Projekt ICT for Women on Rural Areas
Projekt ICT for Women on Rural Areas/ICT dla kobiet na terenach wiejskich powstał dzięki
zawiązaniu się partnerstwa czterech organizacji: Fundacji AgriNatura z Polski (www.agrinatura.pl),
Kisleptek z Węgier (www.kisleptek.hu), AMA Centar z Serbii (www.amacentar.org) oraz
EcoRuralis z Rumunii (www.ecoruralis.ro).
Głównym celem realizacji projektu WORA jest wymiana dobrych praktyk pomiędzy
partnerami zaangażowanymi w działalność na obszarach wiejskich. Grupą docelową projektu są
kobiety - mieszkanki wsi, pozbawione często umiejętności korzystania z komputera czy Internetu.
Brak tych podstawowych umiejętności w XXI wieku powoduje wykluczenie społeczne, zwane
wykluczeniem cyfrowym. Partnerzy projektu dostrzegają potrzebę edukowania tej słabszej i
defaworyzowanej grupy społecznej, tak by przepaść pomiędzy wykształconymi członkami
społeczeństwa a tymi pozbawionymi kluczowych kompetencji TIK (Techniki Internetowo Komputerowe) nie powiększała się. Z założenia projekt ma być realizowany przez dwa lata,
zaplanowano cztery spotkania międzynarodowe - po jednym w każdym kraju partnerskim. Jednym
z działań projektowych będą także lokalne warsztaty, na których to zostanie przedstawiony program
edukacji ICT (Internet & Computer Technics)w zakresie korzystania z komputera, Internetu,
mediów społecznościowych, bezpieczeństwa w sieci czy też korzystania z zasobów sieci. Ważnym
elementem warsztatów będzie ich lokalna specyfika, związana z działalnością danej organizacji
partnerskiej.
Tematy, które będą poruszane w trakcie warsztatów są: Internet i agroturystyka, sprzedaż
lokalnych produktów (RWS - Rolnictwo Wspierane przez Społeczność) czy też platformy wymiany
nasion. Projekt wypracuje także rezultaty. Będą to 4 newslettery informujące o 4 spotkaniach
międzynarodowych oraz Vademecum ICT dla kobiet wiejskich opracowane przez partnerstwo, z
którego w zwięzły i szybki sposób będzie można się dowiedzieć następujących rzeczy:
- krótki kurs komputerowy: jak korzystać z sieci, jaki korzystać z social media

- jak praktycznie wyszukiwać informacje, bezpieczeństwo w sieci
- ICT kluczem na świat: wszechobecna digitalizacja
- platformy internetowe: jak wyszukać ofertę, zamieścić ofertę, wymienić nasiona, sprzedać
produkt.
Partnerzy projektu:
Fundacja AgriNatura została założona w 2007 r. Jej cele to: zrównoważony rozwój obszarów
wiejskich, w szczególności ochrona genetycznych zasobów rolnych i różnorodności biologicznej;
rozwój biologicznych i biodynamicznych metod produkcji; lokalne przetwórstwo żywności;
ekoturystyka, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wsparcie i rozwój lokalnych społeczności.
Fundacja do realizacji tych celów zachęca społeczności lokalne do angażowania się w działania.
Siedziba Fundacji mieści się w gospodarstwie ekologicznym, w którym jest prowadzona tradycyjna
i ekologiczna uprawa warzyw, tradycyjny sad (400 drzew). Fundacja zarządza bankiem genów z
ponad 300 odmianami nasion warzyw.
Kislépték jest organizacją non-profit, która rozpoczęła swoją działalność bez rejestracji w 2009 r., a
została zarejestrowana w 2014 r. Obecnie liczy 21 członków fizycznych i 27 członków prawnych,
którzy są drobnymi rolnikami, rzemieślnikami, dostawcami usług agroturystycznych oraz
organizacjami pozarządowymi. KLT działa na rzecz zachowania lokalnej produkcji, wspiera
tradycyjne lokalne przetwórstwo, różnorodność kulturową, lokalne działania wzmacniające rynek
pracy na wsi. Celem jest promowanie przyjaznego dla środowiska rolnictwa, tradycyjnego
przetwórstwa żywności i systemów handlu detalicznego, rozpowszechnianie krótkich łańcuchów
dostaw poprzez uproszczenie systemu prawnego oraz pomoc lokalnym rolnikom w ich wejściu na
rynek. KLT pracuje nad zmianami w prawie i opiniuje projekty ustaw dotyczących lokalnej
gospodarki, związanych z drobnym rolnictwem lub działalnością na obszarach wiejskich.
Organizacja także prowadzi działalność poradnictwa prawnego oraz współuczestniczy przy
powstawaniu projektów ustaw i poprawek do nich, jak np. działalność handlowa drobnych rolników
na lokalnym rynku czy też tradycyjne rybołówstwo śródlądowe.
Eco Ruralis to stowarzyszenie powstałe oddolnie, złożone z drobnych rolników i rolników
ekologicznych oraz hodowców zwierząt z każdej części Rumunii. Naszą misją jest wspieranie
agroekologii i promowanie drobnego rolnictwa rodzinnego jako dominującej, preferowanej metody
rolnictwa w Rumunii. Aktywnie wspieramy ruch młodych rolników, który zachowa tradycyjne i
agroekologiczne praktyki rolnicze i zapewni kontrolę nad etycznym systemem produkcji żywności.
Obecnie Eco Ruralis ma ponad 11 000 członków ze wszystkich regionów kraju i koordynuje swoją
pracę za pośrednictwem trzech oddanych pracowników w Kluż-Napoce i kilku tymczasowych
stażystów. Stowarzyszenie koncentruje się na różnych kierunkach i kampaniach: ochrona
różnorodności biologicznej, prawa do ziemi, promowanie agroekologii i suwerenności
żywnościowej poprzez krótkie łańcuchy żywnościowe i dostęp rolników do lokalnych i
regionalnych rynków i przetargów publicznych. Organizowane są tu także światowe możliwości
upraw ekologicznych w Rumunii (WWOOF Romania). Od początku swojej działalności Eco
Ruralis podzielał wizję międzynarodowego ruchu chłopskiego, La Via Campesina. W lutym 2011 r.

Stowarzyszenie zostało pierwszym wschodnioeuropejskim członkiem European Coordination Via
Campesina (ECVC).
AMA Centar jest stowarzyszeniem non-profit mającym za cel edukację dla zrównoważonego
rozwoju, rozwoju osobistego, ochrony środowiska, rolnictwa miejskiego, ekologicznego
ogrodnictwa / permakultury i rozwoju obszarów wiejskich. Misja organizacji to: Pomoc w
tworzeniu bardziej zrównoważonego i pełnego szacunku sposobu życia poprzez przebudzenie i
poprzez bezinteresowną służbę dla ludzi. Wizja organizacji: Świat, w którym ludzie żyją jako część
Natury, a nie oddzieleni od Niej. Grupy docelowe to: młodzież, kobiety, mniejszości i społeczności.
AMA zatrudnia 3 managerów projektu ze sprawdzonym doświadczeniem w sektorze społecznym
współpracujących z różnymi darczyńcami. AMA rozwija sieć ponad 50 młodych wolontariuszy w
Serbii.

Pierwsze spotkanie międzynarodowe projektu Erasmus+
W dniach 14 -15 listopada 2019 r. odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkania
partnerstwa w ramach projektu WORA - ICT for Women in Rural Areas finansowanego z programu
Erasmus+. Przedstawiciele czterech organizacji: Fundacji AgriNatura z Polski, Kisleptek z Węgier,
AMA Centar z Serbii oraz EcoRuralis z Rumunii, spotkali się w Polsce, w Zarębach Kościelnych,
przy siedzibie naszej Fundacji. Była to okazja do poznania przedstawicieli partnerów, wymiany
doświadczeń, ustalenia podziału ról i obowiązków w dalszym przebiegu projektu. Elementem
wprowadzającym do spotkania było Lego Serious Play, czyli gra z wykorzystaniem klocków
LEGO, dzięki której uczestnicy warsztatu mogli
się lepiej poznać, wymienić się spostrzeżeniami i
nawiązać bliższe relacje.
Hasłem przewodnim było między innymi RWS
(Rolnictwo Wspierane przez Społeczność) oraz w
jaki sposób kobiety na wsi korzystają z Internetu,
aby np. wspierać sprzedaż swoich produktów i
kontaktować się z klientami. Doświadczeniami
dzieliły się miedzy innymi:
Anna Pośnik - rolniczka prowadząca RWS
Wojciechówka (wywiad do obejrzenia na naszym
kanale Youtube https://www.youtube.com/watch?v=OvtgbHqwcd0),
Joanna Orlicz mieszkanka gminy Małkinia
Górna, która prowadzi gospodarstwo
agroturystyczne „Orliczówka” oraz sprzedaje
własne przetwory do warszawskiej Kooperatywy
Grochowskiej oraz
Danuta Jabłonka-Grabowska z gminy Brok,
również właścicielka gospodarstwa
agroturystycznego „Dajana”.
W spotkaniu uczestniczyła również
Urszula Wołosiewicz, wójt gminy Zaręby
Kościelne, która opowiadała o tym, jak projekty
aktywizujące wiejskie kobiety skłoniły ją do
zaangażowania się, z sukcesem, w lokalną
politykę oraz o tym, jakie przeszkody utrudniają
mieszkankom wsi korzystanie z komputera i
Internetu.

Następnego dnia partnerzy odwiedzili „Ziołowy Zakątek”, położony i działający przy firmie
Dary Natury, który jest jednym z najlepszych przykładów przedsiębiorstwa ekologicznego,
rozwijającego się z małej, lokalnej skali w międzynarodową dobrze prosperującą firmę.

