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Projekt ECLIPSES (Ecological Citizenship and Lifestyle. Intergenerational 
Partnership and Solidarity. Economy and Sustainability/Ekologiczny styl ży-
cia. Międzygeneracyjne partnerstwo i solidarność. Ekonomia i Zrównoważony 
Rozwój) był realizowany w okresie od sierpnia 2011 do lipca 2013 roku przez 
trzy organizacje partnerskie:
 Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. z Niemiec, 
 Nevşehir Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü z Turcji,
 Fundację Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FERSO) 

z Polski. 
Aspekt zrównoważonego rozwoju był jednym z przewodnich tematów 

dwuletnich działań projektowych, partnerzy przedstawili różnorodne rozwią-
zania, wymienili dobre praktyki w obszarze zrównoważonego stylu życia jako 
wartości związanej z międzygeneracyjną solidarnością. 

Partnerzy mieli na celu zaoferowanie dorosłym odbiorcom ścieżek, które 
podniosą poziom ich wiedzy i kompetencje, a także świadomość w następu-
jących tematach:
1. Zdrowy styl życia codziennego i edukacja ekologiczna,
2. Wpływ aktywnego obywatelstwa na gospodarkę.
3. Wolontariat i aktywność w późnym wieku jako wyraz aktywnego obywatel-

stwa europejskiego.
 
Przez zrównoważony rozwój rozumiemy wszechstronny i harmonijny roz-

wój społeczno – gospodarczy, który nie narusza stabilności środowiska natu-
ralnego. Ma na celu wysoką jakość życia społeczeństw, przy jednoczesnym 

ECLIPSES
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przyrodniczych – nie tylko z pobudek etycznych, ale także z myślą o zagwa-
rantowaniu możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych 
społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego pokolenia, jak i pokoleń 
przyszłych. 

Zrównoważony rozwój (ekorozwój) jest więc perspektywicznym działa-
niem obejmującym szeroki zakres potrzeb i działalności człowieka, nie tylko 
ekologię, i dotyczy wielu obszarów zarówno w teraźniejszości, jak i z myślą 
o przyszłości. Główne obszary, na które zwraca uwagę idea zrównoważonego 
rozwoju to:
 ład społeczny,
 ład gospodarczy,
 ład środowiskowy,

oraz ich wzajemne przenikanie się, zależność i potrzebę ich integracji 
w toku rozwoju społeczeństw.

W bardziej kompleksowym ujęciu zrównoważony rozwój zwraca uwagę 
na dwa dodatkowe obszary:
 ład przestrzenny,
 ład polityczno-administracyjny,

wskazując na potrzebę podjęcia wysiłków również na tych polach, w celu 
budowania trwałego, samopodtrzymującego się rozwoju społeczeństw.

W praktyce stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju to dbałość o wy-
soki kapitał społeczny i wysoką jakość życia społeczności, rozumianą nie 
jako wysoki poziom konsumpcji dóbr i usług, ale jako połączenie dostępności 
i używania zaawansowanych technologii ze zdrowym, dającym zadowolenie 
trybem życia oraz trwałym dostępem do zasobów środowiska (surowce, kli-
mat, krajobraz, rekreacja). 

Aspektów i możliwości wdrażania zrównoważonego rozwoju do życia 
lokalnych społeczności jest bardzo wiele, a uczestnicy projektu mieli okazję 
zapoznać się z przykładami dobrych praktyk w trzech krajach: w Niemczech, 
Polsce i w Turcji.
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NIEMCY

Uczestnicy projektu odbyli w Niemczech wizyty studyjne w czterech ośrod-
kach ekologicznych zlokalizowanych we wschodniej Brandenburgii, prowa-
dzonych przez różnego rodzaju społeczności, których członkowie wspólnie 
zarządzają i pracują w ośrodku, uprawiając ziemię i sprzedając towary i usługi 
oparte na tym, co mają możliwość wypracować samodzielnie w swoich go-
spodarstwach – ośrodkach. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnymi 
systemami zarządzania i gospodarowania tych wielopokoleniowych grup 
o silnym poczuciu więzi społecznych, tożsamości i identyfikacji z miejscem, 
z których każdy prowadzi do satysfakcjonującego i w dużym stopniu samowy-
starczalnego funkcjonowania:

Ośrodek ÖkoLeA w Klosterdorf

Ekologiczną wspólnotę ÖkoLeA stworzyła po upadku muru berlińskiego gru-
pa kilkunastu osób pochodzących zarówno ze wschodniego, jak i zachodniego 
Berlina. Po remoncie zespołu budynków w Klosterdorf, gdzie przez 150 lat ist-
niała duża farma, rozpoczęli własną działalność i od 19 lat prowadzą wspól-
ne gospodarstwo ekologiczne. Zarówno społeczność, jak i gospodarstwo 
mają wypracowany system reguł, który pozwala utrzymać zarówno charak-
ter wspólnoty, jak i wysoką jakość produktów, które gospodarstwo wytwa-
rza. Nowi członkowie, aby na stałe zamieszkać w ÖkoLeA, przechodzą przy 
wsparciu dwóch opiekunów 9-cio miesięczny wielostopniowy proces wdroże-
nia, z czego pierwsze 3 miesiące służą poznaniu zasad i życia społeczności, a 
kolejne 6 miesięcy jest okresem próbnym.
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wspólnego budżetu, jest to wiec system zbliżony do spółdzielni. Dochody są 
zdywersyfikowane, dzięki czemu gospodarstwo ma zapewnioną stabilność 
ekonomiczną. Podstawowe źródła dochodów wspólnoty to:
 ekologiczna hodowla zwierząt,
 ekologiczna uprawa roślin i zbieranie roślin dziko rosnących – duża część 

tej produkcji trafia w ramach kontraktów do hoteli oraz na rynek w Berlinie,
 sklepik i kawiarnia,
 piekarnia,
 pokoje gościnne dla 16 osób, sale konferencyjne w domu gościnnym,
 seminaria i warsztaty na tematy związane z ekologicznym trybem życia, 

tańcem, teatrem, śpiewem, rzemiosłem, zdrowiem, ziołami, ekologiczna 
uprawą ziemi, permakulturami, aikido.
Członkowie społeczności przywiązują wielką wagę do wartości etycznych, 

zarówno w życiu wspólnoty, jak i uprawy ziemi: „Ta ziemia należy do natury, nie 
do nas. Dzielimy ją ze zwierzętami.” mówi Martin Webber, jeden z mieszkań-
ców. Za tą świadomością idą konkretne rozwiązania, takie jak nie stosowanie 
sztucznych nawozów i pestycydów, dbałość o równowagę ekologiczna na za-
rządzanym terenie, kompostowanie odpadków i odchodów zwierząt – dzię-
ki temu eliminuje się zanieczyszczenia środowiska i jednocześnie pozyskuje 
nawóz do uprawy roślin, co jest też rozwiązaniem korzystnym ekonomicznie.
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ne proekologiczne rozwiązania: panele słoneczne na dachu, które ogrzewa-
ją wodę i produkują energię elektryczną, system do zbierania deszczówki z 
dachów, która gromadzona w wielkiej cysternie służy do czyszczenia toalet, 
toalety kompostowe, które pozwalają na ogromną oszczędność wody (10 tys. 
litrów zaoszczędzonych rocznie na 1 mieszkańca) i na pozyskanie nawozu. To-
alety te nie generują tez ogromnej ilości zanieczyszczonej wody, która wyma-
gałaby zainstalowania oczyszczalni ścieków.

Ośrodek Kommunitat Grimnitz w Joachimstahl

Społeczność Kommunitat Grimnitz została założona przez chrześcijańską 
grupę, która zamieszkała w budynkach gospodarstwa po zabytkowej 250-let-
niej leśniczówce w Joachimstahl. Wspólnota ta jest niekościelnym i niezależ-
nym od kościoła stowarzyszeniem non-profit, grupą chrześcijańską skupioną 
wokół wspólnego życia i pracy we wspólnym gospodarstwie rolnym. 

„Siebie samych i życie we wspólnocie rozumiemy w kontekście soboro-
wego postępu kościołów dla sprawiedliwości, pokoju i wspólnoty stworze-
nia, co zostało zapisane w naszym statucie” mówi witając gości Hans-Jürgen 
Fischbeck. Ważnym elementem wspólnego życia społeczności są codzien-
ne spotkania – zarówno przy modlitwie, jak i poświecone omawianiu spraw 
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wspólnych decyzji.

Na ile to możliwe, mieszkańcy Kommunitat Grimnitz starają się utrzymać 
z własnego ogrodu, dla utrzymania którego założono system kompostowni 
służący przerabianiu na nawóz wszystkich rodzajów biomasy z ogrodu i go-
spodarstwa.

Budynki ogrzewane są drewnem, wyposażone w panele słoneczne. 
Członkowie społeczności prowadzą wspólny budżet, z którego pokrywane są 
koszty życia i inwestycji.

Ośrodek Berghaus Gosen w Gosen

Społeczność Berghaus Gosen zajęła nie używane od 20 lat, zaniedbane bu-
dynki po centrum szkoleniowym dla agentów służb specjalnych w Gosen. 
Dziesięć pierwszych osób które zaczynały ten projekt w 2011 roku pochodziło 
z wielkich miast – ludzie ci chcieli żyć na wsi, żyć samowystarczalnie z pra-
cy własnych rąk, blisko natury. Jest to młoda społeczność, nastawiona na 
wspólną pracę i rozwój osobisty, która spotkała się w ciągu niecałych 2 lat 
działalności z wieloma trudnościami: koniecznością remontu zdewastowa-
nych budynków, zagospodarowania najbliższego otoczenia, ciężką pracą fi-
zyczna i problemami ekonomicznymi. Mimo to udało się i remont zbliża się do 
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7-mio osobowa grupa funkcjonuje jako społeczność.

Jednym ze źródeł dochodu Berghaus Gosen jest fabryczka Edelmann 
Manufaktur, gdzie jak głosi slogan reklamowy, powstaje „czekolada dla zmy-
słów” – wykwintne wyroby czekoladowe opracowane według własnych re-
ceptur, produkowane w dużym stopniu ręcznie na linii proodukcyjnej stwo-
rzonej przez Bea’ę Edelmann, jedną z członkiń społeczności. W Edelmann 
Manufaktur powstaje tu około 40 rodzajów czekolady w najróżniejszych for-
mach i zaskakujących smakach. Czekolada jest sprzedawana na lokalnym 
rynku, jarmarkach, Gardenmarket itp.

Ośrodek Hof Marienhöhe w Bad Saarow

Hof Marienhöhe to usytuowana w uzdrowiskowej miejscowości Bad Saarow 
spółdzielnia rolnicza wykorzystująca biodynamiczne rolnictwo i życie we 
wspólnocie.

To biodynamiczne gospodarstwo stosuje cykle obiegu materii, tak aby nie 
były konieczne dostawy pasz czy nawozów z zewnątrz, ale także aby miesz-
kańcy mogli możliwie w dużym stopniu żywić się i żyć w oparciu o to co sami 
wypracują i co powstanie w gospodarstwie. Podobnie jak w poprzednich 
ośrodkach, stosuje się kompostownie i wykorzystuje się tylko naturalne na-
wozy, co pozwala na zachowanie równowagi ekologicznej i umożliwia pro-
dukcję zdrowej żywności, zarówno roślinnej, jak i pochodzenia zwierzęcego. 
Gospodarstwo wytwarza i sprzedaje wysokiej jakości ekologiczne pieczywo, 
warzywa, owoce, kwiaty oraz produkty zwierzęce: nabiał, w tym sery, mięso 
i wędliny.

Stworzono również system certyfikacji „Demeter”, dzięki któremu inne 
społeczności mogą założyć podobną biodynamiczną spółdzielnię, wzorując 
się na tej pierwszej, założonej przez pasjonatów w Bad Saarow. Przejście tego 
procesu jest skomplikowane, ale dzięki gotowemu wzorcowi zajmuje tylko ok. 
2 lat. 
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POLSKA

W Polsce uczestnicy projektu zapoznali się przede wszystkim z działalnością 
Fundacji Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, której misją jest:

Współtworzymy świadomie funkcjonujące społeczeństwo obywatelskie, 
oparte na wiedzy i współpracy, poprzez innowacyjne metody edukacyjne 
i wspieranie rozwiązań służących społeczeństwu.

Fundacja prowadzi szeroką działalność, a podstawowe domeny jej działal-
ności to: społeczeństwo obywatelskie i promowanie świadomego stylu życia. 
W aspekcie zrównoważonego rozwoju, Fundacja zajmuje się m.in. wspiera-
niem jednostek i grup nieformalnych na rzecz podnoszenia jakości życia spo-
łecznego, budowaniem postaw pro środowiskowych, holistycznym ujęciem 
zdrowia, wspieraniem i promowaniem naturalnych sposobów żywienia oraz 
ekotechnologiami.

Uczestnicy projektu podczas pobytu w Łodzi mieli okazję poznać bliżej kil-
ka z działań prowadzonych przez zespół Fundacji FERSO na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju lokalnej społeczności:

Polskie Centrum Ekotechnologii Budowlanych

Jest to projekt, którego inicjatorem jest Fundacja FERSO, a którego celem jest 
promowanie ekologicznych technologii wznoszenia budynków i prezentacja 
różnego rodzaju systemów energetycznych. Są to główne cele powstania 
Polskiego Centrum Ekotechnologii Budowlanych – ośrodka, który powstaje 
w Mniszkowie (woj. łódzkie) nad Zalewem Sulejowskim. Miejsce to ma pełnić 
funkcje edukacyjne, dydaktyczne, naukowe i badawcze – będzie mogło służyć 
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w sposób przyjazny dla Ziemi i człowieka.

Jednym z aspektów projektu, jest opracowanie przystosowanych lokal-
nych warunków tanich, ekonomicznych w użytkowaniu i ogólnodostępnych 
technologii budowlanych.

W zamierzeniu, w Centrum zostaną zaprezentowane technologie budowy 
domów zero energetycznych, domów budowanych z ziemi, ze słomy, z papie-
ru, drewna i gliny, z cegły glinianej suszonej na słońcu, domy z izolacją ziemną.

Obiady czwartkowe

Ideą cotygodniowych czwartkowych spotkań jest promowanie świadomego, 
zdrowego stylu życia, w kontakcie z innymi ludźmi, wspólne gotowanie i dzie-
lenie się doświadczeniami, refleksja i rozmowa. Uczestnicy spotkań wolonta-
rystycznie przygotowują wegańskie, najczęściej makrobiotyczne posiłki, któ-
rymi częstują gości – jak wyraziła się jedna w uczestniczek jest to „gotowanie 
i podawanie z miłością”. Wieczory te wzbogacają tematyczne rozmowy, rów-
nież o zdrowym odżywianiu, prelekcje, prezentacje z podróży, wspólne granie 
i śpiewanie.
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Fundacja FERSO prowadzi pozaformalną edukację regionalną, ekologiczną i 
kulturalną, stosując atrakcyjne metody dostosowane do wieku uczestników: 
warsztaty, spotkania twórcze, edukacje ekologiczne w terenie, kreatywne zie-
lone szkoły, wycieczki.

Fundacja współpracuje ze szkołami i przedszkolami i uzupełnia ich ofertę 
w powyższych tematach, wzbogaca swoimi warsztatami wydarzenia organi-
zowane przez lokalne instytucje edukacyjne i kulturalne.

Ciekawym obszarem działalności Fundacji jest pozaszkolna praca z mło-
dzieżą, w tym z grupami nieformalnymi tworzącymi alternatywne działania. 
Tu także przewija się wątek ekologiczny – tzw. recycling art czyli sztuka two-
rzona ze zużytych przedmiotów czy wręcz z odpadów. 

Zajęcia dla seniorów

Spotkania dla osób w starszym wieku w Fundacji FERSO przełamują stereotyp 
biernego seniora. Pod hasłem „Aktywny senior – dojrzały wolontariusz” od-
bywają się warsztaty, nie tylko rękodzielnicze, ale także z rozwoju osobistego, 
zdrowego stylu życia, aktywności społecznej. Seniorzy, których w pierwszym 
momencie przyciąga oferta takich tematycznych spotkań, po pewnym czasie 
mogą sami pracować jako wolontariusze i przekazywać swoje umiejętności 
kolejnym osobom – i dzięki zdobytym w Fundacji kontaktom z organizacjami 
pozarządowymi, często to robią. Fundacja wpiera też seniorów w realizacji ich 
własnych inicjatyw, pomagając organizować się, udostępniając lokal na spo-
tkania oraz pomagając w zdobywaniu środków na realizacje pomysłów.
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TURCJA

W czasie pobytu w Turcji, uczestnikom projektu zostały m.in. zaprezentowane 
trzy obszary związane ze zrównoważonym rozwojem regionu Kapadocji:

Turystyka

Turystyka Kapadocji oparta jest o kulturowe i przyrodnicze zasoby regionu, 
z których lokalna społeczność czerpie znaczne dochody – Kapadocja słynie 
ze skalnych miast i atrakcji turystycznych. Uczestnicy projektu mieli okazje 
przekonać się o ogromnej różnorodności usług wykorzystujących lokalne 
rzemiosło, folklor, kuchnię, piękno przyrody i te szczególne zabytki historycz-
ne, jakimi są niezwykłe skalne miasta, gdzie chrześcijanie chronili się przed 
prześladowaniami rzymskimi i muzułmańskimi. Te ostatnie są wykorzysty-
wane obecnie jako atrakcja przyciągająca tysiące zagranicznych turystów, 
którzy korzystają nie tylko z malowniczych szlaków wijących się skalnymi 
wąwozami, ale także z miejscowych hoteli, restauracji, muzeów. Turyści ku-
pują pamiątki od miejscowych rękodzielników, lokalną żywność, wykupują 
bilety na loty balonem, przejażdżki na wielbłądach, kąpiel w łaźniach turec-
kich, pokazy tańców tradycyjnych. Ta oszałamiająca turystę ilość oferowanych 
egzotycznych atrakcji jest źródłem dochodów dla lokalnej społeczności – jest 
to zrównoważone gospodarcze wykorzystanie lokalnych zasobów, nie powo-
dujące ich nadmiernej eksploatacji i niszczenia, a przyczyniające do tworzenia 
materialnych podstaw rozwoju lokalnej społeczności.
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Uczestnikom projektu zaprezentowano ekologiczne plantacje ziemniaków, 
założone po nieudanej próbie prowadzenia upraw opartych na nawozach 
sztucznych i pestycydach, które zupełnie nie sprawdziły się w lokalnych wa-
runkach. 

Lokalna żywność

Turcy przywiązują ogromną wagę do tego, aby wykorzystywać przede 
wszystkim żywność lokalną, a importowane jest niewiele żywności, przede 
wszystkim mięso. Dzięki temu Turcja jest jednym z 6 całkowicie samowystar-
czalnych pod względem żywnościowym krajów świata i jednocześnie potęż-
nym producentem i eksporterem wielu produktów roślinnych np. bawełny, 
oliwek, tytoniu, moreli, fig, orzechów laskowych. W rolnictwie znajduje pracą 
aż 1/3 zatrudnionych, a produkcja roślinna jest ważnym źródłem dochodów 
lokalnych społeczności i przedmiotem międzynarodowego handlu. Takie wy-
korzystanie możliwości, jakie dają lokalne warunki środowiskowe pozwala na 
zmniejszenie kosztów sprowadzania żywności i obniżenie jej cen na lokalnym 
rynku, zmniejszenie kosztów środowiskowych transportu drogowego – jest 
więc zastosowaniem wprost zasad zrównoważonego rozwoju, które zalecają 
opierać ekonomię i budowanie dostatku społeczeństw na lokalnych zasobach.
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REKOMENDACJE  
DLA SAMORZADOW  
LOKALNYCH

Rekomendacje dla samorządów lokalnych, jakie zostały sformułowane na 
podstawie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w ramach projektu EC-
LIPSES są następujące:

1.	Wdrażanie	zrównoważonego	rozwoju	na	poziomie	
lokalnym.

Zrównoważony rozwój powinien opierać się na umiejętnym wykorzystaniu 
lokalnych zasobów ludzkich, kulturowych, środowiskowych w budowaniu do-
statniego życia społeczności. Jak mieli okazję zobaczyć podczas wizyt stu-
dyjnych uczestnicy projektu, wdrażanie takiego podejścia może odbywać się 
przykładowo poprzez aktywność obywatelską, wolontarystyczną pracę na 
rzecz wspólnej przestrzeni i społeczności, wykorzystanie lokalnych warun-
ków do zagospodarowania turystycznego, tworzenie źródeł dochodu w opar-
ciu o lokalną specyfikę.

W wymiarze społecznym rozwój zrównoważony to budowanie i aktywi-
zacja kapitału ludzkiego, identyfikacja mieszkańców z regionem i lokalną 
społecznością, poczucie odpowiedzialności za otoczenie i wykorzystanie po-
tencjału społeczności do oddolnej realizacji jej własnych potrzeb. Umiejętne 
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wizacji i integracji społeczności lokalnych, a także ich pełniejszego funkcjo-
nowania. Aktywizacja ta może odbywać się poprzez niezarobkową pracę na 
rzecz społeczności, jednostek, środowiska czy otoczenia w ogóle (np. wolon-
tariat), współdecydowanie o przyszłości społeczności – w aspekcie współ-
pracy mieszkańców z samorządem będzie to partycypacja, udział w konsulta-
cjach przy tworzeniu polityk regionalnych i lokalnych, członkostwo w radach, 
ciałach doradczych itp. 

Ważne jest budowanie więzi społecznych i tożsamości lokalnej, regio-
nalnej poprzez wspólne organizowanie (nie tylko bierny udział) wydarzeń 
o charakterze integracyjnym, wielopokoleniowym i niekomercyjnym, kształ-
towanie tożsamości regionalnej i lokalnej opartej na historycznej, kulturowej 
i przyrodniczej różnorodności,

2.	Włączanie	grup	wykluczonych.

Włączanie grup wykluczonych do życia społecznego, to nie tylko poprzez 
wspieranie ich zatrudnienia i powrotu na rynek pracy, ale także realne włą-
czanie w życie społeczności – we współdecydowanie, uczestnictwo i pracę 
wolontarystyczną, a także sprzyjanie oddolnym inicjatywom organizacji po-
zarządowych i grup nieformalnych na rzecz włączania grup wykluczonych do 
społeczności. Ważne jest, aby nie wspierać społeczności jedynie w kontek-
ście jej kapitału społecznego rozumianego jako potencjał na rynku pracy, ale 
również wyjście poza aspekt walki z bezrobociem, podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych i zapobiegania emigracji zarobkowej. Na jakość życia składa 
się nie tylko wysokość dochodu i wysoki poziom konsumpcji dóbr i usług, ale 
także środowiskowe warunki zdrowego życia, harmonia przestrzenna oto-
czenia, dostęp do kultury i informacji, więzi społeczne, poczucie tożsamości, 
bezpieczeństwa i wiele innych aspektów, daleko wychodzących poza obszar 
ekonomiczny. Ważna jest nie tylko aktywizacja zawodowa ludności, ale też 
jej aktywizacja społeczna – włączenie w aktywną współodpowiedzialność za 
otoczenie i jakość życia społeczności, odnowienie umiejętności samoorgani-
zacji się społeczności wokół wspólnych celów. 
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Obustronna współpraca pomiędzy mieszkańcami a administracja lokalną 
prowadzi do efektywniejszych działań, trwalszych i wydajniejszych ekono-
micznie rozwiązań, posiadających szersze społeczne zaufanie i akceptację niż 
rozwiązania całkowicie odgórne. Daje też większy komfort działania samo-
rządom lokalnym i łatwiejsze dopasowanie oferty czy miejscowych polityk do 
oczekiwań społecznych.

4.	Promocja	wolontariatu.

Istotnym przejawem aktywności obywatelskiej jest nieodpłatna praca na 
rzecz otoczenia czyli wolontariat. Jest on przejawem świadomości obywa-
telskiej, dlatego istotne jest, aby zarówno organizacje pozarządowe, jak i sa-
morząd lokalny promowały wolontariat w każdej formie i w różnych grupach 
wiekowych – doświadczenia Fundacji Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w Łodzi dowodzą, że wolontariat jest bardzo dobrą metodą 
aktywizacji społecznej wszystkich pokoleń i ma szczególna wartość dla grup 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem – w tym młodzieży i seniorów 
– sprzyja budowaniu poczucia tożsamości i identyfikacji lokalnej.

5.	Wspieranie	seniorów	w	ich	aktywności.

Poświęcenie szczególnej uwagi seniorom, którzy z racji swej liczebności 
i mnogości doświadczeń życiowych i kompetencji nie powinni być odsuwani 
na margines życia społecznego, a przeciwnie – powinni być aktywnymi człon-
kami społeczności, współdecydować o rzeczywistości, a w szczególności 
o politykach ich samych dotyczących. Tworzenie systemu wsparcia dla senio-
rów bez włączania ich w ten proces, prowadzi do stereotypowego postrze-
gania tej grupy jako osób nieaktywnych, niedostosowanych i niezdolnych do 
aktywności z powodu złego stanu zdrowia, a w konsekwencji do powstawania 
niedostosowanych do realnych potrzeb ofert skupionych głównie na sprawach 
zdrowotnych i biernym spędzaniu czasu.
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gospodarce.	

A) Wspieranie wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturo-
wych do generowania dochodów lokalnej społeczności, sprzyjanie drob-
nym przedsiębiorstwom lokalnym, spółdzielniom, gospodarstwom współ-
tworzącym specyficzną, lokalną ofertę produktów i usług.

B) Pielęgnowanie lokalnych zasobów kulturowych, historycznych, przyrodni-
czych jako potencjalnego źródła dochodów i podstawy budowania zrówno-
ważonego rozwoju społeczności.

C) Wspieranie lokalnej produkcji żywności, jej różnorodności i wysokiej jako-
ści, a także możliwości lokalnego jej zbytu.

7.	Wspieranie	ekobudownictwa	i	rolnictwa	
ekologicznego.

A) Wspieranie znajomości i dostępności technologii budownictwa ekologicz-
nego, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii poprzez or-
ganizacje tematycznych wystaw, targów, prezentacji, promowanie dobrych 
praktyk.

B) Wspieranie znajomości i dostępności bezpiecznych dla środowiska i zdro-
wia ludzi nowoczesnych technologii i tradycyjnych sposobów uprawy ziemi 
i hodowli – jako przyjaznych człowiekowi, budujących wysoką jakość życia 
i będących źródłem potencjalnych dochodów.
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The ECLIPSES project (Ecological Citizenship and Lifestyle. Intergenerational 
Partnership and Solidarity. Economy and Sustainability) was carried out from 
August 2011 to July 2013 by three partner organizations:
 Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. from Germany, 
 Nevşehir Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü from Turkey, 
 the Foundation for Education and Development of Civil Society (FERSO) 

from Poland. 

The aspect of sustainable development was one of the leading subjects 
of the two-year project activities, when the partners presented a variety of 
solutions, exchanged some good practices in terms of sustainable lifestyle as 
value relating to intergenerational solidarity. 

The partners’ aim was offering adult audience paths that would increase 
their level of knowledge and competence, as well as awareness of the follow-
ing topics: 
1. A healthy everyday lifestyle and ecological education, 
2. The influence of active civil society on economy. 
3. Voluntary work and active lifestyle in old age as an expression of active 

European citizenship. 
 
By sustainable development we mean comprehensive and harmonious so-

cial and economical development, that does not disturb natural environment. 
It aims at providing societies with a high quality of life and at the same time 
keeping the nature’s balance and the stability of basic environmental processes 

ECLIPSES
A report on the ECLIPSES project about sustainable development
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needs of certain communities and citizens, of both present and future genera-
tions. 

Sustainable development (ecological development) is then a prospective 
action including a wide spectrum of human needs and activities, not only ecol-
ogy, and it concerns numerous areas, in the present day and for the future. The 
main areas of concern from the sustainable development point of view are: 
 social governance, 
 economic governance, 
 environmental governance, 

and their interfusion, interrelation and the need to coordinate them in the 
course of society development.

In a more comprehensive perspective sustainable development points at 
two additional spheres: 
 spatial governance, 
 politico-administrative governance,

showing the necessity of taking efforts also in this areas, in order to obtain 
a stable, self-sustaining development of societies. 

In practice, applying the rules of sustainable development is caring about 
a high social capital and high quality of life of a community, understood not as 
high consumption of goods and services, but as a combination of accessibility 
and utilization of advanced technologies with healthy, satisfying lifestyle and 
a constant access to environmental resources (materials, climate, landscape, 
recreation). 

Aspects and possibilities of introducing sustainable development into the 
lives of local communities are numerous, and the participants of the project 
had the occasion to become acquainted with the examples of good practices in 
three countries: in Germany, Poland and in Turkey. 
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GERMANY 

Participants of the project made study tours to four eco-centers located in 
East Brandenburg, ran by different kinds of communities. Their members col-
lectively manage the centers, working, tilling the land, selling goods and ser-
vices based on what they can produce by themselves in their farming centers. 
The participants had a chance to familiarize themselves with various systems 
of managing those multigenerational group with their strong sense of social 
bonds, of identity with group and place. Each of those systems leads to satis-
factory and highly self-sustainable functioning: 

ÖkoLeA Center in Klosterdorf 

Ecological community of ÖkoLeA was established after the fall of the Berlin 
Wall by a group of between ten or twenty people coming from both East- as 
well as from West Berlin. After renovating a complex of buildings in Kloster-
dorf, which had served as a farming site for 150 years, they started their activ-
ity and they have been running a collective eco-farm for 19 years now. Both 
the community and the farm have developed a system of principles, which 
allows to retain their communal nature, as well as high quality of the farm’s 
produce. To become a resident of ÖkoLeA, new members undergo a 9-month 
multi-stage procedure of introduction, where first 3 months are for getting ac-
quainted with the rules and the life of the community, and the next 6 months 
is a trial period. 

The members of ÖkoLeA share both work and the profits, which go to-
wards the common budget, thus the system is similar to cooperative. The 
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Basic sources of income for the community are: 
 organic animal husbandry, 
 organic cultivation and gathering wild growing plants – a significant part 

of this kind of produce goes under contracts to hotels and onto the Berlin 
market, 

 a small shop and a cafe, 
 a bakery, 
 guest rooms for 16 people, conference rooms in a guesthouse, 
 seminars and workshops on ecological lifestyle, dancing, drama, singing, 

handcraft, health, herbal treatment, organic cultivation, permaculture, ai-
kido. 

Members of the community are very regardful of ethical values, both in 
the community’s everyday life and in farming: „This land belongs to nature, 
not to us. We share it with animals”. says Martin Webber, one of the residents. 
This awareness is followed by specific solutions, like not using fertilizers and 
pesticides, keeping the natural balance of the administrated area, composting 
waste and animal dung – which eliminates the contamination of environment 
and is an economical source of natural fertilizers. 
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technologies: photovoltaic roof panels for water heating and producing electric 
energy, rainwater collecting system on the roof to use the water gathered in 
a huge tank to flush toilets, composting toilets, that save enormous amounts 
of water (10 000 liters saved per resident per year) and provide compost. Such 
toilets do not generate large amounts of sewage and thereby do not require 
installing a purification plant. 

Kommunitat Center in Joachimstahl 

Kommunitat Grimnitz community was founded by a Christian group which 
inhabited 250-years-old historic buildings of a former forester’s lodge in 
Joachimstahl. The community is a Church-independent non-profit asso-
ciation, a Christian group centered around living together and working on a 
shared farm. 

„We comprehend ourselves and living as a community in the context of 
conciliar progress of Churches towards justice, peace and the unity of all be-
ing, which has been written down in our charter” says Hans-Jürgen Fischbeck, 
while greeting the guests. Major element of community’s living together are 
daily meetings – for prayer, but also to discuss issues concerning the commu-
nity, plans, allocation of duties, but also to make decisions together. 
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off their own garden, which is supported by a system of composters built to 
compost all kinds of biomass coming from the garden and the farm. 

The buildings are heated with firewood and fitted with solar panels. The 
community members keep a common budget, which covers the costs of living 
and investing. 

Berghaus Gosen Center in Gosen 

The Berghaus Gosen community took over squalid, unused for 20 years build-
ings, which previously served as a training center for secret service agents 
in Gosen. The ten first people to start this project in 2011 came from big cities 
– they wanted to live in the country, to live a self-sustainable life off their own 
labor, amongst nature. It is a community of young people, minded to common 
work and personal development, who have encountered many obstacles in 
less than 2 years of their activity: the necessity of renovating the devastated 
buildings, developing the closest precincts, hard labor and economic difficul-
ties. Yet they have overcome all the odds and the renovation is almost done, and 
the spruce surroundings conduce to organization of events and workshops, 
and the group of currently 7 people functions effectively as a community. 

One of income sources for Berghaus Gosen is a small manufacture Edel-
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chocolate for senses” – exquisite confectionery based on own home recipes, 
mostly handmade on a production line created by Bea Edelmann, one of the 
community’s members. Edelmann Manufaktur produces about 40 kinds of 
chocolate in various shapes and surprising flavors. The chocolate is sold on 
the local market, fairs, Gardenmarket, etc. 

Hof Marienhöhe Center in Bad Saarow 

Hof Marienhöhe is a cooperative farm located in a spa town of Bad Saarow, 
living together and running a biodynamic farm. 

Biodynamic farm uses biogeochemical cycles to eliminate the need for 
external supplies of feedstuff or fertilizers, but also to enable its residents to 
feed on and live off mostly what they make themselves and what is produced 
at the farm. Just like in the already mentioned centers, composters are used 
and only organic fertilizers are applied, which facilitates keeping ecological 
balance and organic food production, of both crop and animal origin. The farm 
produces and sells high quality organic breadstuff, vegetables, fruits, flowers 
and animal products: dairy, including cheese, meat and cold cooked meats.

Also a certification system called „Demeter” was created to allow other 
communities to establish similar biodynamic cooperatives based on the one 
founded by the people of Bad Saarow. Completing this process is complicated 
but thanks to a ready-made scheme it takes only about 2 years. 
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POLAND 

In Poland, the participants of the project got familiarized mainly with the activity 
of Foundation for Education and Development of Civil Society and its mission: 

We consciously contribute to creating a civil society based on knowledge 
and collaboration, through innovative educational strategies and supporting 
solutions that are beneficial for the society. 

The Foundation’s scope of operation is wide, and its main domains are: civil 
society and promotion of healthy lifestyle. In terms of sustainable develop-
ment, the Foundation, among other activities, supports individuals and infor-
mal groups in improving the quality of social life, provokes pro-environmental 
behaviors through a holistic view on health issues, and supports healthy diet 
and eco technologies. 
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closer look on some of the projects of the FERSO Foundation, aiming at sus-
tainable development of the local community: 

Polish Center for Green Construction Technologies 

It is a project initiated by the FERSO Foundation. It is aimed at promoting eco-
logical technologies for building construction and presenting a variety of energy 
systems. These main objectives for creating the Polish Center for Green Con-
struction Technologies – a facility being built in Mniszkow (Lodz province) at the 
Zalew Sulejowski. It is suppose to function as education, didactic, scientific and 
research center – and serve scientists, environmentalists, businessmen and all 
those who want to construct their buildings in a way that is Earth and human 
friendly. 

One of the aspects of the project is to work out the adapted to local condi-
tions construction technologies that are cheap, economical in further use and 
widely accessible. 

As intended, the Center will be used to present construction technologies 
of zero energy houses, houses built of earth, straw, paper, wood and clay, ado-
bes or earth sheltered houses. 

Thursday Dinners 

The idea of weekly Thursday dinners is promoting a conscious healthy life-
style, in touch with other people, cooking together and sharing experience, 
reflection and conversation. The attendees voluntarily prepare vegan, most 
often macrobiotic meals, which are then served – as one of the ladies said they 
are „cooked and served with love”. Those evenings are even more interesting 
thanks to talks on various topics (like on healthy eating), lectures, presenta-
tions from journeys, communal playing music and singing. 

Activities for children and youth 

The FERSO Foundation provides regional, ecological and cultural education by 
practicing attractive methods pursuant to partakers’ age: workshops, creative 
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The Foundation collaborates with schools and preschools to supplement 

their offer on the above mentioned topics, to enrich with its workshops the 
events organized by the local educational and cultural institutions. 

An interesting area of the Foundation’s operations is extracurricular work 
with the youth, including informal groups performing alternative activities. 
Here again we meet the ecological thread – the so-called recycling art – art 
made of used objects or even of waste. 

Activities for seniors 

Meetings for the elderly in the FERSO Foundation debunk the stereotype of 
an inactive senior. Under the mission statement „Active senior – mature vol-
unteer” the workshops are held, not only on handicraft, but also on personal 
development, healthy lifestyle, civil activity. Seniors, at first attracted by this 
offer of thematic classes, later can work as volunteers themselves and hand 
over their skills to others – and, thanks to contacts with non-governmental 
organizations established with the help of the Foundation, they often do that. 
The Foundation also supports seniors in realization of their own initiatives, 
helping them to organize them, offering them meeting space and helping to 
obtain funds required to realize their ideas.
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TURKEY 

During their stay in Turkey, the participants were presented with, amongst 
others, three areas connected to sustainable development of the region of 
Cappadocia: 

Tourism 

Tourism in Cappadocia is based on cultural and natural resources of the region, 
from which the local community derives significant revenue – Cappadocia is 
famous of its Rock Sites and other tourist attractions. The participants had a 
chance to see the great variety of services employing local handicraft, folklore, 
cuisine, beauty of nature and especially those exquisite historical monuments, 
which are amazing Rock Sites, in which Christians found shelter from Roman 
and Muslim persecution. The latter serve today as an attraction to thousands 
of foreign tourists, who enjoy not only picturesque trails winding their way 
through rocky canyons, but also local hotels, restaurants, museums. Tour-
ists buy souvenirs from local handicraftsmen, local food, tickets for balloon 
flights, rides on camels, tickets for Turkish baths or traditional dance shows. 
This overwhelming number of exotic attractions is a source of income for the 
local communities – it is sustainable economical way of using local resources, 
not causing their excessive exploitation nor damage, but contributing to creat-
ing material grounds for the development of the local community. 



30

ENG Organic farming 

The participants of the project were presented with organic potato plantations, 
started after an unsuccessful attempt of farming based on fertilizers and pes-
ticides, which turned out to be highly inappropriate for local conditions. 

Local food 

Turks pay great attention to using local food in the first place, there is not much 
imported food there, which is mostly meat. That is why Turkey is one of the 6 
countries in the world which are considered to be completely self-sustainable 
when it comes to food and at the same time it is a huge producer and exporter 
of many goods of plant origin, e.g. cotton, olives, tobacco, apricots, figs, hazel-
nut. One third of all employed is working in the farming sector, and crop pro-
duction is a crucial source of income for the local communities and a subject 
of international trade. Such utilization of the possibilities, offered by the local 
environment facilitates lowering the costs of importing food and cutting its 
prices on the local market, reducing environmental costs of road transport – 
thereby it is a direct utilization of the rules of sustainable development, which 
recommends basing economy and well-being of societies on local resources. 



31

ENG

RECOMMENDATION  
FOR LOCAL  
GOVERNMENTS 

Recommendation for local governments, which was formulated based on the 
exchange of experience and good practice as part of the ECLIPSES project are 
as follows: 

1.	Implementing	sustainable	development	on	local	
levels.	

Sustainable development should be based on skilled utilization of local hu-
man, cultural and environmental resources to assure prosperous life of com-
munities. As the participants of the project could see during their study tours, 
implementing such attitude may be done for example through civil activity, 
voluntary work for the good of common space and community, using local 
conditions for touristic development, creating sources of income based on lo-
cal character. 

In social dimension sustainable development is building and activating hu-
man assets, self-identification of residents with their region and local com-
munity, sense of responsibility for the environment and using the potential of 
communities to bottom-up realization of their own needs. Skillful inclusion of 
excluded groups back into social life is one of the methods of activating and 
integrating local communities, as well as their fuller functioning. The process 
of activating may be done through non-gainful work for the benefit of com-
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voluntary work), co-deciding on community’s future – from the point of view 
of collaboration between citizens and local government it would be participat-
ing, among others taking part in conferences held to create regional and local 
policies, membership in councils and advisory bodies, etc. 

It is crucial to create social ties and local and regional identity through 
organizing (and not just passive participation) social, multigenerational and 
integrative events, through shaping regional and local identity grounded on 
historical, cultural and natural diversity, 

2.	Social	inclusion	of	excluded	groups.	

Inclusion of excluded groups back into social life means not only supporting 
their employment and return to the labor market, but also actually incorporat-
ing them into community’s life – in co-deciding, participation and voluntary 
work, as well as encouraging bottom-up initiatives of non-governmental or-
ganizations and informal groups. It is also important not to limit the support 
for the community to just developing their social capital perceived in terms of 
labor market capital, but to go beyond the fight against unemployment, raising 
professional qualifications and preventing labor emigration. The quality of life 
constitutes not only of the level of income and consumption of goods and ser-
vices, but also of the environmental conditions for healthy life, spatial harmony 
of the environment, access to culture and information, social bonds, a sense of 
identity and security and many other aspects, going far beyond economic is-
sues. Not only occupational activation of the people is essential, but also their 
social activation – including them into active joint-responsibility for their sur-
roundings and the quality of life of the community, renewing the community’s 
ability of self-organization to achieve common goals. 

3.	Collaboration	between	local	governments	and	
citizens.	

Bilateral collaboration between the citizens and the local administration leads 
to more effective actions, more sustainable and efficient solutions, which gain 
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the local governments more comfort of operating and facilitates adapting the 
offer or local policies to social expectations. 

4.	Promotion	of	voluntary	work.	

A significant manifestation of civil awareness is a non-gainful work for the 
benefit of local environment, meaning voluntary work. It is an element of civil 
awareness, that is why non-governmental organizations and local govern-
ments should promote voluntary work in all its shapes and in all age groups 
– the experience of the Foundation for Education and Development of Civil So-
ciety in Lodz proves that voluntary work is a great strategy for social activating 
of all generations and presents exquisite value for socially excluded groups or 
groups at risk of exclusion – including the youth and seniors – as it enhances 
their local identity and sense of identity in general. 

5.	Encouraging	senior	activity.	

Paying greater attention to seniors, who because of their number and the 
abundance of life experience and abilities should not be pushed on to the side-
lines of society, but quite the opposite – they should be active members of their 
communities, co-decide on the future, especially on the matters that concern 
them. Creating a support system for seniors without incorporating them into 
this process, leads to stereotyped thinking of them as inactive people, una-
dapted and unable to be active because of their bad health condition, and in 
consequence it leads to providing them with offers that are inadequate with 
their actual needs, offers concerning mainly health issues and passive forms 
of spending their time. 

6.	Utilization	of	local	resources	in	local	economy.	

A) Supporting the use of local natural and cultural resources to generate in-
come for the local community, favoring small local businesses, coopera-
tives, farms which co-create a unique local offer of goods and services. 
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source of income and the base for sustainable development of the com-
munity. 

C) Supporting local food production, its diversity and high quality, and also the 
possibilities to sell it on local market. 

7.	Supporting	ecological	building	construction	and	
organic	farming.	

A) Spreading the knowledge and extending access to green construction tech-
nologies, including renewable energy sources by organizing thematic exhi-
bitions, fairs, presentations and promoting good practices. 

B) Spreading the knowledge and extending access to such advanced technolo-
gies and traditional ways of cultivation and animal breeding that are human 
and environmentally safe – and being friendly to human they still improve 
the quality of life and are sources of potential income. 
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