4-ти ИНФОРМАЦИОНЕН ПАНЕЛ – Март, 2012
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4-та СРЕЩА ПО ПРОЕКТА, СЬОДЕРХАМН, ШВЕЦИЯ
4‐тата среща по проекта се проведе в Сьодерхамн, Швеция, на 21‐22 Ferburay, 2012.
Партньорите обсъдиха напредъка на проекта и постигнатите резултати. Тъй като проектът
е към своя край партньорите се фокусираха върху крайните резултати и продукти.
ФИНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ
Изготвянето на съдържанието на
основния
продукт
на
проекта,
многоезичен интерактивен Наръчник с
добри
практики,
е
завършено.
Наръчникът ще е достъпен под формата
на CD. Той съдържа информация за нови
възможности за заетост, свързани с
ендогенните ресурси на селските
райони и ще бъде полезен инструмент
за
насърчаване
на
тези
нови
възможности в необлагодетелстваните
райони.

Информация за проекта е разпространена
чрез интернет сайта, www.aktos.org, както
и по много различни начини в различните
страни‐партньори.
Брошурата
и
информационните
панели
също
спомогнаха
да
се
популяризира
информация през цялото време на
изпълнение на проекта.

Подписани са споразумения за сътрудничество с различни организации и
заинтересовани страни в държавите на партньорите.
Освен това, дейностите на проект AKTOS са документирани в базата данни ADAM. Там са

ПРОЕКТ / PROJECT nº: 2010‐1‐ES1‐LEO05‐21207
АКТОС: Трансфер и разпространение на добри практики и модели за професионално обучение в селските региони

AKTOS: Transfer and dissemination of good practices models for professional training in the rural areas.

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union
С подкрепата на Програма за учене през целия живот на Европейският съюз

представени описание на проекта, задачи и цели, както и постигнатите резултати. Като
допълнение, в тази база данни е налична информация за събитията по разпространение,
информационните панели, партньорските срещи и адреса на уеб сайт на проекта.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
По време на партньорските срещи всеки
партньор‐домакин избра подходящо място,
където направи представяне на проекта и
където местни представители популяризираха
интересни инициативи, свързани с тематика
на проект АКТОС. На тези срещи присъстваха
местни заинтересовани страни и лица, както и
представители на местната преса.

УЧЕБНИ ВИЗИТИ

Чат от всяка международна среща бяха
местните учебни визити, които показаха
различни начини за създаване на заетост
чрез използване на местни ресурси.
Примери за такива учебни визити са
посещения на местни предприемачи,
екологични центрове и обекти на културното
наследство.
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Всички партньори проведоха пилотен курс с използване на материали от интерактивното
Ръководството с добри практики, създадено по проект AKTOS. Всеки партньор избра една
от темите в ръководството, описани тук по‐долу, и направи тестване на продукта.
Център за развитие на селските региони ‐
Entrecabos,(Ла Еспина, Испания) проведе 120‐
часов курс по микология. Курсът е проведен като
комбинация от обучение в класната стая и онлайн
сесии и обхваща теми като бране на диворастящи
гъби и тяхното идентифициране. Курсът покрива
аспекти от съответното законодателство за
отглеждането на гъби. Проведен е при голям
интерес, тъй като брането на диворастящи гъби е
начин за увеличаване на икономическите ресурси,
въпреки че е трудно да се осигурява прехрана единствено от него, тъй като е зависимо от
външни фактори като метеорологични условия. От друга страна, култивирането на гъби и
продажбата им могат да бъдат добър източник на заетост в селските райони.
Асоциация за устойчиво развитие и промотиране
на заетостта в селските региони (Леон, Испания)
проведе 30‐часов теоретичен и практически курс за
отглеждане на кестени. Курсът третира кестеновото
дърво, неговата екосистема, работата по
култивацията му и необходимите грижи. Част от
съдържанието му включва екология и физиология
на кестените, практики на култивиране, паразитни
и гъбични заболявания. Освен това, разбира се,
курсът включва прибиране на реколтата,
съхранение, преработка и маркетинг на най‐
важните кестенови продукти.
Център за развитие на Лития (Лития, Словения)
проведе курс с учители от училища в „Сърцето на
Словения” на тема "Интерпретацията в селските
райони ‐ културно наследство". Курсът е
представен под формата на семинари и са
включени теми като: иновациите като двигател на
развитие, въздействие на знанието вурху успеха на
местната общност, както и ролята на училището в
развитието на съвременното общество и иновативните екосистеми.
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Латвийска асоциация за селски туризъм (Рига,
Латвия) се фокусира върху устойчивия туризъм.
Пилотният курс включва създаване на модел за
устойчив туризъм, в който се прави опис на
туристическите
ресурси,
разработват
се
туристически продукти. Обучението се предлага на
доставчици на туристически услуги. Други теми в
курса са съхраняване на автентичната обстановка,
традиционната архитектура и култура, и околната
среда.
Инфоцентър (Трявна, България) предложи
курс на обучение за интерпретация на
наследството в селските райони. Курсът
включваще теоретични и практически сесии.
Теоретичните
семинари
представляваха
дискусии, работа по двойки, решаване на
проблеми и учене чрез видео и интернет
материали. В практическата част на курса
обучаемите
работиха
по
проектно‐
ориентирано планиране на интерпретирането
и използване на местните природни ресурси
и култура. В курса се включиха безработни лица и хора, активни в сферата на туризма и
предприемаческия сектор.
Център за гъвкаво обучение (Сьодерхамн, Швеция)
предложи курс за възобновяема енергия, интегриран в
два курса на местно средно училище. В единия курс,
наречен “Техническа комуникация”, обучаемите се
фокусираха върху един от следните възобновяеми
източници; вятърна енергия, слънчева енергия, енергия
на вълните, хидро‐електрическа енергия, пелети,
изработиха лого и написаха технически доклади за това
как функционират тези енергийни системи, които да
бъдат представени на по‐късен етап.
В другия курс, наречен „Проектиране и строителство”, на
различни групи ученици беше възложено да конструират
устройства за производство на възобновяема енергия
като слънчеви панели за производство на електричество,
слънчеви панели за затопляне на вода, водни или
вятърни турбини. Бяха тествани различни конструкции,
за да се провери тяхната ефективност.
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ЦЯЛОСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ - EКO ЦЕНТЪР VÄXHUSET
Еко център Växhuset е демонстрационен
проект за производство на органични
продукти в Мободарне в Сьодерхамн.
Амбицията на Växhuset е да работи за
увеличаване на растежа, както чрез знания,
така и чрез повишаване на разбирането за
нуждата от производство на органични
храни.
Центърът работи за устойчиво развитие по
различни начини, както на теория, така и на
практика. Бизнесът е устойчиво развиван
през изминалите години и днес фокусът е
насочен към разработването на обучителен
център, кафене, хостел с интересна кръгла архитектура с капацитет 12 човека и лятна и
зимна парникови къщи. Всичко е изградено с голяма грижа и с материали, подбрани
така, че да се избегнат щетите върху околната среда.
Кафене и магазин
На посетителите в кафенето се предлагат домашно приготвени сладкиши и
вегетариански ястия , както и закуска за гостите на хостела. Повечето от сервираните
зеленчуци са произведени по биологичен начин в собствената градина на Центъра.
Магазинът продава различни неща като чай,
подправки,
шоколад
и
занаятчийски
произведения.
Организиране на конференции
Växhuset предлага целогодишно красива и
спокойна среда за конференции. Центърът
организира свои собствени конференции и
курсове за обучение по пермакултура и
устойчиво развитие, а също така отдава
помещенията под наем.
Енергийни решения
С цел да се гарантират доставките на енергия са инсталирани няколко системи, за да се
отговори на нуждите през различните периоди на годината. На покрива на основната
сграда има слънчеви панели, затоплящи заседателните зали, кафенето и магазина. В
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периодите, когато топлината от слънчевата енергия не е достатъчна се допълва чрез
изгаряне на дървесина.
Южната страна на сградата се състои от оранжерия, чрез която се добива топлина през
слънчеви панели през по‐голямата част от годината и се разпространява в останалата
част на сградата. За да се получи най‐добър ефект от енергията на слънцето, се използват
резервоари за натрупване, слънчеви нагреватели на въздух и затопляне на входящият
въздух през подземни въздуховоди. По този начин се осигурява чист въздух с постоянна
температура.
Хостел
Хостелът е отворен през летния сезон и предлага
настаняване, решено на базата на екологичното
мислене. Миналата година е избран от Шведската
асоциация по туризъм за "Еко‐хостел 2010".
Хостелът е изграден като уникална, дванадесет‐ъглова
сграда с малки стаи във всеки ъгъл. Той предлага на
своите гости основни удобства с общ душ и тоалетна.
Причината за изграждане на къща с дванадесет ъгли е, че почти
кръглата форма осигурява ползи, свързани с енергията. С една
камина в средата на сградата се отоплява по‐лесно цялата къща.
Разстоянието от камината до всяка стая в къщата е еднакво и
това я поддържа топла, като се избягват студените ъгли. В
допълнение, външната част на стените на кръглата къща е с по‐
малка площ в квадратни метри в сравнение с правоъгълната
къща, което също пести енергия.
Тук гостите могат да отседнат в напълно екологична среда.
Енергия за осветление идва от слънчеви панели на покрива,
слънцето затопля водата в душа и се използват компостиращи
вместо конвенционални тоалетни.
Дейности
Предлагат се канута и гребни лодки под наем, а също така и велосипеди за изучаване на
околността. Една популярна дестинация е пътека до дълбока планинска долина с
вълнуващата пещера Трол. В кафенето можете да си поръчате кошничка с лека закуска
или пакетиран обяд. Организират се също изследователски и пермакултура турове.
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