
 

                                                    
 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Ochrony 
Środowiska w Krakowie w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. 

 

 
 

Wspólne zarządzanie przyrodą - partycypacyjne mapowanie terenów chronionych 
 

Celem projektu jest usprawnienie 
uczestnictwa lokalnych społeczności w 
zarządzaniu obszarem Natura 2000 Dolinki 
Jurajskie. Cel będzie realizowany przez 
przeprowadzenie modelowego procesu 
dialogu z wykorzystaniem innowacyjnego 
narzędzia internetowego opartego o 
technikę mapowania partycypacyjnego 
(tzw. PP GIS). Umożliwi to licznej (800 os.) 
i różnorodnej grupie osób związanych z 
obszarem dolinek, czyli mieszkańcom, 

władzom samorządowym, turystom, przedsiębiorcom, deweloperom, politykom, organizacjom 
pozarządowym, na wyrażenie swoich preferencji i potrzeb odnośnie wykorzystania przestrzeni. W 
tym celu prowadzone będą m.in. spotkania i warsztaty, zostanie opracowana geoankieta do 
identyfikacji preferencji w przestrzeni, a także szkolenia z wykorzystania narzędzia do mapowania 
partycypacyjnego dla wolontariuszy. Projekt jest realizowany na obszarach objętych programem 
Natura 2000 Dolinki Jurajskie wraz z okolicznymi terenami Parku Krajobrazowego Dolinki 
Krakowskie oraz rezerwatami. Realizacja projektu wzmocni pozycję mieszkańców w procesie 
zarządzania obszarem, a także pogłębi dialog interesariuszy i zapewni diagnozę społecznego 
postrzegania obszaru chronionego. 

Projekt realizują: 

Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych – lider projektu, odpowiedzialny jest za 
realizację i zarządzanie projektem, organizowanie i prowadzenie spotkań i szkoleń, mapowanie 
on-line przez respondentów i wolontariuszy, a także analizę danych, opracowanie wyników i ich 
rozpowszechnianie.  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie – partner projektu, zaangażowana jest w 
konsultacje i spotkania na każdym etapie projektu oraz zapewni wykorzystanie efektów projektu 
w partycypacyjnym ustalaniu planów zadań ochronnych. 

Projekt realizowany w okresie 1.04.2015 - 30.04.2016. 
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Harmonogram realizacji projektu 
 

Działanie Kiedy 

Identyfikacja kluczowych interesariuszy i spotkania z nimi w celu 
przedstawienia założeń i celów projektu, zebranie opinii  

i informacji zwrotnej od respondentów, pozyskanie ich do 
współpracy 

kwiecień – lipiec 2015 

Warsztaty mapowania w gminach: Zabierzów, Krzeszowice, 
Jerzmanowice – Przeginia, Wielka Wieś 

listopad-grudzień 2015 

Opracowanie aplikacji do mapowania online lipiec – listopad 2015 

Pilotaż aplikacji listopad 2015 

Szkolenia dla wolontariuszy w gminach: Zabierzów, Krzeszowice, 
Jerzmanowice – Przeginia, Wielka Wieś 

grudzień 2015 

Mapowanie on-line, praca wolontariuszy w terenie - zbieranie 
danych na tabletach 

grudzień-luty 2015 

Analiza danych mapowania marzec 2016 

Publikacja nt. partycypacji w zarządzaniu przyrodą wraz z 
wynikami projektu 

marzec – kwiecień 2016 

Spotkanie zamykające projekt, dyskusja na temat uzyskanych 
wyników i możliwości ich dalszego wykorzystania przy pracach 

nad planami zadań ochronnych 

kwiecień 2016 

 
Serdecznie zapraszamy do włączenia się w działania projektowe. 
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Informacje dla respondentów 

Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych i Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Krakowie realizują projekt „Wspólne zarządzanie przyrodą”, mający na celu 
wzmocnienie udziału mieszkańców i innych interesariuszy (użytkowników terenu – 
wycieczkowiczów, sportowców, przyjezdnych, przyrodników, turystów) w zarządzaniu przyrodą 
obszaru Dolinek Jurajskich. W ramach projektu zbieramy opinie o walorach obszaru oraz o 
preferencjach gospodarowania na obszarze za pomocą metody mapowania partycypacyjnego. 
Jest to narzędzie internetowe, w którym respondent może zaznaczyć na mapie np. miejsca o 
szczególnych walorach, stanowiących dla niego szczególną wartość, preferencje użytkowania 
danego terenu, lub aktywności podejmowane w poszczególnych miejscach. Projekt obejmuje 
warsztaty dla różnych grup osób zainteresowanych zarządzaniem obszarem Dolinek Jurajskich. W 
trakcie warsztatów grupa osób zainteresowanych będzie zaproszona do dyskusji nad przypisaniem 
cech (np. preferencji użytkowania) do konkretnego miejsca w obszarze, a następnie wspólnie 
stworzymy narzędzie internetowe, za pomocą którego każdy mieszkaniec lub osoba 
zainteresowana losem Dolinek Jurajskich będzie mogła wyrazić swoje opinie. Warsztaty będą się 
odbywać w gminach Dolinek Jurajskich (Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Wielka Wieś, 
Zabierzów) i będziemy zapraszać na nie osoby zainteresowane przyszłością tego terenu. 
Internetowe narzędzie mapowanie będzie stworzone jest przy udziale Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Krakowie i ma na celu pomóc w przygotowywaniu planu zadań ochronnych 
(PZO) dla obszaru Natura 2000 Dolinki Jurajskie.  

W trakcie przygotowywania takiego narzędzia zbieramy informacje i opinie od różnych 
osób zawodowo i osobiście zaangażowanych w problemy zarówno społeczne jak i przyrodnicze 
Dolinek, a także opinie o użytkowaniu terenu Dolinek. W szczególności zależy nam na poznaniu: 
problemów tego obszaru, istotnych oraz konfliktowych sposobów użytkowania terenu, wartości 
tworzonych przez obszar Dolinek dla mieszkańców i szerszego społeczeństwa, a także na zebraniu 
kontaktów do osób,  które warto zaangażować w działania projektu, a w szczególności w warsztaty 
z mapowaniem partycypacyjnym oraz rekrutację wolontariuszy do pomocy  
w mapowaniu obszaru przez mieszkańców.  

W badaniach interesuje nas przede wszystkim obszar Dolinek Jurajskich objęty siecią 
Natura 2000, ale również otaczające go tereny stanowiące łączny fragment tzw. Dolinek 
Krakowskich.  

Wywiad jest nagrywany, dla ułatwienia organizacji danych, w materiałach projektu wywiad 
będzie podpisany imieniem respondenta, ale wszystkie ewentualne informacje  
o wynikach udostępniane poza zespołem realizującym projekt lub publikowane nie będą 
umożliwiały identyfikacji autorów wypowiedzi przytaczanych z wywiadów. 


