
 

 

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” finansowany 
jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG 

 

Załącznik 3 

Wytyczne zamawiającego - program funkcjonalny budynku 

Projekt zakłada modernizację budynku gospodarczego w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej jako  
przedmiotu edukacji w zakresie rozwiązań zapobiegających ograniczaniu przez likwidację siedlisk 
lęgowych, rozrodu, zimowania, żerowania, a tym samym utracie bioróżnorodności w grupie gatunków 
zwierząt mających swe siedliska  w pobliżu miejsc gospodarowania, głównie synantropijnych i 
półsynantropijnych. W pobliżu budynku w wyniku projektu  założony zostanie modelowy wiejski ogród 
z warzywnikiem i sad ze starymi odmianami drzew i krzewów owocowych w celu promocji 
charakterystycznych dla wsi przedogródków, nasadzeń rodzimych gatunków roślin i ich użytkowym 
znaczeniu w gospodarowaniu człowieka i ochronie krajobrazu wiejskiego przed jego unifikacją, a tym 
samym utratą bioróżnorodności (ogród i sad zostaną zrealizowane przez Zamawiającego w ramach 
oddzielnego zamówienia).  

Cel edukacyjny:  

 

 wartość pokazowa i ekspozycyjna związana z zastosowanymi podczas 
modernizacji rozwiązaniami sprzyjającymi bytowaniu ptaków, owadów oraz  
nietoperzy w pobliżu siedzib ludzkich (budki lęgowe dla ptaków, rozrodcze dla 
nietoperzy, karmniki,  gniazdo dla bociana, odsłonięcia elewacji i schowki 
dachowe, zastosowanie bezpiecznych i naturalnych materiałów 
wykończeniowych i do konserwacji drewna,  

 prowadzenie warsztatów przygotowania budynków do zasiedlenia i sposobów 
utrzymania ostoi owadów, nietoperzy, ptaków w zmodernizowanych budynkach.  

 prowadzenie warsztatów rzemieślniczych przygotowywania karmników, budek 
lęgowych o odpowiedniej głębokości i średnicy otworów, 

 prowadzenie warsztatów kulinarnych z wykorzystywaniem zapomnianych roślin 
uprawnych oraz roślin dzikich w agrocenozach 

 prowadzenie warsztatów zielarskich z wykorzystaniem suszonych roślin w 
medycynie naturalnej oraz rękodziele ludowym 

 prowadzenie warsztatów kosmetycznych  z produkcji domowych kosmetyków i 
środków czyszczących na bazie lokalnie dostępnych produktów i roślin (np. 
mydlnica lekarska, rumianek pospolity, nagietek lekarski) 

 organizacja seminariów dla rolników i mieszkańców okolicznych miejscowości 

 prowadzenie warsztatów rzemiosła, bazującego na naturalnych surowcach, 
glinie, drewnie, suszonych roślinach. 



Funkcje obiektu: 

 miejsce przeprowadzania części stacjonarnej warsztatów związanych z 
projektem, seminariów 

 zaplecze magazynowe gospodarcze  dla materiałów i narzędzi niezbędnych do 
przeprowadzania warsztatów i prac polowych w ogrodzie 

 zaplecze socjalne- toalety 

 zaplecze gospodarcze do prowadzenia warsztatów kulinarnych,  

 pomieszczenia  biurowe, administracyjne  

 miejsce dyżurowania radcy prawnego w wyznaczonych terminach 

Planowana 
liczba 

odwiedzających: 
Min.1000 os rocznie 

Grupa docelowa: 

Obiekt przeznaczony będzie dla każdej grupy wiekowej. Obiekt odwiedzać będą 
uczestnicy warsztatów, wydarzeń, pokazów czyli zarówno dzieci jak i dorośli. 
Modelowy ogród zrealizowany obok budynku będzie dostępny dla każdej grupy 
społecznej. Konkursy, warsztaty, seminaria oraz inne działania realizowane w 
obiekcie kierowane są do odbiorców w przedziale wiekowym: 6-100 lat 

Elementy 
obiektu: 

 Pomieszczenie wejściowe na teren Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej z miejscem 
powitania gości, dystrybucji materiałów edukacyjnych, wystawą regionalnego 
rzemiosła 

 Pomieszczenie warsztatowe 

 Suszarnia roślin 

 Pomieszczenie magazynowe służące przechowywaniu materiałów i narzędzi 
wykorzystywanych do prowadzonych w Zagrodzie warsztatów, prac polowych w 
ogrodzie i zajęć terenowych 

 Biuro programowe Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej i siedziba Stowarzyszenia 
Kaczawskiego 

 Biblioteczka 

 Zaplecze socjalne 

 Sanitariaty 
 

 


