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Projekt WORA: 4. międzynarodowe spotkanie w Rumunii 27-29 lipca 2022 

W ostatnim tygodniu lipca partnerzy programu Erasmus+ WORA spotkali się ponownie w 
Cluj-Napoca w Rumunii na czwartym i ostatnim międzynarodowym spotkaniu 
projektowym. W przedsięwzięciu zorganizowanym i prowadzonym przez EcoRuralis 
uczestniczyli wszyscy partnerzy: AgriNatura, stowarzyszenie Kisleptek z Węgier i AMA 
Centar z Serbii.

 

Działania rozpoczęły się oficjalną kolacją w Cluj-Napoca wieczorem 27-go. Była to dobra 
okazja, aby nadrobić zaległości sprzed 2 miesięcy, kiedy odbyło się spotkanie w Serbii oraz 
poznać nowych uczestników. Partnerzy dołożyli wszelkich starań, aby wysłać liczbę 
członków delegacji zgodną z wymogami projektu. W związku z tym delegacja polska 
składała się z jednego uczestnika, organizatorzy rumuńscy 2 uczestników, węgierska trzech 
uczestników, przy czym najliczniejsza była serbska z sześcioma osobami. 

Spotkanie projektowe - które odbyło się 28 lipca - było szczególnie ważne, ponieważ było 
ostatnim zaplanowany. Było także poświęcone ocenie aktualnej realizacji projektu WORA. 



Jednocześnie wszyscy skorzystali z okazji, aby doprecyzować pozostałe zadania i 
potwierdzić ich podział wśród partnerów, tak by zapewnić sprawne zakończenie projektu. 
Szczególnie ważnym tematem było rozpowszechnienie wyników projektu w zakresie 
wykorzystania IT&C przez kobiety na obszarach wiejskich, co skłoniło wszystkich do 
refleksji nad tematyką projektu, jak również nad ewentualnymi projektami 
kontynuacyjnymi opartymi na naszych ustaleniach.  

Po obiedzie i krótkim spacerze ze słonecznego centrum miasta do biura EcoRuralis zespół 
projektowy kontynuował część roboczą spotkania (internal mee\ng). Druga część dnia 
rozpoczęła się prezentacją historii, działalności i pozycjonowania politycznego EcoRuralis. 
Dla organizatorów szczególnie istotne było podkreślenie złożoności i niejednorodności 
warunków życia ludności wiejskiej w Rumunii, podkreślając w ten sposób potrzebę i 
dążenie EcoRuralis do zaangażowania się w promowanie praw chłopów w kraju i regionie, 
zgodnie z Deklaracja Narodów Zjednoczonych O prawach chłopów i innych osób 
pracujących na wsi (28 września 2018 r.). Sprawa ta omawiana jest na forum UE i dlatego 
koniecznym jest utrzymanie międzynarodowej wymiany, która pomaga EcoRuralis w 
tworzeniu sieci współpracy ponad granicami i regionami z innymi organizacjami o 
podobnym profilu. EcoRuralis podkreślił, że instrumenty IT&C są niezbędne do utrzymania 
dobrej komunikacji z dużą, rozproszoną w całym kraju bazą członków. Stało się to jeszcze 
bardziej widoczne w okresie ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 w latach 
2020-2022. W związku z tym, nie mogąc spotykać się osobiście i mieszkając we wsiach i 
miejscowościach w czterech zakątkach kraju, członkowie Komitetu Koordynacyjnego oraz 
grup roboczych zajmujących się różnymi tematami, w tym prawem do nasion i 
feminizmem wiejskim, uciekali się do narzędzi internetowych (spotkań Zoom) w celu 
podtrzymania swojej działalności. 
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Seed Saver i członek 
EcoRuralis Stela 
Zămoiu przedstawiła 
prezentację na temat 
corocznej kampanii 
dystrybucji nasion 
stowarzyszenia. 
Zważywszy jednak na 
stan jej zdrowia oraz 
to, że mieszka w 
znacznej odległości 
od Cluj-Napoca, jej 
wykład został 
przeprowadzony 
poprzez Zoom, co 
także pokazało 
sposób, w jaki 
wykorzystuje 
technologie 
informacyjne. Stela 
opowiedziała o tym, jak zbiera nasiona, zarządza jednym z domów nasiennych EcoRuralis i 
wiosną rozdaje nasiona członkom rodziny. Coroczna kampania dystrybucji nasion – 
podstawa działalności EcoRuralis i zbierania członków – trwa od 2013 roku. Kampania w 
dużym stopniu opiera się na technologiach informacyjnych, ponieważ katalog, formularze 
wniosków o nasiona i ogólne zarządzanie odbywa się online. Chociaż wiąże się to z 
pewnymi ograniczeniami, zwłaszcza w zakresie dostępu do Internetu, umożliwia również 
dystrybucję nasion w całym kraju i w znacznych ilościach. W związku z tym w 2021 r. 
zrealizowano prawie 5000 wniosków, rozprowadzając 47 gatunków i 124 odmiany nasion 
roślin. Uczestnicy spotkania zaangażowali się w dyskusję na temat aktualnego 
ustawodawstwa w zakresie reprodukcji nasion w Europie oraz jego ograniczeń. 

Druga prezentacja koncentrowała się na Peasant's Box, regionalnej inicjatywie Rolnictwa 
Wspieranego przez Społeczność (CSA) wspieranej przez EcoRuralis. Eniko Butyka, 
producentka zaangażowana w inicjatywę i członkini komitetu koordynacyjnego EcoRuralis, 

https://cutiataranului.ro


opowiadała o ogrodniczym „dziedzictwie” swojej rodziny „hoștezeni” – hoștezeni to 
społeczność mieszkańców Klużu-Napoki, którzy jeszcze kilka lat temu uprawiali ogródek w 
mieście. Jako, że ich dostęp do tradycyjnych rolniczych targów był mocno ograniczony, 
musieli znaleźć różne sposoby dotarcia do swoich klientów, aby móc utrzymać swój 
poziom życia. Inicjatywa Chłopskiej Paczki dała taką możliwość. Jest to plaporma 
internetowa, która łączy lokalnych, tradycyjnych producentów żywności z konsumentami, 
którzy chcą, w ramach abonamentu, otrzymywać cotygodniowe dostawy. Uczestnicy 
dzielili się doświadczeniami z CSA z ich krajów, wymieniając uwagi i dzieląc się wiedzą na 
temat tego typu produkcji i dystrybucji. 

Dzień zakończył się nieformalną kolacją, podczas której kontynuowano dyskusję i wymianę 
doświadczeń. Następnego dnia partnerzy mieli okazję zwiedzić miasto Cluj-Napoca. 

               


