Brazylii i Argentynie. Soja jest 
wykorzystywana jako pasza dla kurczaków, świń i innych zwierząt. Popyt na soję w krajach tropikalnych, 
zwłaszcza w Ameryce Południowej, napędza mięsożerność. Największymi użytkownikami są producenci 
kurczaków. Jest to najtańsze źródło białka dostępne dla rolników od czasu wprowadzenia zakazu sprzedaży 
mięsa i mączki kostnej po BSE. Soja pozostaje kluczem do produkcji szybko rosnących i tanich kurczaków.  
 
Olej palmowy - olej palmowy znajduje się w wielu pakowanych i konserwowanych produktach spożywczych i 
gospodarstwa domowego. Plantacje zastąpiły lasy tropikalne, zwłaszcza w Indonezji. Olej palmowy znajduje 
się we wszystkich produktach, od przekąsek, takich jak chipsy i lody, po słodycze i makarony instant. 
Znajduje się nawet w artykułach gospodarstwa domowego, takich jak mydła, balsamy, pasty do zębów i 
szampony. Olej palmowy stał się najczęściej używanym olejem roślinnym na Ziemi.   
 
Wołowina i skóra - ogromne rancza bydła, opierające się na wielkich pastwiskach, zastąpiły lasy tropikalne, 
głównie w Brazylii i Argentynie.  
 
Drewno, deski i meble drewniane - Drewno jest coraz częściej stosowane w budownictwie. Jest to materiał 
budowlany bardziej przyjazny dla klimatu niż szkło, stal czy beton. Dostawy pochodzą głównie z Kanady, 
Rosji, Skandynawii i Azji Południowo-Wschodniej. Ponowne wykorzystanie i recykling produktów drewnianych 
zmniejsza tę produkcję.  
 
Masa celulozowa i papier - papier i tektura są wytwarzane z masy drzewnej szybko rosnących drzew, często 
uprawianych na plantacjach, ale także z rodzimych lasów, zwłaszcza z Kanady, Skandynawii i Portugalii. 
Dostawy do domu, w których stosuje się opakowania kartonowe, w coraz większym stopniu przyczyniają się 
do wzrostu popytu na plantacje celulozy.  

Tworzenie powiązań 

Żywność z kuchni do lasów 

Artykuły łazienkowe dla lasów 

Budowa domów dla lasów 

Urząd do lasów 

Karty bankowe dla lasów 

Zmiana naszych przyzwyczajeń konsumenckich 

Jako obywatele musimy zmienić nasze nawyki: bardzo ważne jest, aby wiedzieć, skąd pochodzi żywność, 
którą spożywamy, i jaki jest związany z tym ślad ekologiczny. Dobrym przykładem jest ograniczenie spożycia 
mięsa, zwłaszcza tego pochodzącego z bydła. 

To samo z resztą naszych rzeczy: ograniczcie konsumpcję: ubrań, technologii, mebli itp. 

Jako obywatele możemy spożywać produkty z certyfikatami zrównoważonej gospodarki leśnej, takimi jak 
FSC, lub wspierać inicjatywy organizacji pozarządowych walczących z nielegalnym wyrębem, np. platforma o 
nazwie Global Forest Watch monitoruje światowe lasy w czasie zbliżonym do rzeczywistego, udostępniając 
narzędzia, zbiory danych i mapy pozwalające śledzić utratę lasów. 

Linki 

 Firmy i banki napędzające wylesianie 

 Etykiety dla drewna zrównoważonego - Forest Stewardship Council i PEFC 

https://www.ran.org/wp-content/uploads/2021/04/RAN_KFS_Scorecard_vENG.pdf
https://www.kinley.co.uk/news/fsc-pefc-what-is-the-difference
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Filmy wideo 

 Czy IKEA jest odpowiedzialna za nielegalną wycinkę drzew? 

 Czy drewno jest produktem ekologicznym? 

 W jaki sposóbSkąd pochodzą nasze opakowania z papieru i tektury?  

 Jakie są zagrożenia dla lasów tropikalnych?  

 Jakie są zagrożenia dla lasów tropikalnych?  

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Wy5kbIGicrY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Wy5kbIGicrY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IZxwXrgk0iw
https://www.youtube.com/watch?v=tF5pinDI9p4
https://www.youtube.com/watch?v=tF5pinDI9p4
https://www.youtube.com/watch?v=rWqgrFDIX6c
https://www.youtube.com/watch?v=jykyaXKUcD4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jykyaXKUcD4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jykyaXKUcD4&feature=emb_logo
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2.4 Wpływanie na decydentów  

Jak wpływać na decydentów w kwestii wartości drzew i lasów. 

Cele nauczania 

 Umożliwienie młodym ludziom zaangażowania się w sprawy związane z drewnem, 

drzewami i lasami w kontekście naszego oddziaływania i przyszłości. 

 Umożliwienie młodym ludziom wyrażania swoich obaw dotyczących drzew i lasów. 

 Rozwijanie kreatywności, zdolności do zatrudnienia, zarządzania projektami 

i przedsiębiorczości. 

 Rozwijanie ich uczestnictwa w życiu publicznym, kompetencji obywatelskich, 

postawy obywatelskiej i zaangażowania politycznego. 

Orędownictwo 

Rzecznictwo ma na celu wpływanie na decydentów poprzez oddziaływanie na opinię publiczną w celu zmiany 
ich polityki i praktyk dotyczących drzew, lasów i ludzi, którzy z nich korzystają. Może to dotyczyć wielu 
tematów lub departamentów rządowych, np. leśnictwa, rolnictwa, transportu, energii, handlu, praw 
plemiennych, zdrowia, turystyki i edukacji. 

Kluczowymi decydentami mogą być politycy, decydenci lub liderzy biznesowi (np. firm międzynarodowych), 
ale także przywódcy kościelni lub plemienni. 

Rzecznictwo ma na celu zmianę polityki i praktyk rządów lub przedsiębiorstw w celu: 

 Twórz zasady tam, gdzie są one potrzebne, a nie ma żadnych.  

 Zreformowanie szkodliwej lub nieskutecznej polityki.  

 Zapewnienie wdrożenia i egzekwowania dobrych zasad.  

Rzecznictwo wymaga konkretnego, jasnego przekazu na temat problemu i rozwiązania. Wspólne metody 
rzecznictwa są często wykorzystywane do wymuszania zmian poprzez stawianie żądań.  
W większości przypadków metody te są wykorzystywane przede wszystkim do wysyłania informacji w celu 
przekazania konkretnego komunikatu lub do mobilizowania ludzi w celu osłabienia pozycji konkretnego 
decydenta. 

Przykłady kampanii orędowniczych 

 demonstracje 

 petycje online 

 komunikaty prasowe - konferencje prasowe 

 artykuły prasowe, felietony  

 kampanie medialne 

 pozwy sądowe 

Lobbing 

Lobbing ma na celu wywarcie wpływu na decydentów poprzez bezpośrednie komunikowanie się z nimi. 
Wymaga on strategicznego, zaplanowanego i nieformalnego sposobu bezpośredniego kontaktowania się z 
decydentami i wywierania na nich wpływu. 

Cechy charakterystyczne to:  

 prowadzenie otwartej, dwukierunkowej komunikacji 

 wywieranie wpływu poprzez łączenie interesów różnych interesariuszy 

 tworzenie sytuacji korzystnych dla obu stron i inwestowanie w długoterminowe relacje z 
decydentami 
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Przykłady lobbingu 

 listy osobiste 

 bezpośrednie spotkania z decydentami (np. członkami Parlamentu) 

 nieformalne kontakty na przyjęciach (np. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych) 

 wizyty robocze z decydentami 

 osobiste rozmowy telefoniczne (np. z osobami kontaktowymi w ambasadach) 

Arkusze ćwiczeń 

 3 Kampania na rzecz wycinki drzew 

 4 Kampania internetowa na rzecz sadzenia drzew 

Linki 

 Pytania parlamentarne dotyczące nielegalnego wyrębu  

 Stan lasów w Europie 2020  

 Lasy w UE w niebezpieczeństwie  

 Unijne lasy nadziei  

 Działania WE w zakresie wylesiania  

 Amazonia płonie petycja  

 Ratujmy nasze lasy  

 Petycja w ramach kampanii FOE UK Trees   

 
  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-2131+0+DOC+XML+V0//EN&language=HU
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/forestry/forestry-explained_en
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/user_upload/EU_forests_in_danger_Jan_2019.pdf
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/Fern_EU_Forests_of_Hope_June_2019.pdf
https://www.farm-europe.eu/news/ec-communication-stepping-up-eu-action-to-protect-and-restore-the-worlds-forests/
https://act.wemove.eu/campaigns/no-to-mercosur
http://saveourwoods.co.uk/
https://friendsoftheearth.uk/trees
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2.5 Wezwanie do zmian 

Jak prowadzić kampanię na temat wartości drzew i lasów? 

Nigdy nie wątp, że mała grupa myślących i zaangażowanych obywateli może zmienić świat. W istocie jest to 
jedyna rzecz, która kiedykolwiek to zrobiła. -(Margaret Mead) 

Cele nauczania 

 Umożliwienie młodym ludziom zaangażowania się w sprawy związane z drewnem, 

drzewami i lasami w kontekście naszego oddziaływania i przyszłości. 

 Umożliwienie młodym ludziom efektywnego planowania i współpracy. 

 Umożliwienie młodym ludziom wyrażania swoich obaw dotyczących drzew i lasów. 

 Rozwijanie umiejętności pracy w zespole, kreatywności, zdolności do zatrudnienia, 

zarządzania projektami i przedsiębiorczości. 

 Rozwijanie ich uczestnictwa w życiu publicznym, kompetencji obywatelskich, 

postawy obywatelskiej i zaangażowania politycznego. 

Kampania 

Kampanie zawsze rozpoczynają się od problemu, a ich celem jest znalezienie rozwiązania. 

Kampanie, aktywizm, rzecznictwo, wywieranie wpływu, lobbing i protesty łączy temat "zmiany". Są to różne 
sposoby osiągania przez ludzi pozytywnych zmian, których pragną - w swojej społeczności, kraju lub na 
całym świecie. Prowadzenie kampanii w sprawach, które są dla Ciebie ważne, może w realny sposób wpłynąć 
na przyszłość drzew i lasów oraz innych ludzi na całym świecie.  

W kampaniach chodzi o to, by Twój głos został usłyszany i byś mógł zmieniać świat. Prowadzenie kampanii 
przez młodzież polega na wspieraniu młodych ludzi w zabieraniu głosu i pomaganiu im w aktywnym 
uczestniczeniu w podejmowaniu decyzji, które mają wpływ na drzewa, lasy, życie i środki do życia ludzi oraz 
na nich samych. 

Odwiedź stronę 

 Problem - co należy zmienić? 

 Twoja wizja - Co chcemy, aby się stało? 

 Badania - Jakie jest źródło problemu i jego rozwiązanie? 

Pomyśl 

 Cele - Jakie kroki musimy podjąć?  

 Cele - Kto ma władzę?  Kto może to zrealizować? 

Działaj 

 Kluczowe przesłanie - Co oni muszą zrobić? Co my musimy zrobić? 

 Taktyka - Co musimy powiedzieć lub zrobić? 

 Ryzyko - Jakie są wyzwania i zagrożenia związane z tą taktyką?  

 Zakończenie - Jak i kiedy można zakończyć kampanię? 

Oceniaj 

 Lekcje na przyszłość - Jak nam poszło? Co się zmieniło? 

Utwórz własną kampanię 

Jeśli chcesz stworzyć własną kampanię, możesz to zrobić na wiele różnych sposobów: 

 Pisanie regularnych blogów  

 Stworzenie filmu - animowany film lub film ze zdjęciami można umieścić w serwisie youtube i 
rozpowszechnić w mediach społecznościowych. 
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 Tworzenie petycji online - Istnieją platformy, które umożliwiają tworzenie petycji i podpisywanie 
ich, wykorzystując siłę i dostępność sieci do tego, by Twój głos został usłyszany:  

 www.change.org 

 www.avaaz.org/page/en 

 www.causes.com 

 Zbieranie pieniędzy - Istnieją również platformy, które pozwalają na zbieranie pieniędzy na dany 
cel. Zwykle w zależności od kraju istnieją różne platformy, które działają lepiej, oto kilka 
przykładów:  

 www.classy.org 

 https://fundly.com 

 www.globalgiving.org 

 Przemawianie do ludzi władzy poprzez naukę obywatelską - Dane o drzewach i lasach pochodzące 
z map i badań mogą być zbierane przez Twoją grupę, zazwyczaj w ramach projektu realizowanego 
wspólnie z profesjonalnymi naukowcami. W ten sposób podnosi się świadomość i jednocześnie 
gromadzi dowody. 

Siła konsumentów 

Skuteczne kampanie łączą się z naszym własnym wpływem, który często jest ukryty. Kampania na temat 
wylesiania lasów deszczowych mogłaby skupić się na osobistych powiązaniach z nami, konsumentami. 
W ramach petycji internetowej można by zadać tego rodzaju pytania popularnym markom konsumenckim 
i bankom: 

 Czy zrobiły pierwszy krok w kierunku przyjęcia polityki eliminującej wylesianie i łamanie praw 
człowieka z ich łańcuchów dostaw i finansowania? 

 Czy ujawnili publicznie pełny wpływ swojej działalności na lasy i prawa społeczności lokalnych 
i tubylczych? 

 Czy zapobiegają one przemocy i zapewniają pełne poszanowanie praw społeczności lokalnych 
i tubylczych? 

 Czy rzeczywiście zmieniają oni swoje praktyki zakupowe lub finansowe, jeśli ich partner biznesowy 
zostanie przyłapany na łamaniu polityki ochrony lasów i praw człowieka? 

 Czy mogą oni udowodnić swoim klientom, że ich partnerzy biznesowi przestrzegają ich zasad? 

Wprowadzanie zmian 

Przed osobami prowadzącymi kampanie młodzieżowe stoi wiele wyzwań związanych z wywieraniem wpływu 
na innych ludzi oraz zmianą polityki i praktyki w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju. 

 Zmiana postaw i działań niektórych obywateli jako konsumentów, edukatorów, działaczy i wyborców. 
Może to obejmować edukowanie społeczności lokalnych i turystów w zakresie potrzeby ochrony lasów 
i przyłączania się do działań ekoturystycznych. 

 Zmiana polityki i praktyk niektórych rządów w roli doradców, inwestorów, twórców polityki i prawa. 
Może to obejmować ochronę obszarów leśnych poprzez tworzenie prawa i polityki zapewniającej 
ochronę i odtwarzanie lasów oraz ograniczanie wyrębu w lasach o starym drzewostanie. 

 Zmiana polityki i praktyk niektórych przedsiębiorstw jako nabywców, przetwórców i inwestorów. 

 Zmiana postaw i działań niektórych ludzi lasu jako producentów. 

Siła komunikacji 

Komunikuj się z osobami, które mają wpływ na wprowadzenie pożądanych przez Ciebie zmian. Można to 
robić poprzez spotkania twarzą w twarz lub przez Internet. Może się to odbywać poprzez dyskusję, 
perswazję i negocjacje. 

 Poznaj osoby sprawujące władzę - Miej swoje miejsce przy stole decyzyjnym. "Jeśli nie siedzisz 
przy stole, nie ma cię w menu!". 
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 Wykorzystywanie dobrych dowodów - W dyskusjach należy wykorzystywać dowody naukowe 
i ekonomiczne, przedstawiając je w sposób zwięzły, jasny i zgodny z prawdą. Należy jednak zdawać 
sobie sprawę z tego, jak mało nauka ma wspólnego z polityką. 

 Naucz się języka - Zrozumienie i umiejętność posługiwania się językiem polityki i decydentów, 
zwłaszcza w odniesieniu do nauki i ekonomii, w tym budżetów. 

 Bądź młody - podkreśl role, prawa i nadzieje swojego pokolenia na przyszłość, a także obowiązki 
starszych pokoleń wobec młodszych.   

 Wykorzystaj media społecznościowe - Śledź media społecznościowe, aby komunikować się 
z politykami i kluczowymi decydentami. 

 Skierowanie działań do wybranych osób - można to zrobić za pomocą bezpośrednich wiadomości na 
Twitterze oraz masowych akcji telefonicznych do urzędów państwowych w celu nakłonienia do 
działania.  

 Pomoc w zmianie zdania - Należy umożliwić politykom zmianę zdania bez zażenowania i poczucia 
porażki, dając im coś pozytywnego, co uzasadni ich zmianę zdania, lub jakieś dowody, którymi będą 
mogli się posłużyć w walce z lobby przemysłowym.  

 Poszerzenie tematu - przekształcenie kwestii związanych z drzewami i lasami w możliwości rozwoju 
społecznego, środowiskowego lub gospodarczego oraz zapewnienie wszystkim trwałej, sprawiedliwej 
i integrującej przemiany. 

 Związek z nadzwyczajną sytuacją klimatyczną - podkreślenie potrzeby szybkiej zmiany polityki 
w zakresie zmian klimatycznych. Cel 1,5 stopnia C może zostać przekroczony w ciągu najbliższych 
kilku lat. 

Siła działań bezpośrednich 

 Zorganizuj się z innymi - planuj i organizuj publiczne demonstracje i protesty bez użycia przemocy 
z udziałem dużych grup zwolenników, którzy rozumieją, jak jednym głosem wyrazić to, czego chcą, 
i trzymają się tej samej drogi i taktyki niestosowania przemocy. 

 Przyciągnij uwagę prasy - opracuj akcje i wyczyny, które przyciągną uwagę lokalnych i krajowych 
mediów, zwłaszcza telewizji i prasy.  

Studia przypadków 

 Kampania "Drzewa dla pokoju" (PT) 

 Kampania "Drzewo dla lasu" (PT) 

 Kampanie miejskie na temat drzew (PT) 

 Śledzenie nielegalnego handlu drzewami (ES) 

Arkusze ćwiczeń 

 3 Kampania na rzecz wycinki drzew 

 4 Kampania internetowa na rzecz sadzenia drzew 

 20 Wyzwania online dotyczące drzew 

Linki 

 Drzewa dla pokoju - europejski ruch młodzieżowy  

 Stan lasów w Europie 2020  

 Lasy w UE w niebezpieczeństwie  

 Unijne lasy nadziei  

 Działania WE w zakresie wylesiania  

 Amazonia płonie petycja  

https://trees4peace.eu/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/forestry/forestry-explained_en
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/user_upload/EU_forests_in_danger_Jan_2019.pdf
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/Fern_EU_Forests_of_Hope_June_2019.pdf
https://www.farm-europe.eu/news/ec-communication-stepping-up-eu-action-to-protect-and-restore-the-worlds-forests/
https://act.wemove.eu/campaigns/no-to-mercosur
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 Pozyskiwanie drewna w Puszczy Białowieskiej  

 Ratujmy rajskie lasy  

 Ratujmy nasze lasy  

 Petycja w ramach kampanii FOE UK Trees   

 Światowa Straż Leśna  

 Trylion drzew 

 Wielka walka Woodland Trust z klimatem  

Filmy wideo 

 Jak młodzi ludzie mogą chronić lasy?  

 Co się dzieje w jednych z najstarszych europejskich lasów?  

 Co się dzieje w Karpatach lasach?  

 Jak można ponownie zalesić lasy tropikalne?  

 W jaki sposób monitoruje się nielegalny handel drzewami?   

 Jak można monitorować wylesianie? 
  

https://www.clientearth.org/join-legal-fight-bialowieza-forest/?gclid=Cj0KCQiA8f_eBRDcARIsAEKwRGeOs5ThG2qSoy72BqXdlG2Kx257RgCrdcXWDCcJDMnGvRBILIEHm_kaAtnXEALw_wcB
https://www.saveparadiseforests.eu/
http://saveourwoods.co.uk/
https://friendsoftheearth.uk/trees
https://www.globalforestwatch.org/
https://www.trilliontrees.org/
https://www.woodlandtrust.org.uk/protecting-trees-and-woods/campaign-with-us/big-climate-fightback/
https://www.youtube.com/watch?v=Cdq-LZbGoUo
https://www.youtube.com/watch?v=AbQt6uLOIlo
https://www.youtube.com/watch?v=OMdzcq_HaF4
https://www.youtube.com/watch?v=OMdzcq_HaF4
https://www.youtube.com/watch?v=OMdzcq_HaF4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=KOqv0g1xdPQ
https://www.youtube.com/watch?v=rmyZC8MWcrk
https://dfa.tigweb.org/about/index.html?section=earthwatchers
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Praca z drzewami 
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3 Praca z drzewami 

3.1  Kreatywność i przedsiębiorczość  

Jak być kreatywnym i przedsiębiorcą dzięki drzewom i lasom 

Cele dydaktyczne 

 Rozwijanie umiejętności pracy w zespole, kreatywności, zdolności do zatrudnienia, 

zarządzania projektami i przedsiębiorczości. 

 Rozwijanie ich uczestnictwa w życiu publicznym, kompetencji obywatelskich, 

postawy obywatelskiej i zaangażowania politycznego. 

 Umożliwienie młodym ludziom poznania i zaangażowania się w sprawy drewna, 

drzew i lasów w kontekście naszego oddziaływania i przyszłości. 

 Umożliwienie młodym ludziom wyrażania swoich obaw dotyczących drzew i lasów. 

 Umożliwienie młodym ludziom zdobywania wiedzy o drzewach i lasach oraz 

rozwijania przedsięwzięć i kariery zawodowej związanych z drzewami i lasami.  

Drzewa mogą inspirować ludzi i wyzwalać kreatywność. Mogą też być dobrą okazją do przedsiębiorczości, do 
stworzenia własnego projektu lub biznesu. Jednak bycie kreatywnym i przedsiębiorczym nie jest łatwe na 
początku i nie dla wszystkich. 

Twórczość i sztuka z drzewami 

Sztuka może być doskonałym sposobem na kształtowanie w ludziach świadomości piękna, bogactwa 
i różnorodności biologicznej drzew i lasów, a także związanych z nimi kwestii rozwoju, ochrony przyrody 

i zmian klimatu. 

Drzewa są piękne na swój sposób, mają w sobie ducha i tajemnicę. Każdy może zainspirować się drzewami.  
Oto kilka pomysłów i możliwości tworzenia kreatywnych prac plastycznych z inspiracji drzewami. 

● Wystawa fotografii 

● Obrazy przedstawiające drzewa 

● Prace ręczne z wykorzystaniem materiałów z drzew 

● Muzyka z dźwiękami drzew lub odgłosami lasu 

● Pokaz tańca, w którym tancerze przebrani są za drzewa 

● Rzeźba z drzewami 

● Napisanie wiersza lub książki o drzewach 

● Przygotuj film o drzewach lub lesie 

● Wyprodukuj land art - nowy ruch artystyczny  

Produkty z drzew 

Drzewa mogą być źródłem cennych produktów i usług.  

 Owoce 

 Kwiaty 

 Nasiona 

 Czekolada 

 Drewno 

 Leki 
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 Celuloza 

 Papier 

 Lateks 

 Gąbki 

 Cork 

 Farba do włosów 

Produkty z drzew, drewna i kory 

Do lasu - Drzewa w fotografii 

Pomyśl o pomysłach na stworzenie przedsiębiorstwa z produktów z drzew.  

Przedsiębiorczość z drzewami 

Drzewa mogą być źródłem nowych pomysłów i przedsiębiorczości. Jeśli masz zamiłowanie do drzew i trochę 
wyobraźni, możesz wymyślić, jak przekształcić drzewa w coś produktywnego.  

 Przedsiębiorczość dotyczy przedsiębiorcy, który podejmuje działania mające na celu wprowadzenie 
zmian w świecie. 

 Przedsiębiorcy dostrzegają możliwości i rozwiązania tam, gdzie przeciętny człowiek widzi tylko 
przykrości i problemy. 

 Przedsiębiorcy zmieniają świat, rozwiązując problemy. Na przykład wprowadzając zmiany społeczne 
lub tworząc innowacyjny produkt, który podważa status quo tego, jak żyjemy na co dzień. 

 Przedsiębiorcy uświadamiają sobie potrzebę (produktu lub usługi), a następnie tworzą projekt lub 
przedsięwzięcie w celu jej zaspokojenia - przekształcają pomysły w działania. 

Czy jesteś przedsiębiorcą zajmującym się drzewami? 

● Kreatywność - zdolność do tworzenia i wprowadzania innowacji w zakresie nowych pomysłów, 

projektów i podejść 

● Oportunizm - umiejętność wykorzystywania pojawiających się okazji 

● Skłonność do podejmowania ryzyka - umiejętność oceny i podejmowania ryzyka 

● Szacunek - dla zasobów naturalnych, środowiska i innych ludzi 

● Zorganizowany - dobry w planowaniu i zarządzaniu projektami w celu osiągnięcia celów 

● Świadomość - szerszych problemów i kontekstu lokalnego i globalnego 

● Towarzyski - potrafi motywować innych, jest uczciwy wobec innych i troszczy się o ich dobro. 

Projekty i przedsięwzięcia związane z drzewami 

 Jakiego rodzaju projekt lub przedsięwzięcie mógłbyś rozpocząć, które byłoby korzystne dla innych 
ludzi, planety i ogólnego dobrobytu? 

Zbierz pomysły od lokalnych specjalistów, dotyczące lokalnych problemów, innych przedsiębiorstw lub 
oczywistych luk na rynku. 

Oto kilka przykładów firm rozpoczynających działalność, które pobudzą Twoją kreatywność. 

Przykłady usług związanych z drzewami dla handlu 

● Usługa sadzenia drzew na gruntach rolnych 

● Wycieczki rowerowe z przewodnikiem po lasach 

● Wycieczki piesze lub wędrówki z identyfikacją drzew, ekologią i zagadnieniami 

● Usługi związane z drzewami (np. sadzenie, przycinanie, przerzedzanie) dla prywatnych właścicieli 

gruntów 

● Kursy i warsztaty na temat rozpoznawania, uprawy i wykorzystania drzew 

Przykłady produktów z drzew przeznaczonych na handel 

https://www.dec.ny.gov/docs/lands_forests_pdf/woodproducts.pdf
https://www.vam.ac.uk/exhibitions/into-the-woods
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● Proste meble lub narzędzia wykonane z drzewa 

● Jadalne i pitne produkty z drzew 

● Drzewa wyhodowane z nasion lub sadzonek 

● Szczepione drzewa owocowe 

● Łyżki i inne naczynia wyrzeźbione z zielonego drewna 

● Ogrodowe rzeźby z wierzby 

● Produkty wykonane z odpadów drzewnych lub poddane recyklingowi 

● Odrestaurowane, naprawione, ponownie wykorzystane elementy drewniane 

● Rozpałka z odpadów drewnianych z palet 

● Drewno opałowe, węgiel drzewny i biochar 

Co drzewa mogą dać 

Drzewa są cennym źródłem użytecznych produktów 

 Owoce 

 Kwiaty 

 Nasiona 

 Czekolada 

 Drewno 

 Liście 

 Celuloza 

 Papier 

 Lateks 

 Gąbki 

 Cork 

 Farba do włosów 

Produkty z drzew, drewna i kory 

Kwestionowanie przedsiębiorstw  

Oto kilka pytań i wskazówek, które pomogą Ci rozwinąć Twoją działalność. 

 Kto zarządza? - Kto będzie kierował, rządził, zarządzał przedsiębiorstwem? Czy powinno to być 
przedsiębiorstwo spółdzielcze? 

 Kto zyskuje? - Kto będzie czerpał korzyści z zysków przedsiębiorstwa? Czy powinno to być 
przedsiębiorstwo społeczne? 

 Jak zarządzać lub produkować? - W jaki sposób produkty lub usługi będą zarządzane lub 
wytwarzane? Czy powinno to być przedsiębiorstwo ekologiczne? 

 Kto kupuje, a kto jest partnerem? - Kto będzie kupował towary lub usługi? Kto będzie pomagał 
w produkcji, marketingu lub dystrybucji dóbr i usług? Czy powinno to być przedsięwzięcie "glokalne" 
(działające lokalnie, ale myślące globalnie)? 

 Jakie zasoby? - Jakie są Twoje własne i innych ludzi zainteresowania, doświadczenia i umiejętności, 
pieniądze, pożyczki i dary? 

 Jaki pomysł na biznes? - Czym można handlować i dla kogo? Pomyśl o przyszłości, zapytaj innych, 
poszukaj w Internecie. 

 Jakie są pozytywy i negatywy? - Jakie są aktualne wewnętrzne mocne i słabe strony, a także 
przyszłe zewnętrzne szanse i zagrożenia, przy wykorzystaniu analizy SWOT? 

http://www.wisconsincountyforests.com/education/products-from-trees
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 Jaki jest wpływ? - Jaki jest potencjalny wpływ na ludzi (beneficjentów przedsiębiorstwa 
społecznego), planetę (wpływ na środowisko w zakresie energii, wody, odpadów i dzikiej przyrody) 
oraz dobrobyt (ogólna wartość i pieniądze, które wytwarza przedsiębiorstwo)? 

Biznesplan 

Być może będziesz chciał opracować biznesplan, aby uzyskać szersze wsparcie i fundusze na projekt lub 
przedsięwzięcie związane z drzewami. Model biznesowy (Business Model Canvas) pomoże Ci ustalić, co 
będzie stanowić o sukcesie projektu lub przedsięwzięcia. 

 Zbierz małą grupę osób, które mogą być zaangażowane w projekt. 

 Skopiuj schemat na duży arkusz papieru i rozdaj karteczki samoprzylepne, na których uczestnicy 
będą zapisywać pomysły do umieszczenia w dziewięciu sekcjach. 

 Do przeprowadzenia analizy SWOT można również użyć papieru i karteczek samoprzylepnych. 

Studia przypadków 

 Laboratorium Innowacji Lasów Miejskich (ES)  

 Agroleśnictwo w akcji (PT) 

 Ponowne wykorzystanie produktów z drewna w przedsiębiorstwie młodzieżowym (ES) 

 Projekt Groasis "Zielone pustynie" (ES) 

 Arkusze ćwiczeń 

 6 Budowanie z bambusa 

 7 Utworzenie linowego parku przygód 

 8 Tworzenie budek dla ptaków i nietoperzy 

 9 Tworzenie postaci z owoców drzew 

 10 Szukanie drzew jadalnych 

 12 Nasiona drzew kiełkujące 

 13 Hodowla sadzonek drzew i sadzonek 

 18 Wykonywanie małych wyrobów z drewna 

Linki 

 Przewodnik po przedsiębiorczości związanej z leśnictwem 

 Podręcznik dotyczący drzew miejskich - Właściwe drzewo we właściwym miejscu  

 Woodland Trust radzi, jak sadzić drzewa 

 Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców  

 Firmy wyhodowały pieniądze na drzewach 

 Kilka przykładów nowych europejskich przedsiębiorstw rozpoczynających działalność 
w dziedzinie technologii leśnych 

Filmy wideo 

 Produkty codziennego użytku wytwarzane z drzew   

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas
https://euagenda.eu/upload/publications/guide-to-forestry-based-entrepreneurship.pdf
https://www.forestresearch.gov.uk/tools-and-resources/urban-tree-manual/
https://www.woodlandtrust.org.uk/plant-trees/advice/
http://www.erasmus-entrepreneurs.com/index.php?id=150
http://www.greenbiz.com/article/these-14-businesses-are-growing-money-trees
https://www.eu-startups.com/2020/03/10-promising-european-forestry-tech-startups-to-watch-in-2020
https://www.eu-startups.com/2020/03/10-promising-european-forestry-tech-startups-to-watch-in-2020
https://www.youtube.com/watch?v=2QkhdIIg98w
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3.2 Wolontariat  

Jak znaleźć możliwości pracy wolontariackiej z drzewami i lasami. 

Cele nauczania 

 Umożliwienie młodym ludziom podjęcia pracy w charakterze wolontariusza 

i organizowania wolontariatu. 

 Umożliwienie młodym ludziom efektywnego planowania i współpracy. 

 Umożliwienie młodym ludziom poznawania, doświadczania i angażowania się w 

sprawy drewna, drzew i lasów w kontekście naszego oddziaływania i przyszłości. 

 Umożliwienie młodym ludziom wyrażania swoich obaw dotyczących drzew i lasów. 

 Umożliwienie młodym ludziom poznania różnorodności, życia i wartości drzew 

i lasów. 

 Rozwijanie umiejętności pracy w zespole, kreatywności, zdolności do zatrudnienia, 

zarządzania projektami i przedsiębiorczości. 

 Rozwijanie ich uczestnictwa w życiu publicznym, kompetencji obywatelskich, 

postawy obywatelskiej i zaangażowania politycznego. 

Drzewa są dla nas naprawdę ważne, choć czasem wydają się tylko ozdobą. W rzeczywistości odgrywają one 
istotną rolę w ekosystemach, zarówno miejskich, jak i leśnych, i są zagrożone z wielu powodów: nadmiernej 
eksploatacji, pożarów, wycinki drzew na potrzeby budownictwa lub rolnictwa, chorób. Musimy uświadomić 
sobie, jak ważne są drzewa, i podjąć działania na rzecz ich ochrony. Ale jak możemy to zrobić?  

Wolontariat w istniejącej organizacji to świetny sposób, aby dowiedzieć się więcej o wartości drzew i lasów. 

Możemy zacząć od wolontariatu, poświęcając swój czas drzewom i lasom. W rzeczywistości wielu młodych 
ludzi już teraz interesuje się drzewami i czuje potrzebę ich ochrony, jako dziedzictwa poprzednich pokoleń 
i spuścizny dla przyszłych. Wolontariat to jeden z najlepszych sposobów, aby zacząć angażować się w sprawy 
drzew. 

Wolontariat w lasach i na terenach leśnych może obejmować wiele różnych zadań, od prac fizycznych, takich 
jak wycinka drzew czy budowa ścieżek, po prowadzenie spacerów i pogadanek z przewodnikiem. Wolontariat 
w formie sadzenia drzew jest popularnym zajęciem, zwłaszcza wśród szkół i społeczności lokalnych. Rola 
i zadania wolontariuszy zwiększyły się wraz ze wzrostem własności terenów leśnych lub zarządzania nimi 
przez grupy społeczne i organizacje wolontariackie. 

Typowe działania w ramach wolontariatu 

 Rejestrowanie i monitorowanie drzew, różnorodności biologicznej lasów oraz wykorzystania i wpływu 
człowieka 

 Sadzenie i podlewanie drzew 

 Zapobieganie i zwalczanie dzikich pożarów 

 Wycinanie drzew i zagajniki 

 Usuwanie roślin inwazyjnych 

 Sprzątanie śmieci 

 Budowa i utrzymanie ścieżek 

 Prowadzenie spacerów i pogadanek z przewodnikiem 

 Kampania na rzecz wylesiania 

 Udzielanie informacji i porad odwiedzającym 
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Organizowanie działań wolontariackich 

Zorganizowanie wolontariatu przez grupę młodych ludzi to wspaniała inicjatywa. To dowód 
przedsiębiorczości, zdolności przywódczych i zaangażowania na rzecz środowiska. Rezultaty Waszej 
działalności mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłość drzew i lasów.  

Z pracą wolontariuszy wiążą się jednak pewne zobowiązania. Ważne jest, by rozumieć status prawny 
wolontariuszy. Od samego początku należy jasno określić cztery zasady - role, prawa, szacunek i obowiązki - 
obowiązujące organizatorów i wolontariuszy.   

Co organizatorzy mogą zaoferować wolontariuszowi   

Kiedy młoda osoba rozpoczyna pracę w charakterze wolontariusza, organizatorzy często opisują jej ofertę: 

 Wprowadzenie i szkolenie - czego oczekuje się od wolontariusza, kim są inni ludzie, jakie 
umiejętności są potrzebne, jak bezpiecznie korzystać z narzędzi  

 Przeglądy, uznanie i wsparcie - regularne sprawdzanie, jak przebiega praca, podziękowania i 
wskazówki. 

 Wydatki - zazwyczaj na podróże poza miejsce zamieszkania oraz na posiłki, chyba że są one 
zapewnione. 

 Ubezpieczenie - bardzo ważne w razie wypadku. 

Co powinien wiedzieć wolontariusz  

Kiedy młody człowiek zgłasza się do organizacji jako wolontariusz, ma pewne prawa, a także role i 
obowiązki. Organizacja także ma pewne prawa, role i obowiązki, które często są opisane w zasadach 
wolontariatu.  

Polityka organizacji w zakresie wolontariatu zazwyczaj obejmuje: 

● Różnorodność, równość i integracja społeczna 

● Nadzór - ochrona niepełnoletniej (zwykle 16-letniej) młodzieży i bezbronnych dorosłych. 

● Zdrowie i bezpieczeństwo - zwykle objęte przepisami krajowymi. 

● Wypadki i incydenty -  

● Ochrona danych 

● Konflikty interesów  

● Postępowanie w przypadku wątpliwości 

● Pożegnanie 

Dlatego też najłatwiejszym rozwiązaniem dla młodych ludzi jest podjęcie pracy wolontariackiej za 
pośrednictwem istniejącej organizacji. Kiedy już zdobędą doświadczenie w pracy wolontariackiej, mogą 
stosować te same sposoby zarządzania wolontariatem. Następnie nowa grupa wolontariuszy pod 
przewodnictwem młodzieży może opracować własny sposób zarządzania innymi młodymi wolontariuszami. 

Brytyjska organizacja Students for Trees zakłada i wspiera grupy wolontariatu w szkołach wyższych i na 
uniwersytetach w całej Wielkiej Brytanii. Jednak wprowadzenie, szkolenie, ubezpieczenie i zasady działania 
oferowane są przez organizację centralną.  

Stan wolontariatu w Europie 

31% młodych ludzi w UE było zaangażowanych w zorganizowane działania wolontariackie w ciągu ostatnich 12 
miesięcy (wrzesień 2016-wrzesień 2017) - wynika z badania Flash Eurobarometr 455 z 2017 r. 

Spośród nich respondenci w Danii, Irlandii, Holandii i Niemczech najczęściej zgłaszali się na ochotnika, 
natomiast najmniej chętnie robili to respondenci w Finlandii, na Węgrzech i w Szwecji. 

Najmłodsi respondenci najczęściej angażują się w działalność wolontariacką: 35% osób w wieku 15-19 lat, 
33% osób w wieku 20-24 lat i 27% osób w wieku 25-30 lat. 
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Wolontariat może pomóc młodym ludziom  

Wolontariat może być dla młodych ludzi świetną zabawą, ciekawym i towarzyskim zajęciem. Dzięki 
wolontariatowi mogą oni nauczyć się różnych umiejętności. Może być dla młodych ludzi sposobem na 
zdobycie nowych umiejętności, które pomogą im w znalezieniu zatrudnienia. Młodzi ludzie, którzy mają 
wejść na rynek pracy, coraz częściej korzystają z wolontariatu, aby wykazać swoją gotowość i 
zainteresowanie konkretnym zawodem.   

● Zanurza się w przyrodzie i na świeżym powietrzu 

● Może to być przedłużona rozmowa kwalifikacyjna o pracę 

● Pogłębianie wiedzy i umiejętności 

● Sprawia, że człowiek czuje się przydatny 

● Wyraża troskę o środowisko i wyznawane wartości 

● Poprawia zdrowie fizyczne i psychiczne 

● Wspiera działania praktyczne lub kampanijne 

● Możliwość dodania praktyki do studiów akademickich 

Wolontariat może pomóc organizacjom ekologicznym i leśnym  

Wolontariat może przyczynić się do zarządzania lasami i terenami leśnymi oraz pomóc właścicielowi lub 
zarządcy terenu.  

● Pomaga organizacjom w zarządzaniu lasami i zadrzewieniami 

● Do wielu działań potrzeba wielu osób  

Wolontariat wśród młodzieży definiuje się jako "formę uczestnictwa społecznego, doświadczenie edukacyjne 
oraz czynnik zwiększający szanse na zatrudnienie i integrację" - A New Impetus for European Youth, 2001. 

Znajdowanie możliwości wolontariatu 

Kiedy nadchodzi czas, by zacząć szukać możliwości pracy w charakterze wolontariusza, pojawia się pytanie: 
jak to zrobić? Proponujemy kilka prostych sposobów: 

Wygoogluj! W Google można znaleźć wiele ofert wolontariatu, używając odpowiednich słów w wyszukiwaniu, 
np: "Wolontariat na rzecz drzew i lasów" lub "Wolontariat w leśnictwie", a nawet "Jak uczestniczyć jako 
wolontariusz na rzecz drzew". To zadziwiające, jak wiele wyników można uzyskać za pomocą prostego 
wyszukiwania w Google. 

Europejski Portal Młodzieżowy Ta strona internetowa, zawierająca informacje i możliwości dla młodych ludzi 
z całej Europy, jest bardzo przydatna w wyszukiwaniu ofert wolontariatu za granicą. Możesz przefiltrować 
"Tematy projektów" do "Środowisko i ochrona przyrody", co jest bliższe zaangażowaniu się w sprawy drzew 
i lasów. Ta strona jest bardziej ogólna, ale możesz mieć szczęście i znaleźć naprawdę dobre możliwości pracy 
jako wolontariusz. 

Sporządź listę inicjatyw w swoim kraju. Istnieją organizacje, programy lub projekty, które działają na rzecz 
przyszłości drzew i lasów. Jeśli zrobisz listę takich organizacji i ich inicjatyw, możesz z nimi porozmawiać lub 
sprawdzić na ich stronach internetowych, czy oferują możliwości wolontariatu związanego z drzewami i 
lasami. Jest to najskuteczniejszy sposób znalezienia możliwości, ponieważ możesz działać na poziomie 
lokalnym. 

Studia przypadków 

 Students for Trees (Wielka Brytania) 

 Wolontariat w Plantabosques (ES) 

 Projekt Futuro (PT) 

Arkusze ćwiczeń 

 21 Sadzenie drzew za pomocą kul z nasionami 



Młodzież dla drzew  46 

 14 Prowadzenie spacerów po lesie 

Linki 

 Uczniowie dla drzew  

 Podręcznik wolontariuszy Woodland Trust 

 Wsparcie wolontariatu Woodland Trust  

 Szkolenie młodych ludzi w zakresie zarządzania lasami  

 Sadzenie drzew z Plantabosques  

 Wolontariusze Międzynarodowej Fundacji Drzewa   

Filmy wideo 

 Las młodych ludzi  

 Czy mógłbyś zgłosić się na ochotnika do zarządzania lasami?  

 Dlaczego warto zostać wolontariuszem leśnym?  

 

  

https://sustainability.nus.org.uk/students-for-trees/about
https://whittle.woodlandtrust.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/Volunteer-Handbook-June-2018.pdf
https://whittle.woodlandtrust.org.uk/
http://www.grampusheritage.co.uk/desire/germany-woodland-management
http://www.grampusheritage.co.uk/desire/germany-woodland-management
http://www.adenex.org/index.php/proyectos/plantabosques
http://www.adenex.org/index.php/proyectos/plantabosques
https://internationaltreefoundation.org/volunteer/
https://internationaltreefoundation.org/volunteer/
https://internationaltreefoundation.org/volunteer/
https://internationaltreefoundation.org/volunteer/
http://www.youtube.com/watch?v=BVYF654YXN4
https://vimeo.com/161200628
https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=O1TbYezQ0Kw&feature=emb_logo
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3.3 Myślenie o karierze zawodowej 

Dlaczego warto rozważyć pracę z drzewami i lasami 

Cele nauczania 

 Umożliwienie młodym ludziom poznawania, doświadczania i angażowania się 

w sprawy drewna, drzew i lasów z myślą o ich własnej przyszłości. 

 Umożliwienie młodym ludziom poznania i znalezienia pracy zawodowej. 

 Rozwijanie ich zdolności do zatrudnienia. 

Leśnictwo jako branża rozwijająca się 

Przedsiębiorczość nie była istotnym zagadnieniem, zwłaszcza w produkcji zasobów leśnych. W przeszłości 
sektor leśny opierał się głównie na produkcie, jakim jest drewno. Obecnie jednak lasy w coraz większym 
stopniu pełnią funkcje związane z ochroną środowiska (różnorodności biologicznej i klimatu), a także z 
rekreacją i zdrowiem. Te ekologiczne i społeczne usługi stwarzają wiele możliwości dla przedsiębiorczej 
młodzieży do tworzenia projektów i nowych przedsiębiorstw. 

Rosnący popyt na drewno produkowane w sposób zrównoważony sprzyja rozwojowi innowacyjnego 
przetwórstwa drewna na małą skalę, często poprzez ożywienie tradycyjnych technik. Rosnący popyt na wiele 
niedrzewnych produktów leśnych, takich jak grzyby jadalne, owoce i orzechy, stworzył wiele nowych 
możliwości dla przedsiębiorstw. 

Niektóre z najbardziej ekscytujących i prawdopodobnie najbardziej ekologicznych miejsc pracy związane są 
z lasami. Pomagają one utrzymać ekosystemy leśne i gwarantują, że produkty leśne, na których polegamy, są 
wytwarzane w najbardziej zrównoważony sposób, zapewniając ochronę siedlisk dzikiej przyrody, ponowne 
nasadzenia drzew i sprawiedliwe traktowanie pracowników. Istnieje szeroki wachlarz zawodów związanych 
z lasami, oferujący możliwości dla osób o różnym wykształceniu, umiejętnościach, zainteresowaniach 
i cechach osobistych. Należą do nich kariery w: 

 Gospodarka leśna, inwentaryzacja i planowanie 

 Różnorodność biologiczna i funkcjonowanie ekosystemów 

 Edukacja i badania naukowe 

 Produkcja wyrobów z drewna 

 Turystyka leśna 

W dziedzinie leśnictwa ludzie zarządzają lasami w sposób naśladujący naturę, w sposób zrównoważony, tak 
aby lasy zapewniały wszystko to, czego od nich potrzebujemy i pragniemy. Leśnictwo to coś więcej niż tylko 
sadzenie drzew, walka z pożarami lasów czy pozyskiwanie drewna, choć zarządzanie tymi zadaniami może 
wchodzić w zakres obowiązków leśnika. Leśnictwo obejmuje również specjalistów, którzy specjalizują się 
w poszczególnych częściach lasu, takich jak gleby, woda czy dzika przyroda. Obejmuje prace związane 
z modelowaniem komputerowym, sporządzaniem map, analizą statystyczną lub budżetową oraz edukacją. 
Obejmuje także osoby zajmujące się pozyskiwaniem, przemiałem, inżynierią lub sprzedażą produktów 
leśnych, takich jak tarcica, sklejka, papier i masa papiernicza.  

Leśnicy miejscy i gminni zajmują się drzewami i lasami rosnącymi w miastach i wokół miast, miasteczek 
i gmin, w tym drzewami występującymi naturalnie i sadzonymi. Drzewa te przynoszą wiele korzyści:  

 obniżenie kosztów energii 

 zarządzanie wodami burzowymi 

 poprawa zdrowia ludzkiego 

 tworzenie miejsc pracy 

 wzrost wartości nieruchomości 

 zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego 

 zwiększanie odporności na zmiany klimatu  

 chłodzenie efektu miejskich wysp ciepła 



Młodzież dla drzew  48 

Leśnicy miejscy i gminni opracowują plany osiągnięcia optymalnej liczby drzew w lasach miejskich oraz 
pomagają w opracowywaniu planów związanych z drzewami. Zwracają również uwagę na czynniki, które 
wpływają na lasy, takie jak ograniczona przestrzeń uprawna, jakość powietrza i gleby, dostępność wody 
i wandalizm. Leśnicy miejscy i gminni starają się wydłużyć średnią długość życia i zachować walory 
estetyczne drzew rosnących na ulicach, w parkach i okolicznych lasach. Leśnicy miejscy organizują również 
miejsca zielonej rekreacji, budują infrastrukturę rekreacyjną i dostosowują przestrzeń leśną do potrzeb 
rekreacyjnych mieszkańców miast.  

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy w 2017 r. istniało 9,8 mln zielonych miejsc pracy, a do 2030 r. 
powstanie dodatkowo 15-60 mln nowych zielonych miejsc pracy. W ciągu ostatniej dekady "zielone" miejsca 
pracy wyprzedziły miejsca pracy w innych kategoriach o prawie 250 procent i nie wydaje się, aby wzrost ten 
miał w najbliższym czasie zwolnić. 

Korzyści płynące z pracy z drzewami i lasami 

 
Te miejsca pracy przynoszą korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne jednostkom, społecznościom 
i społeczeństwu globalnemu.  

● Rosnące zapotrzebowanie - zielone miejsca pracy związane z drzewami i lasami stanowią jeden z 
najszybciej rozwijających się i zmieniających segmentów gospodarki światowej. Ta rozwijająca się 
dziedzina może stwarzać możliwości dla pracowników, zwłaszcza jeśli są oni kreatywni i elastyczni. 

● Satysfakcja z pracy - większość ludzi chce pozytywnie wpływać na świat, a praca w sektorze 
ekologicznym, w którym pracują drzewa i lasy, jest świetnym sposobem na osiągnięcie tego celu. 
W rzeczywistości satysfakcja pracowników jest znacznie wyższa w sektorach ekologicznych niż w 
całej gospodarce. 

● Jakość życia - pracownicy zatrudnieni w zielonych miejscach pracy, w których rosną drzewa i lasy, 
zazwyczaj potrafią zachować zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. 
Możliwość pracy na świeżym powietrzu i robienia tego, co kochają, pomaga tym pracownikom 
utrzymać dobrą jakość życia. 

● Stabilność finansowa - wiele zielonych miejsc pracy związanych z drzewami i lasami jest dobrze 
płatnych, ponieważ wymagają one specjalistycznych umiejętności. Wiele z nich zapewnia także 
bezpieczeństwo zatrudnienia, ponieważ nie można ich zlecić podmiotom zewnętrznym. Jednak osoby 
zajmujące się fizycznym sadzeniem, wyrębem lub gaszeniem pożarów mogą mieć nisko płatne 
umowy na czas określony. 

● Zrównoważona przyszłość - Zielone miejsca pracy związane z drzewami i lasami pomagają zapewnić 
nam wszystkim zrównoważony rozwój środowiska naturalnego. Takie miejsca pracy pomagają 
zachować równowagę między potrzebami środowiskowymi, ekonomicznymi i społecznymi obecnych 
i przyszłych pokoleń. 

Rząd Narodowy 

Krajowe agencje rządowe zajmujące się leśnictwem, a także rolnictwem i ochroną przyrody, zatrudniają 
wiele zawodów i pracowników leśnych. W większości krajów europejskich istnieją takie same rodzaje 
stanowisk oferowanych przez rząd federalny, choć zwykle są one gorzej płatne niż stanowiska w sektorze 
federalnym lub prywatnym. Agencje państwowe mogą obejmować: 

 Leśnictwo 

 Ochrona ryb i dzikiej fauny i flory 

 Rolnictwo i bezpieczeństwo żywności 

 Parki i rekreacja 

Każdy, kto chce pracować w państwowych agencjach rządowych, może być zmuszony do zdania egzaminu 
Służby Cywilnej lub uzyskania odpowiedniego świadectwa kwalifikacji zawodowych w niektórych krajach. 
Ponadto może być wymagany specjalny test stanowiskowy w celu ustalenia, czy kandydat posiada 
wystarczającą wiedzę w określonych dziedzinach. 

Nie wszystkie stanowiska w tych agencjach rządowych wymagają ukończenia studiów. Istnieje wiele 
możliwości dla osób z dyplomem, z niewielkim lub żadnym doświadczeniem. Stanowiska na poziomie 
podstawowym mogą stanowić podstawę do podjęcia lepiej płatnej, bardziej wyspecjalizowanej pracy 
w przyszłości. 

Istnieje również wiele opcji kariery w leśnictwie dostępnych dla kandydatów z wyższym wykształceniem. 
Stopień naukowy powinien być ukierunkowany na konkretną dziedzinę, np. ochronę gleby lub wody. Wiele 
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uniwersytetów oferuje programy studiów, które przygotowują specjalistów do wykonywania 
specjalistycznych zawodów. 

Samorząd lokalny 

Samorządy lokalne również zatrudniają pracowników w zawodach związanych z ochroną środowiska 
i leśnictwem, takich jak zarządzanie terenami chronionymi i parkowymi, ekoturystyka, planowanie 
regionalne i zarządzanie drzewami. Duża część pracy na szczeblu lokalnym to praca praktyczna. To właśnie 
tam wdraża się politykę na poziomie krajowym i regionalnym. W związku z tym istnieje więcej możliwości 
dla pracowników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych.  

Organizacje non-profit 

Obejmuje to stowarzyszenia i spółdzielnie właścicieli. Wiele grup społecznych typu non-profit jest 
prowadzonych i organizowanych przez wolontariuszy. Jeśli organizacja jest wystarczająco duża, by 
zatrudniać pracowników, w jej skład mogą wchodzić także profesjonaliści specjalizujący się w pozyskiwaniu 
funduszy, finansach, lobbyści, prawnicy, koordynatorzy wolontariatu, autorzy grantów i edukatorzy.  

Przedsiębiorstwa nastawione na zysk 

Istnieją trzy główne kategorie pracodawców biznesowych, do których należy praca przy drzewach, drewnie 
i lasach: 

 Firmy z branży ochrony środowiska, przedsiębiorstwa działające zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju oraz firmy zajmujące się ochroną środowiska, zdrowiem i bezpieczeństwem 

 Rolnictwo i agroleśnictwo 

 Przetwórcy drewna i tartaki 

 Przedsiębiorstwa ekologiczne 

Zrównoważona działalność gospodarcza obejmuje to, co czasami określa się mianem "zielonego biznesu". Do 
liderów zrównoważonego biznesu, którzy wytwarzają towary i usługi ukierunkowane na ochronę środowiska, 
należą firmy zajmujące się kompensacją emisji dwutlenku węgla, certyfikowanymi produktami leśnymi oraz 
ekoturystyką. 

Instytucje edukacyjne i szkoleniowe 

Szkoły, uczelnie i uniwersytety zatrudniają techników, edukatorów i trenerów, którzy uczą o drzewach, 
drewnie i lasach. 
 

Przykłady pracodawców 

 Departamenty i agencje rządowe, np. leśnictwo i organy ochrony ludności 

 Władze lokalne lub regionalne 

 Przedsiębiorstwa, np. firmy konsultingowe, firmy zajmujące się pozyskiwaniem drewna, drewna, 
kompensacją emisji dwutlenku węgla, energetyką, obróbką drewna lub planowaniem. 

 Organizacje pozarządowe  

 Szkoły wyższe i uniwersytety - nauczanie i badania naukowe 

Przykłady miejsc pracy 

 Praca z drewnem 

 Produkcja drewna i energii 

 Operator maszyn leśnych 

 Lokalny dostawca energii 

 Praca z drzewami i lasami 

 Pracownik leśny - zużycie energii, ponowne zalesianie i hodowla lasu 

 Miejski urzędnik ds. arborystyki 

 Kierownik plantacji o krótkiej rotacji 

 Agroleśnictwo i leśnictwo górskie  
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 Bioinżynier gleby  

 Producent lasów niedrzewnych, np. grzyby, owoce drzew, żywica, pszczoły miodne, korek 

 Leśniczy do spraw łowieckich - gospodarka dziką zwierzyną 

 Ekolog 

 Planista 

 Oficer pożarnictwa - nadzorowanie, wykrywanie i zapobieganie pożarom lasów 

 Praca z ludźmi 

 Informacje i obsługa klienta 

 Strażnik parku miejskiego 

 Kierownik parku przygód 

 Edukator szkół leśnych 

 Specjalista ds. turystyki leśnej 

 Strażnik parku 

 Projektant tłumaczeń ustnych 

 Przewodnik turystyczny - Przewodnik przestrzeni naturalnych i środowiska naturalnego 

 Przewodnik po ekoterapii 

Zadania i działania w agroleśnictwie 

Zadania 

 Promowanie agroleśnictwa jako zrównoważonego i opłacalnego systemu użytkowania gruntów w 
przyszłości 

 Zakładanie systemów agroleśniczych opartych na społeczności lokalnej 

 Doradztwo dla rolników w zakresie agroleśnictwa 

 Badanie różnych metod agroleśnictwa, zwłaszcza z krajów mniej uprzemysłowionych 

Działania 

 Łączenie leśnictwa z rolnictwem i ogrodnictwem 

 Zarządzanie pastwiskami leśnymi 

 Tworzenie systemów upraw (silosowo-rolnych i alejowych) i pastwisk (silosowo-pastwiskowych) 

 Ogrodnictwo leśne i systemy permakultury 

Kompetencje 

 Praktyczna wiedza z zakresu leśnictwa, rolnictwa i ogrodnictwa 

 Umiejętności komunikacyjne i mediacyjne 

 Umiejętności marketingowe i badawcze 

 Zarządzanie gruntami i umiejętności ekologiczne 

Studia przypadków 

 Iskry drzew (Wielka Brytania) 

Linki 

 Zielona praca w sektorze leśnictwa 

 Praca z lasami 

 Kariera w leśnictwie 

https://unece.org/DAM/timber/publications/DP71_WEB.pdf
http://www.plt.org/workingforforests
https://rfs.org.uk/tag/careers-in-forestry/
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 Iskierki do drzew zachęcanie do kariery w leśnictwie 

 Lasy generują pracę i zysk  

 Ekologiczne miejsca pracy w europejskim sprawozdaniu dotyczącym sektora leśnego 

 Najczęściej zadawane pytania dotyczące zielonych miejsc pracy 

 Badanie umiejętności sektora leśnego 

Filmy wideo 

 Wywiad z założycielem firmy Tree Sparks  

 Jakie są przyszłe miejsca pracy w leśnictwie w Europie?   

 Co jest dobre w karierze leśnika?  

 Czy chciałbyś pracować w lesie?   

 Czy chciałbyś sadzić drzewa przez cały dzień?  

 Jak to jest sadzić 1000 drzew dziennie?  

 
 

 

http://www.treesparks.co.uk/
http://www.treesparks.co.uk/
http://www.worldbank.org/en/topic/forests/brief/forests-generate-jobs-and-incomes
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/DP71_WEB.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/DP71_WEB.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/DP71_WEB.pdf
http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/WCMS_214247_EN/lang--en/index.htm
https://www.rfs.org.uk/news/hot-topics/future-of-forestry-skills-sector-study-2017/
https://www.charteredforesters.org/2019/02/interview-with-founder-and-director-of-tree-sparks
https://www.youtube.com/watch?v=xscdSZplh2A
https://www.youtube.com/watch?v=nD8kXfvFGF0&
https://www.youtube.com/watch?v=73050YM4CnY
https://www.youtube.com/watch?v=58sidwS45qQ&list=PLGkoHMoA3GoqTp5nHjpcsQlC46RebyGa7&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=n3tpCHpYuZ4

