Grădini roditoare
DOMENIU: Dezvoltare comunitară
LOCALITATE: Judetul Vaslui: Duda Epureni, Murgeni, Negresti si Zorleni; Judetul Iasi: Andrieseni
DURATA IMPLEMENTĂRII: 6 luni
INIȚIATOR: Valentina Cozorici
Rolul meu in acest proiect este unul de coordonare (aplicare, monitorizare, evaluare, raportare), la
care se adauga sarcini precum identificarea liniilor de finantare pentru care proiectul Gradini roditoare
sa fie eligibil. Sunt in acesta echipa din anul 2011, iar acesta este proiectul meu preferat. Vizitele de
monitorizare si ochii plini de multumire ai beneficiarilor il fac preferat.

DESPRE PROIECT
Problemele sociale vizate prin implementarea acestui proiect sunt lipsa oportunitatilor de dezvoltare
economica, lipsa locurilor de munca si un nivel de ocupare scazut cuplat cu nivel de calificare
profesionala scazut.
Pentru comunitatile locale dar in special pentru cei care vor fi implicati in cele 15 afaceri sociale
proiectul raspunde unor nevoi actuale ale acestora (implicare, informare, valorizare, orientare,
formare, suport tehnic si material, interactiune) si in acelasi timp faciliteaza si stimuleaza participarea
la viata comunitara si la initiative de intrajutorare.
Proiectul de fata accentueaza ideea ca sprijinul si participarea membrilor comunitatii a celor mai
interesati, motivati si competenti actori, sunt esentiale pentru depasirea unor situatii de dificultate
prin care trece o familie la un moment dat si ca fiecare dintre ei poate deveni antreprenor si se poate
ajuta atat pe sine cat si pe ceilalti din jur.
Solutia poate lua forma unui proiectul care urmareste in mod special utilizarea/valorificarea resurselor
umane si materiale care vor determina o dezvoltare economica sustenabila in randul categoriilor
defavorizate. Desfasurarea de activitatile generatoare de venituri in agricultura, poate face diferenta.
Initiativa contribuie la cresterea nivelului de trai si la dezvoltarea culturii antreprenoriale, in timp ce
implicarea activa a beneficiarilor si responsabilizarea aduc un plus de valoare. Motivatia organizatiei
vine din dorinta de a asigura continuitate si complexitate interventiei din aceasta zona a tarii.
Cele mai semnificative initiative implementate in zona Moldovei, s-au desfasurat dupa inundatiile din
2010 cand sute de familii au primit ajutor de urgenta si sprijin in reconstructia locuintelor. Dar acest
fapt nu a rezolvat problemele de fond (saracie, lipsa locurilor de munca, abandon scolar), astfel incat
s-a luat decizia de a investi in educatie si in dezvoltare economica.
Prima idee s-a concretizat prin proiectul Gradini roditoare 2010, fiind urmata de prevenirea
abandonului scolar prin proiectul Vreau la scoala.

SUSTENABILITATE
Sustenabilitatea este unul din punctele forte al acestui proiect. In primul rand ea este asigurata de
cresterea gradului de independenta financiara, iar pe de alta parte ,,instrumentul,, oferit asigura
continuitate fara alte investitii. Rezultatele implementarii pot fi vazute chiar si dupa 7 ani de la
incheierea finantarii.
Mecanismul este foarte simplu, accesibil, poate rezista prin forte proprii si poate fi extins prin
reinvestirea profitului. Astfel, dupa ce s-a realizat instruirea in legumicultura, beneficiarul primeste un
,,instrument,, (solar) cu o durata medie de viata de 7 ani, pe care il poate planta fara alte investitii.
Din experienta, doar dupa prima cultura s-a amortizat 25% din investitie; la un simplu calcul rezulta
faptul ca intr-o perioada scurta, investitia va fi amortizata in totalitate, toate aceste venituri fiind ale
beneficiarului. De asemenea, s-a observat ca numarul familiilor care doresc sa extinda suprafata
solarului chiar dupa prima cultura este in crestere.
Toate aceste exercitii contribuie la dezvoltarea spiritului intreprinzator, la castigarea autonomiei
financiare si la imbunatatirea nivelului de trai. Acest proiect determina schimbari pozitive, pe termen
lung in vietile celor 15 familii. Nu ne sunt straine exemplele beneficiarilor care si-au dezvoltat mici
afaceri de familie in urma implicarii/participarii la aceasta initiativa. Impactul este dat de cresterea
gradului de constientizare al beneficiarilor privind faptul ca ,,succesul vine cu acordul si implicarea
lor,,.
Mentalitati conform carora ,,suntem saraci si nu avem cum sa schimbam asta,, sau ,,avem nevoie sa
fim ajutati fara a ni se cere ceva in schimb,, au fost demontate. Aceasta nu s-a intamplat doar in cazul
beneficiarilor directi ci si printre cei indirect (vecini, rude, prieteni).
Proiectul demonstreaza ca prin implicare directa poate fi inregistrat succes, chiar in domenii
sensibile.Metoda utilizata este proactiva, elimina riscul de a sustine cultura dependentei prin faptul
ca responsabilizeaza, dezvolta spiritul antreprenorial si asigura o implicare maxima.

CAUZĂ
Ideea s-a nascut in urma interventiei ADRA in zonele afectate de inundatiile din 2010, fapt care a
permis o evaluare a locului, oamenilor, mentalitatilor. Tinand cont ca in perioada comunista, zonele
mentionate reprezentau importante bazine legumicole, cei care au intrat in posesia terenului dupa
1989 nu au avut capital pentru a-l valorifica. Industrializarea asigura un grad ridicat de ocupare, dar si
acest segment al economiei a ramas fara activitate, determind includerea zonei in harta saraciei.
O parte a populatiei a ales munca in strainatate, iar cei care au ramas, se afla la limita subzistentei,
ajutorul social fiindu-le singura sursa de venit. In context de saracie extrema, s-a observat totusi ca
fiecare familie detine teren si membri dornici sa munceasca. Astfel, s-a luat decizia de a investi in
valorificarea resurselor existente.
Caracterul inovator este dat de faptul ca acest proiect nu creaza ,,beneficiari dependenti,, , ci
responsabilizeaza, dezvolta spiritul intreprinzator si asigura o implicare maxima a beneficiarilor,
precum si de faptul ca se ofera un ,,instrument,, (solar) cu o perioada de utilizare de 7 ani, prin care
veniturile familiei pot fi crescute bianual.

OBIECTIVE

Obiectiv principal: Imbunatatirea nivelului de trai pentru 15 familii defavorizate din zonele rurale ale
judetelor Iasi si Vaslui prin instruirea/asigurarea sprijinului material necesar, in vederea desfasurarii
unor activitati generatoare de venituri in agricultura si demararea unor mici afaceri de familie.
Obiectiv secundar
1: Instruirea a 15 familii in legumicultura de solar si antreprenoriat in primele 3 luni de proiect Obiectiv
secundar
2: Asigurarea sprijinului material si logistic in vederea construirii si cultivarii a 15 spatii special
amenajate pentru legumicultura (solar) in primele 2 luni de proiect Obiectiv secundar
3: Asigurarea consultantei privind obtinerea certificatelor de producatori, in identificarea si accesarea
pietelor de desfacere si in continuarea/extinderea ideii de afacere pentru cele 15 familii implicate in
proiect pe o perioada de minim 2 ani. Aceasta activitate depaseste perioada de implementare si va fi
asigurata strict de organizatia aplicanta.

BENEFICIARI DIRECȚI
Beneficiari: 75 de persoane (15 familii) din 5 localitati apartinand judetelor Iasi si Vaslui: Andrieseni,
Duda Epureni, Murgeni, Negresti si Zorleni.
Aceste persoane provin din familii sarace, dezavantajate, fara loc de munca, cu nivel de educatie
scazut, marginalizate pe criterii etnice/economice, excluse social. Beneficiarii directi: 30 de adulti
(barbati si femei).
Beneficiarii indirecti: copiii si batrani din cele 15 familii, minim 45 de persoane. Selectia se va face de
catre coordonatorul local in colaborare cu autoritatile locale (primarii/birourile de asistenta sociala)
dupa urmatoarele criterii:
•

Beneficiarii nu au loc de munca stabil si nici venituri

•

Traiesc in mediul rural si detin teren arabil care se preteaza activitatilor agricole

•

Au familii numeroase (mai mult de 3 copii), uneori fara locuinta proprie

•
Sunt persoane responsabile, determinate, doresc sa se implice activ in implementarea
proiectului
•
Se angajeaza sa asigure manopera pentru constructia solariilor si pentru cultivarea lor pentru
minim 5 ani dupa terminarea finantarii
•
Fiecare beneficiar semneaza un contract prin care isi asuma responsabilitatile care ii revin
odata cu inscrierea in proiect.

IMPACT
Cea mai importanta realizare a proiectului consta in cresterea gradului de constientizare al
beneficiarilor privind faptul ca ,,succesul vine cu acordul si implicarea lor. Mentalitati conform carora
,,suntem saraci si nu avem cum sa schimbam asta,, sau ,,trebuie sa fim ajutati,, au fost si vor fi
demontate.

Aceasta nu se intampla doar in cazul beneficiarilor directi ci si printre vecini/prieteni. Proiectul are
ocazia de a identifica modalitatea prin care pot fi valorificate resursele materiale detinute de
beneficiari si de a demonstra ca prin implicare directa poate fi inregistrat succes, chiar in domenii
sensibile. Responsabilizarea participantilor aduce un plus de valoare.
Din experienta, impactul major s-a observat in numarul crescut de cereri de continuare a proiectului
(aceasta chiar cu riscul sistarii ajutorului social). Oamenii care inainte preferau sa nu se implice, ne
asigura astazi de toata seriozitatea si implicarea.
Rezultate:
1. 15 familii vor fi instruite in legumicultura de solar
2. 15 familii vor fi instruite in antreprenoriat
3. 15 familii vor primi cu titlu de donatie materialele necesare construirii unui solar
4. 15 solarii vor fi construite/plantate/ingrijite/recoltate cu implicarea activa a beneficiarilor
5. 15 familii vor primi consultanta privind dezvoltarea de mici afaceri
6. 10 certificate de producator vor fi obtinute de catre beneficiari
7. 15 familii au cunoscut o imbunatatire a situatiei financiare in urma comercializarii produselor

