Politicile de utilizare a grădinii comunității
1. Aveți posibilitatea de a vă ocupa de grădinărit pe parcursul întregului an.
Pe parcursul sezonului principal de creștere (aprilie – octombrie) arătaține că folosiți lotul dvs. prin:
• pregătirea solului pentru plantare,
• plantarea și creșterea culturilor,
• recoltarea produselor coapte,
• îndepărtarea buruienilor, în special a celor înflorite sau care
eliberează semințe,
• colectarea semințelor pe care doriți să le păstrați, înainte de a ajunge
pe sol.
2. Atunci când nu vă ocupați în mod activ de grădinărit, continuați să vă
îngrijiți lotul de grădină prin:
• îndepărtarea buruienilor, în special a celor înflorite sau cu semințe,
• îndepărtarea plantelor moarte sau pe cale să se usuce, în special
dacă sunt bolnave sau acoperite de dăunători,
• depozitarea ordonată a structurilor sezonale, precum structurile
pentru roșii, aracii, materialele pentru garduri și lemnul neutilizat.
3. Sunteți responsabil de întreținerea aleilor și a gardurilor care ating lotul
dvs.
• Păstrați aleile din vecinătatea lotului dvs. la o lățime de 2,5-3
picioare lățime, astfel încât celelalte persoane să poată trece în
siguranță.
• Îndepărtați buruienile de pe alei și din imediata vecinătate
exterioară a gardului, dacă lotul dvs. are o latură comună cu un
gard.
• Depozitați obiectele în interiorul lotului dvs.
• Păstrați plantele în limitele lotului dvs.
4. Portland Parks & Recreation nu oferă servicii de ridicare a resturilor de
plante sau a gunoiului. Sunteți responsabil de administrarea
materialului vegetal și a gunoiului de pe lotul dvs.
• Puteți păstra materialul vegetal pentru a-l transforma în compost,
puteți să îl îngropați sau puteți să îl aduceți în spațiile special
amenajate pentru gunoi.
• Nu aruncați materialul nicăieri în interiorul sau exteriorul grădinii.
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5. Preveniți formarea de cuiburi de rozătoare sau de insecte ce înțeapă în
grădina dvs.
• Îndepărtați grămezile de murdărie și întoarceți la intervale regulate
grămada dvs. de compost.
• Îndepărtați sursele de hrană prin recoltarea plantelor atunci când
rodul este copt și prin păstrarea resturilor de alimente în bucătăria de
acasă.
• Aruncați apa acumulată pe o perioadă mai mare de 3 zile, pentru a
preveni depunerea ouălor de țânțari.
6. Este obligatoriu grădinăritul organic.
• Utilizați numai îngrășăminte, substanțe împotriva buruienilor sau
insecticide organice.
• Dacă nu sunteți sigur că un produs pe care doriţi să îl utilizaţi este
permis, căutați-l pe pagina de internet a Organic Materials Review
Institute, pe adresa www.omri.org sau sunați la linia de asistență
Master Gardener la nr. 503-655-8631.
7. Contribuiți și efectuați un număr minim de 6 ore de lucru pe an în
beneficiul grădinii comunitare. Trei ore trebuie efectuate până la 30 iunie
și un număr total de 6 ore trebuie efectuate până pe 31 octombrie.
• Contactați managerul grădinii dvs. pentru o listă de sarcini ce vor fi
contabilizate la orele de serviciu comunitar sau citiți secţiunea
Întrebări frecvente (insert link).
• În cazul în care nu aveți posibilitatea de a efectua orele de muncă în
folosul comunităţii datorită dizabilităților sau a unor circumstanțe
personale, contactați personalul pentru a solicita o scutire.
• Grădinarii care nu vor efectua și înregistra orele de muncă sau vor
solicita scutire timp de 2 ani la rând, nu vor mai avea posibilitatea de
a-și reînnoi rezervarea, iar lotul lor va fi dat altcuiva.
Responsabilitatea grădinarilor și aplicarea politicilor
Grădinarii sunt responsabili pentru respectarea politicilor privind grădina.
Personalul și managerii de grădină voluntari vor monitoriza la intervale
regulate loturile, pe parcursul întregului an. În cazul în care un grădinar nu
respectă politicile grădinii, personalul îi va trimite o înştiinţare.
•

În cazul în care o grădină pare abandonată în timpul sezonului
principal de grădinărit (aprilie – octombrie), personalul grădinii îl va
contacta pe deținătorul lotului. Acesta are la dispoziţie 2 săptămâni
să răspundă și să înceapă lucrările de grădinărit. Dacă nu se
întâmplă nimic după 2 săptămâni, lotul va fi atribuit altei persoane.
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•

•
•

În cazul în care un grădinar primește a treia înştiinţare în timpul
sezonului de grădinărit, acesta are opțiunea de a intra într-o perioadă
de verificare și de a realiza un plan de grădinărit împreună cu
personalul, pentru a-l ajuta să păstreze lotul.
Grădinarilor care primesc a patra înştiinţare pe parcursul unui an li se
revocă rezervarea și lotul lor va fi atribuit altei persoane.
Grădinarii pot solicita un apel privind o înştiinţare legată de grădină
sau anularea lotului lor prin trimiterea unei solicitări în acest sens la
Coordonatorul programului grădinilor comunitare. Cererea de apel va
fi revizuită de Coordonatorul programului grădinilor comunitare, de
Managerul grădinii unde persoana ce solicită apelul grădinăreşte și
un alt Manager de grădină care este membru al aceluiaşi grup
rasial/etnic și/sau care vorbește aceeași limbă cu grădinarul (dacă
este posibil).

Declarația de exonerare de răspundere:
Prin efectuarea plății sau recepționarea unei asistențe printr-o bursă de
utilizare a lotului din grădina comunitară, participantul este de acord să
respecte procedurile și politicile programului și să implementeze, respecte și
să exonereze de răspundere Biroul pentru Parcuri și Recreere, Programul
privind Grădinile Comunitare, orașul Portland, deținătorul proprietății și
chiriașii, funcționarii, agenții și angajații de orice daune, despăgubiri, cereri,
procese, acțiuni rezultate din sau din cauza oricăror daune materiale sau
vătămări corporale sau decese cauzate de ocuparea și/sau utilizarea
grădinii de către participant, co-grădinarul participantului sau oaspeții
acestora.

Declarația ADA:
Pentru a asigura accesul echitabil la programele, serviciile și activitățile
orașului, orașul Portland va modifica în mod rezonabil politicile și
procedurile și va oferi o asistenți auxiliară și servicii persoanelor cu
dizabilități. Contactați angajații Programului privind Grădinile Comunitare la
503-823-1612 (TTY 503-823-6868) cu acest tip de solicitări.

Declarația de non-discriminare:
Programele și serviciile Portland Parks & Recreation (Parcuri şi Recreere în
Portland) reflectă diversitatea culturală din comunitatea noastră. Noi nu
discriminăm pe motive religioase, rasiale, de culoare, sex, origine națională,
orientare sexuală, vârstă sau abilități.
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