U-Pick Food for Good
DOMENIU: Dezvoltare comunitară
LOCALITATE: Draganesti-Vlasca
DURATA IMPLEMENTĂRII: 12 luni
INIȚIATOR: Cristina Pascanu
In calitate de Manager de proiect, in baza experientei mele, imi propun in parteneriat cu ViitorPlus, sa
mentin relatia cu comunitatea locala si consumatori. Obiectivul principal, cel financiar, este ca in
primul an sa acoperim costurile cu angajarea persoanelor din comunitatea locala si sa cream un
surplus pentru a extinde activitatea in viitor.

DESPRE PROIECT
U-Pick Food for Good isi propune ca prin realizarea unei culturi de fructe de padure (zmeur) si vanzarea
produselor obtinute in plantatie, sa creeze surse noi de venit pentru realizarea programului de
impaduriri Padurea copiilor desfasurat de ViitorPlus si sa genereze surse de venit pentru o comunitate
cu alternative de angajare limitate.
Proiectul se va derula in comuna Draganesti-Vlasca, judet Teleorman, zona in care din 2011, ViitorPlus
desfasoara impaduriri. Ideea realizarii unei culturi de zmeur pleaca de la urmatoarele repere:
- In zona, sunt foarte multe persoane (provenite din grupuri vulnerabile) fara pregatire care se afla in
cautarea unor activitati generatoare de venit.
- ViitorPlus lucreaza deja cu persoane din comunitatea locala de 4 ani, pentru desfasurarea lucrarilor
de impadurire (plantare si ingrijire) si a identificat nevoia realizarii unor activitati conexe impaduririlor
care ar genera noi venituri pentru comunitatea locala.
- ViitorPlus urmareste ca prin dezvoltarea acestei idei de afaceri sa realizeze o sursa recurenta de venit
pentru impaduriri. Prin realizarea plantatiei de zmeur, persoanele din comunitatea locala vor fi
implicate in activitatile de infiintarea culturii, ingrijire, paza, culegere si in distributie, iar prin vanzarea
produselor s-ar putea genera fonduri din activitate economica (productie si vanzare) de fructe de
padure pentru impaduriri.
Conceptul U-Pick este nou in Romania, dar a fost deja testat cu succes la Ferma Barzani, din Oradea,
unde un tanar antreprenor a dezvoltat un concept inovator de agricultura, in care combina cresterea
fructelor de padure cu implicarea consumatorului final in procesul de recoltare si comercializare.
Conceptul U-Pick imbina promovarea alimentatiei sanatoase cu relaxarea sau experimentarea naturii,
consumatorul fiind cel care isi poate culege singur fructele.
Voluntarii Padurii copiilor, care au participat la activitatile de plantare, peste 10000 de persoane, sunt
primii pe care ii vom invita sa aplice conceptul U-Pick si cu aceasta ocazie sa vada cum creste padurea
de la Draganesti Vlasca.

SUSTENABILITATE
Zona de productie a zmeurei va continua sa fie ingrijita cu ajutorul comunitatii locale. Persoanele
instruite si implicate in cultivarea si ingrijirea zmeurei vor continua sa obtina astfel venituri pentru
suplimentarea traiului de subzistenta atata timp cat va exista proiectul in parteneriat cu comunitatea.
In timp insa, ne dorim sa gasim un administrator local care sa gestioneze cultura, oferind organizatiei
ViitorPlus fonduri pentru cresterea suprafetei impadurite prin programul de impaduriri Padurea
copiilor.
Dupa infiintarea culturii de 2500m2 de zmeur, timp de 3 ani, fondurile atrase din comercializarea
fructelor vor fi redirectionate pentru extinderea culturii pana la 1 ha. Zona de productie o data extinsa
la un hectar va continua sa-si desfasoare activitatea in regim U-Pick, implicand voluntari ai programului
de impaduriri, precum si comunitatea locala. Toti cei care vor dori sa culeaga fructele din zona de
productie vor primi preturi preferentiale (10ron/kg in primul an fata de pretul mediu de 20ron/kg-ul
de zmeura la comercializarea in piata).
Ii vom incuraja pe cei implicati in culegerea fructelor din plan local sa valorifice fructele prin vanzare
directa sau prin realizarea de conserve (dulceturi, compoturi) astfel incat in timp sa poata gestiona
propriile zone de productie de zmeura, sa se asocieze si sa comercializeze produsele obtinute prin cele
mai bune canale de distrubutie si la ce mai bune preturi.
Toti cei implicati in proiect, din comunitatea locala, vor primi butasi pentru infiintarea propriilor culturi
de zmeur, ce pot fi extinse, astfel incat sa isi poata rotunji veniturile in fiecare an si sa poata produce
independent de proiectul U-Pick Food for Good. Urmarim sa extindem modelul de promovarea U-pick
si pentru productia de alte fructe si legume astfel incat, in timp ViitorPlus sa poata gestiona o livada,
o zona de solarii si culturi de legume in regim neprotejat.

CAUZĂ
Draganesti-Vlasca, judet Teleorman, este o comuna cu o populatie numeroasa, peste 4000 de
locuitori, dar cu posibilitati modeste de oferire a unor surse de venit. O parte din populatia comunei
isi castiga traiul din agricultura sau facand naveta spre Bucuresti sau Alexandria, insa lunar, peste 20
de persoane aflate in putere, in special de etnie roma, ce traiesc din agricultura de subzistenta, se afla
in cautarea unor activitati sezoniere generatoare de venit suplimentar.
Din 2011, ViitorPlus a lucrat cu peste 30 de persoane din Draganesti-Vlasca in regim sezonier (zilieri)
in lucrarile de plantare si ingrijire a unui teren de aproximativ 8 hectare, de pe suprafata posibil de
impadurit de aproximativ 10 ha. Prin crearea unei zone de productie de zmeura de 2500 m2, ne
propunem sa oferim posibilitati de obtinere a unor venituri pentru comunitatea locala, in perioada de
infiintare, ingrijire si recoltare a zmeurei (martie-octombrie 2016) si sa generam venituri pentru noi
paduri.

OBIECTIVE
U-pick Food for Good isi propune sa infiinteze o cultura de zmeur pe o suprafata de 2500 m2, implicand
in lucrarile de infiintare a culturii, ingrijire, paza si partial recoltare, persoane din comunitatea locala
aflate in cautarea unor venituri suplimentare care sa le asigure subzistenta. Activitatea generatoare
de venituri recurente, ar sustine astfel activitatea de impaduriri a ViitorPlus si ar promova un stil de
viata sanatos si echilibrat.

Proiectul isi propune:
Ob1- realizarea, ingrijirea si recoltarea unei culturi de 2500m2 de zmeura.
Ob2- instruirea localnicilor privind cultura de zmeur si implicarea lor sezoniera in lucrarile de infiintare
a culturii, ingrijire si recoltare a fructelor. Ne propunem ca prin activitatile desfasurate sa oferim 200
de zile/om de activitati sezoniere si remunerarea aferenta, de minim 3000 de euro pentru populatia
locala.
Ob3- comunicarea conceptului U-Pick pentru comercializarea productiei de zmeura si obtinerea de
venituri din comercializarea zmeurei si produselor adiacente (frunze, muguri si lastari) de peste 5000
de eur, fonduri ce vor fi redirectionate pentru cresterea suprafetei culturii de zmeura. In momentul in
care cultura va ajunge la 1 ha, fondurile atrase din cultivarea si comercializarea fructelor vor fi
directionate catre impaduriri.

BENEFICIARI DIRECȚI
Beneficiarii proiectului sunt in mod direct persoanele din grupuri vulnerabile (cu oportunitati limitate
de angajare) din Draganesti-Vlasca, care prin implicarea in proiect vor beneficia de informatii si
material saditor pentru a-si infiinta o cultura de zmeur in propria gospodarie si vor obtine venituri
pentru suplimentarea traiului de subzistenta. Beneficiari directi sunt si persoane din baza de date
ViitorPlus, ce vor fi informati si implicati in campania de promovare a conceptului U-Pick it!.
Ei vor fi informati cu privire la alimentatia sanatoasa, si vor avea ocazia sa experimenteze direct
evolutia padurii din programul de impaduriri. Beneficiari indirecti sunt persoanele din zonele ce
urmeaza a fi impadurite din fondurile atrase din comercializarea zmeurei, preucum si voluntarii ce vor
participa la actiunile de impadurire. Un beneficiar este si mediul, care prin intermediul noilor paduri
create isi va sustine si intensifica mecanismele de rezilienta la schimbarile climatice.

IMPACT
Minim 20 de localnici vor fi instruiti privind cultura zmeurului, vor obtine venituri suplimentare la
bugetul lor de subzistenta si vor putea produce in propriile gospodarii zmeura. Pe termen lung, acestia
ar putea sa-si extinda cultura si productia de zmeur in propriile gospodarii.
- Prin reinvestirea veniturilor din valorificarea pe camp a fructelor, in patru ani de la demararea
proiectului U-Pick Food for Good, suprafata culturii de zmeur va ajunge la 1 hectar, producand pana
la 20.000 euro/an, fonduri recurente ce apoi vor fi redirectionate spre impaduriri. Sumele respective
vor fi folosite anual pentru infiintarea a minim 1, 5 hectare de padure.
- zilierii din faza de infiintare si ingrijire a culturii, precum si voluntarii din programul de impaduriri
Padurea copiilor vor lua contact cu conceptul U-Pick, vor vedea in practica solutii de eficientizare a
proiectului si de gasire de solutii pentru asigurarea fondurilor pentru impaduriri, vor experimenta
cresterea padurii si beneficiile acesteia.
Minim 20 de persoane din comunitatea locala si 50 de voluntari ai programului de impaduriri vor putea
culege si valorifica fructele. Pretul estimat pentru kg de fructe va fi la jumatate fata de pretul de
vanzare pe piata a fructelor (estimam 10 ron fata de 20ron/kg la vanzarea la piata).

Astfel, cei implicati in culegerea fructelor vor fi co-interesati de valorificarea lor si vor fi educati sa
foloseasca fructe in alimentatia lor.

