Czy chcesz przenieść
zrównoważony
rozwój na wyższy
poziom?

www.GreenOfficeMovement.org

Otwarcie Green Office
pozwala przenieść
zrównoważony
rozwój na wyższy
poziom!
Green Office to platforma ds. zrównoważonego rozwoju,
która umożliwia studentom i pracownikom osadzenie
zrównoważonego rozwoju w programie nauczania,
badaniach, operacjach, społeczności i zarządzaniu.



ZAWARTOŚĆ
Działania

Model Green Office
Wizja
Przeszkody
Rozwiązanie
Charakterystyka
Korzyści
Nagroda UNESCO
Trzy rodzaje Green Office’ów
Case studies
Zespoły
Co mówią inni

Historie sukcesów
Zaangażowanie społeczne
Zmiana instytucjonalna
Interesariusze skoncentrowani na
zrównoważonym rozwoju
Inni interesariusze

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

13
14
15
16
17

Ruch
Dołącz do ruchu społecznego
Szczyt Green Office
Sprawdź siebie
Kroki
Twój projekt Green Office
Kurs online

ii

19
20
21
22
23
24

O PRZEWODNIKU
Ten przewodnik został opracowany przez rootAbility gUG
i Katedrę UNESCO ds. Szkolnictwa Wyższego na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie Leuphana w
Lüneburgu. Deutsche Bundesstiftung Umwelt sfinansowała
jego rozwój.

Projekt powstał jako współpraca za pośrednictwem sieci
kluczowych partnerów UNESCO w celu wdrożenia Globalnego
programu działań UNESCO w zakresie edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju.

Proszę cytować ten dokument jako:
rootAbility & Leuphana University (2021) ‘Przewodnika dla
Green Office’ów’, Pochodzi z www.greenofficemovement.org

Ten przewodnik jest opublikowany na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Oznacza to, że możesz dowolnie dostosowywać te treści, jeśli używasz ich do celów niekomercyjnych, odnosić się do tego dokumentu i
publikować wszelkie nowe dokumenty na tej samej licencji.									
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: info@GreenOfficeMovement.org

iii

l
e
d
o
M

e
c
ffi
O
n
e
Gre

WIZJA
Nasza wizja zrównoważonego uniwersytetu!
Edukatorzy inspirują
studentów do studiowania
tematów zrównoważonego
rozwoju z interdyscyplinarnej
perspektywy i poprzez
rzeczywiste projekty.
Badacze współpracują z
organizacjami pozarządowymi,
przedsiębiorstwami i miastami,
aby znaleźć odpowiedzi
na wyzwania związane ze
zrównoważonym rozwojem.
Studenci zajmują się kwestiami
zrównoważonego rozwoju w
organizacjach studenckich,
projektach, programach
wolontariatu i stażach.

Pracownicy wprowadzają
zrównoważony rozwój do
budynków, laboratoriów
lub zamówień publicznych.
Współpracują również z
nauczycielami, aby studenci
mogli uczyć się poprzez
praktykę i projekty w zakresie
zrównoważonego rozwoju
realizowane na uniwersytecie.
Zarząd uczelni stawia
zrównoważony rozwój jako
centralny element strategii
uczelni i przeznacza środki na
jej realizację.

Jaka jest Twoja wizja
zrównoważonego
uniwersytetu?
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ROZWIĄZANIE
Green Office to platforma ds. zrównoważonego rozwoju, która umożliwia
studentom i pracownikom osadzenie zrównoważonego rozwoju w
programie nauczania, badaniach, operacjach, społeczności i zarządzaniu.
Studenckie inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju są często ograniczone, ponieważ brakuje im
finansowania i dostępu instytucjonalnego.
Inicjatywy prowadzone przez pracowników często mają trudności z zaangażowaniem studentów i
zmobilizowaniem wielu ludzi do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
W przeciwieństwie do tradycyjnych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, Green Office umożliwia
studentom przewodzenie w zakresie zrównoważonego rozwoju, w ścisłej współpracy z personelem i
otrzymanie od kierownictwa uniwersytetu funduszy, mandatów i przestrzenie biurowej.
Inicjatywa prowadzona
przez studentów

Model Green Office

Inicjatywa prowadzona
przez personel

X

Przywództwo studenckie
Przywództwo personelu
Wsparcie instytucjonalne
Tabela 1: Porównanie między modelem Green Office a innymi inicjatywami na rzecz zrównoważonego rozwoju



CHARAKTERYSTYKA
Wszystkie Green
Office’y mają
następujące cechy:

Studenci
Studenci dołączają
do Green Office jako
pracownicy, wolontariusze
lub realizując projekty.

Pracownicy uczelni
Co najmniej jeden członek
personelu pełni rolę opiekuna, trenera i osoby
kontaktowej na uczelni dla
studentów.

Działania
Green Office’y prowadzą
działania mające na
celu informowanie,
łączenie i wspieranie
studentów i pracowników
w działaniach na rzecz
zrównoważonego rozwoju.

Finansowanie
Kierownictwo uczelni lub
sponsorzy zewnętrzni
finansują działalność,
wynagrodzenia i przestrzeń
biurową Green Office.

Mandat
Kierownictwo uczelni
legitymizuje Green Office
jako oficjalny projekt lub
dział na dwa – trzy lata.

Przestrzeń biurowa
Green Office’y mają
widoczną przestrzeń
biurową do prowadzenia
spotkań, organizacji
wydarzeń i są dostępne w
godzinach pracy.



KORZYŚCI
Green Office umożliwia Tobie i Twojej uczelni:

Wzmocnienie: Inspiruj i umożliwiaj większej liczbie studentów i pracowników tworzenie oddolnego ruchu na rzecz
zrównoważonego rozwoju

Prawowitość: Strukturalnie osadź zrównoważony rozwój w swojej organizacji i nadaj mu najwyższy
priorytet

Współpraca: wzmocnienie synergii między inicjatywami w celu uruchomienia większej
liczby wspólnych projektów

Widoczność: Stwórz centralny punkt kontaktowy ds. Zrównoważonego rozwoju i spraw, aby
wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju były bardziej widoczne

Zdolność: zmobilizuj fundusze i stwórz stanowiska dla studentów i pracowników do pracy nad projektami w
zakresie zrównoważonego rozwoju



„Model Green Office to
wyjątkowy projekt mający na
celu szkolenie młodych ludzi
jako agentów transformacji”.
Jury Nagrody UNESCO - Japonia w dziedzinie
edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju



RODZAJE GREEN OFFICE’ÓW
Z biegiem czasu pojawiły się trzy sposoby
organizacji Twojego Green Office’u.

Zespół kierowany przez
studentów z kontaktem
z personelem

Wspólny zespół
studentów i
pracowników

Oddzielne zespoły
studentów i
pracowników

Studenci kierują Green
Office’m, a jeden
pracownik jest ich osobą
kontaktową.

W Green Office pracują
razem studenci i
co najmniej jeden
pracownik.

Green Office kierowane
przez studentów
współpracuje z zespołem
ds. zrównoważonego
rozwoju kierowanym
przez pracowników.
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CASE STUDIES
Konstancja

Leuven

Utrecht

Wyzwanie

Po zwolnieniu przez
uniwersytet koordynatora
ds. zrównoważonego
rozwoju nikt nie był
już odpowiedzialny za
zrównoważony rozwój.

Zespół ds.
Zrównoważonego
rozwoju kierowany przez
pracowników już istniał,
ale zaangażowanie
studentów było niskie.

Studenci i pracownicy
stanęli przed wyzwaniami
związanymi z
zaangażowaniem na rzecz
zrównoważonego rozwoju i
współpracą we wspólnych
projektach.

Rozwiązanie

Studenci z powodzeniem
lobbowali Green Office
jako oficjalny dział
zrównoważonego rozwoju
na Uniwersytecie w
Konstancji.

Pracownicy utworzyli
Green Office, aby dać
studentom głos w
działaniach uniwersytetu
na rzecz zrównoważonego
rozwoju.

Green Office powstał, aby
umożliwić studentom i
pracownikom wymianę
pomysłów i inicjowanie
projektów.

• 6 studentów-pracowników
• 1 pracownik działu usług
dla studentów działający
jako osoba kontaktowa
dla studentów

• 9 studentów-pracowników
• 1 pracownik do
koordynowania i
trenowania zespołu
studentów

• 8 studentów-pracowników
• 4 pracowników do
koordynowania i
trenowania zespołu
studentów

Zespół

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej


Dowiedz się więcej

Umieść zdjęcie
Twojego zespołu
tutaj!
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CO MÓWIĄ INNI

Miriam Tereick
„Green Office to
doskonały sposób na
zintegrowanie edukacji na
rzecz zrównoważonego
rozwoju na uniwersytetach,
wpływając na nauczanie i
uczenie się, kampus i życie
studenckie.”

UNESCO

Prof. Gerard Govers 		
Prorektor ds. Nauki, inżynierii i technologii KU Leuven

Jamie Agombar
Szef działu zrównoważonego rozwoju w National Union of Students UK

„Uniwersytety powinny
dbać o zrównoważony
rozwój wspólnie ze
studentami i za pomocą
studentów. Green Office’y
umożliwiają studentom
przewodzenie w zakresie
zrównoważonego
rozwoju.”
Jana Holz
Prezes netzwerk n

„Model Green Office to
świetny sposób na udział
studentów w promowaniu
zrównoważonego rozwoju na
uniwersytetach. Całościowe
podejście i kreatywne
projekty umożliwiają
prawdziwą transformację!”

„Green Office’y zapewniają
bezpośrednie połączenie
między kierownictwem
uczelni a społecznością
studencką. Ta interakcja
i wspólne projekty, które
następują po niej, pomagają
w dalszym zrównoważeniu ”.
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HISTORIE SUKCESÓW

Green Office Utrecht z
powodzeniem lobbował
za codziennymi
wegańskimi opcjami
posiłków w stołówce,
w porównaniu do
wcześniejszych opcji
wegańskich.

Green Office Gandawa
współtworzyło politykę
mobilności, w tym
zasadę, że emisje
wszystkich lotów muszą
być kompensowane.

Green Office Magdeburg
współtworzyło pierwszy
raport zrównoważonego
rozwoju i
długoterminową
strategię dla
uniwersytetu.

Każdego roku Green
Office Wageningen
nagradza naukowców
z uniwersytetu
zorientowanych na
zrównoważony rozwój
nagrodą Green Teachers
Award.

Greenwich Sustainability
Hub przeprowadziło
ocenę zrównoważonego
rozwoju 127 ze 135
programów studiów.

Gothenburg Students
for Sustainability
zorganizowało dzień
zrównoważonego
rozwoju, w którym wzięło
udział 350 studentów i
pracowników.

Green Office
Uniwersytetu w
Maastricht skutecznie
lobbowało za
zwiększeniem recyklingu
e-odpadów o 186% w
ciągu dwóch lat.

Co chcesz osiągnąć dzięki
Green Office?
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ZAANGAŻOWANIE WSPÓLNOTY
Kilka przykładów tego, jak zielone biura angażują
studentów i pracowników w zrównoważony rozwój:
Bezmięsny poniedziałek Nagrody za
Cykl wykładów na temat
zmian klimatycznych

Dzień zbycia

najlepszy pomysł na
zrównoważony rozwój

Pllogging bieg w celu
zbierania odpadów

Godzina dla Ziemi

Quiz wieczór

Hotele dla owadów na

Rynek rolników

kampusie

Tydzień zrównoważonego
rozwoju

Warsztat naprawczy
Warsztat naprawy
rowerów

Wieczór wegetariańskiego
gotowania

Skorzystaj z własnej

Wspólne posiedzenia

Kampania tygodnia

Sprzedaż książek

Wydarzenie wymiany

Nagroda dla zielonych

Szkolenia dla grup

Impreza networkingowa
orientacyjnego

nauczycieli

kampanii pucharowej

używanych

studenckich

Tydzień Zdrowia

zarządu grup studenckich

ubrań

Twój projekt?
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ZMIANA INSTYTUCJONALNA
Kilka przykładów tego, jak Green Office’y osadzają
zrównoważony rozwój na uniwersytecie:
Badania nad

zrównoważonym
rozwojem prowadzone
przez studentów

Miejskie ogrodnictwo na Propozycja nowego
terenie kampusu

Nowy doktorat

programu studiów w zakresie
zrównoważonego rozwoju

Catering wegetariański

w dziedzinie
Spis kursów dotyczących
zrównoważonego rozwoju zrównoważonego rozwoju

Certyfikat Fairtrade

Oceny jakości kursów

Doradztwo w zakresie
zrównoważonych
zamówień

zrównoważonego rozwoju

Opracowanie strategii

zrównoważonego rozwoju

Ślad węglowy uniwersytetu
Wymiana kubków plastikowych
Wyróżnione kursy na
uniwersytecie

Dziennik badań

Organiczne posiłki w

zrównoważonego rozwoju stołówce

Zielone dachy

Edukacja na rzecz

Plan działań na rzecz

Żywe laboratorium

Fontanny wodne

Polityka mobilności

zrównoważonego rozwoju różnorodności biologicznej

Twój projekt?

Mały lasek z 300
drzewami
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INTERESARIUSZE SKONCENTROWANI NA ZRÓWNOWAŻONYM
ROZWOJU
Twój Green Office nie zastępuje, ale współpracuje z ludźmi, którzy już
pracują nad zrównoważonym rozwojem na Twojej uczelni.

Koordynator ds.
Zrównoważonego
rozwoju może
dołączyć do Green
Office kierowanego
przez studentów
i pracowników.
Ewentualnie zostać
osobą kontaktową
w Green Office
kierowanym przez
studentów.

Green
Office

Zespół ds.
Zrównoważonego
rozwoju kierowany
przez pracowników
zatrudnia studentów
i staje się Green
Office’m dla studentów
i pracowników.
Ewentualnie zespół
ściśle współpracuje
z Zielonym Biurem
kierowanym przez
studentów.

Grupa studentów
zajmująca się
zrównoważonym
rozwojem organizuje
projekty i wydarzenia
wraz z Green Office’m
lub otrzymuje
szkolenia i mikro
dotacje.
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Komisja ds.
Zrównoważonego
rozwoju wita Green
Office jako nowego
członka o równych
Zorientowany na
uprawnieniach
zrównoważony
rozwój przedstawiciel decyzyjnych.
Ewentualnie staje się
studentów
współpracuje z Green radą nadzorczą Green
Office kierowanego
Office’m w celu
przez studentów.
lobbowania zmian
instytucjonalnych lub
współorganizowania
wydarzeń dla
społeczności
studenckiej.

INNI INTERESARIUSZE
Twój Green Office informuje, łączy i wspiera całą społeczność
uniwersytecką w celu promowania zrównoważonego rozwoju.

Pracownicy naukowi		
Razem z Tobą opracowują nowe
kursy i programy studiów w zakresie
zrównoważonego rozwoju.

Projekty kursów
Odpowiedz na pytania związane ze
zrównoważonym rozwojem do swojego
Zielonego Biura lub innych podmiotów.

Wolontariusze studenccy
Pracuj w zespole Green Office nad
projektami i wydarzeniami dotyczącymi
zrównoważonego rozwoju.

Zarząd uczelni
Współtworzy strategie i zasady
zrównoważonego rozwoju z Twoim
Green Office’m.

Usługi obiektowe
Współpraca nad bardziej
zrównoważonym zarządzaniem
budynkami, gastronomią i odpadami.

Grupy studenckie i przedstawiciele
Współorganizuj wydarzenia lub lobby na
rzecz zmian instytucjonalnych z Twoim
Green Office’m.
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Ruch

DOŁĄCZ DO RUCHU

750+ wolontariuszy 61+ Green Office’y
710+ projektów

10+ krajów

670+ miejsc pracy

8+ partnerów

Pierwszy Green Office powstał
na Uniwersytecie w Maastricht
w 2010 roku. Obecnie to już
ruch międzynarodowy.

19

ROCZNY Szczyt
Green Office

Rotterdam 2015

Berlin 2014

Amsterdam 2016

Utrecht 2017

Gandawa 2018
20

SPRAWDŹ SIEBIE
Gotowy do założenia
swojego Green Office?
Chcę…

Stworzyć punkt kontaktowy ds. Zrównoważonego rozwoju,
wyposażonego w fundusze, mandat i przestrzeń biurową.

Poprawić współpracę i widoczność istniejących
inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Stworzyć pomost między uniwersytetem a społecznością studencką i
lepiej wspieraj grupy studentów dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Osadzić zrównoważony rozwój w edukacji,
badaniach, operacjach i zarządzaniu.

Wzmocnić istniejącego koordynatora ds. Zrównoważonego
rozwoju lub zespołu o dodatkowe możliwości.
Pozytywna samokontrola?
Zaczynaj!
21

KROKI
Wykonaj cztery kroki, aby
zacząć swój Green Office
Overview
Uzyskaj przegląd istniejących wysiłków na rzecz
zrównoważonego rozwoju i przeanalizuj ich
mocne strony i wyzwania.

1

Projekt
Określ rolę, działania, zespół, partnerów i
wsparcie instytucjonalne Twojego Green Office.

2

Pitch
Argumentuj, dlaczego uniwersytet
powinien założyć Green Office.

3

Działania lobbingowe
Zaangażuj zwolenników, średnie
kierownictwo i decydentów.

4
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TWÓJ PROJEKT GREEN OFFICE
Stwórz swój Green Office,
odpowiadając na te pięć pytań

Rola

W jaki sposób Twój Green Office będzie dalej wspierał rozwój zrównoważony?

Działania

Jakie projekty będziesz realizować, aby spełnić swoją rolę?

Zespół

Jak będzie wyglądał Twój zespół?

Partnerzy

Z kim będziesz pracować nad projektami?

Wsparcie

Jakiego finansowania, mandatu i przestrzeni biurowej potrzebujesz?
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Kliknij, aby pobrać ZESTAW NARZĘDZI
i zaprojektować swój Green Office
Kliknij, aby wziąć udział w bezpłatnym
KURSIE ONLINE i założyć swój Green Office
(w języku angielskim)
Korzyści
Poznaj, jakie kroki należy podjąć
Z łatwością zaprojektuj swój Green Office
Ucz się z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i we własnym tempie

Cechy
4 moduły w ciągu 1 miesiąca, 30 minut tygodniowo na naukę
Dowiedz się, jak najskuteczniej korzystać z najlepszego zestawu narzędzi
Certyfikat ukończenia za opracowanie zestawu narzędzi

www.GreenOfficeMovement.org
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PODZIĘKOWANIA
Zespół projektowy
Felix Spira, Anselm Grahl, Maik Adomßent

Zdjęcia
rootAbility gUG i Green Office’y: TU Delft, Groningen, Leiden
University, OVGU Magdeburg, Maastricht University, UvA,
VU, Utrecht, TU Kaiserslautern, Gandawa, KU Leuven, TU
Eindhoven, Greenwich Sustainability Hub, Konstancja,
Wageningen, ULB, UniTo, Erasmus Sustainability Hub,
Gothenburg Students for Sustainability, Avans, Bologna,
Scalda, BSPU, Umweltcampus Birkenfeld, Canterbury Christ
Church University, Radboud, Universität Hildesheim, Green
Team VUB, Van Hal Larenstein, Zukunftsbüro Zeppelin
Universität, Hogeschool Utrecht, Students’ Green Unit
Exeter, TUM Campus Straubing, HU Berlin

Projekt
R J Bavington
Z języka angielskiego przełożyła
Kseniia Rozhniatovska
Specjalne podziękowania za ich rady i opinie
Anne Spira, Tim Strasser, Giorgia Silvestri, 		
Arian Meyer, Tobias Stetter, Femke Lootens

www.GreenOfficeMovement.org
info@GreenOfficeMovement.org
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