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NAPREDOVANJE PROJEKTA
ČETRTO SREČANJE PARTNERJEV, SÖDERHAMN, ŠVEDSKA
Četrto srečanje partnerjev projekta Aktos je potekalo v mestu Söderhamn na Švedskem med
21. in 22. februarjem 2012. Partnerji so obravnavali napredovanje in dosežke projekta. Projekt
Aktos se namreč počasi zaključuje, zato so bili povzeti glavni rezultati, ki so nastali v zadnjih 18
mesecih.
KLJUČNI REZULTATI
Dokončan je bil glavni izdelek projekta,
večjezični Interaktivni vodič dobrih praks,
ki bo distribuiran na CD-jih. Vsebuje
informacije o novih zaposlitvenih
možnostih, vezanih na vire lokalnega
okolja in bo koristno orodje pri promociji
tovrstnih novih možnosti na podeželskih
območjih v vseh sodelujočih državah.

Informacije o projektu so bile objavljene na
spletni strani, www.aktos.org, poleg tega so
potekali mnogi dogodki v različnih državah, ki
sodelujejo pri projektu. Tudi brošura o
projektu in elektronski informacijski paneli
so doprinesli k promociji projekta na različnih
ravneh.

Z različnimi organizacijami in deležniki iz lokalnega okolja so bili podpisani dogovori o
sodelovanju.
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Aktivnosti projekta AKTOS so dokumentirane tudi v podatkovni bazi ADAM. Opisane so naloge
in cilji ter doseženi rezultati, pa tudi informacije o promocijskih akcijah, informacijskih panelih,
partnerskih srečanjih in o projektni spletni strani.

PROMOCIJSKI DOGODKI
Med vsakim partnrskim srečanjem so potekale
javne predstavitve projekta, na katerih so bili
prisotni predstavniki lokalnih skupnosti. To je bila
priložnost za predstavitev dobrih in inovativnih
lokalnih praks in iniciativ, povezanih s temami
projekta Aktos. Na teh srečanjih so bile prisotne
lokalne interesne skupine in organizacije, kot tudi
predstavniki lokalnega tiska.

ŠTUDIJSKI OBISKI
V času obiska partnerjev iz tujine so potekali
tudi študijski obiski po območjih. Njihov namen
je bila predstavitev dobrih praks na področju
zaposlovanja na podeželju z uporabo lokalnih
virov.
V okviru študijskih obiskov smo obiskali lokalne
podjetnike, eko centre in objekte dediščine.
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TESTNE AKTIVNOSTI

Vsi partnerji so izvedli pilotne tečaje z uporabo materiala iz Vodiča dobrih praks, ki je nastal v
okviru projekta Aktos. Vsak partner je izbral eno od tem in izvedel poskusna usposabljanja, ki
so opisana spodaj.
Center za razvoj podeželja Valle del Ese-Entrecabos, Španija, je izvedel 120-urni tečaj na temo
mikologije. Tečaj je bil sestavljen iz predavanj v predavalnici in usposabljanja preko spleta.
Udeleženci so se seznanjali z nabiranjem gob in njihovim prepoznavanjem. Tečaj je zajemal
tudi vidike zakonodaje pri gojenju gob. Ljudje so
pokazali velik interes za sodelovanje pri usposabljanju,
kot tudi pri nabiranju gob, saj ta predstavlja način za
povečanje posameznikovih ekonomskih virov.
Vendarle se je s tovrstno dejavnostjo težko preživljati,
saj je močno odvisna od zunanjih dejavnikov, kot so
vremenske razmere. Po drugi strani pa gojenje gob in
njihova prodaja lahko predstavlja vir za zaposlovanja
na podeželskih območjih.

ADESPER – Združenje za trajnostni razvoj in
promocijo podeželja, Španija, je izvedlo 30-urni
teoretični in praktični tečaj o gojenju kostanja. Tečaj je
zajemal informacije o kostanju, njegovem ekosistemu
in negi, ki jo potrebuje za uspevanje. Obravnavane
teme so bile povezane tudi z ekološkim vidikom ter
živalmi, ki živijo soodvisno od tega drevesa. Tečaj je
zajemal tudi znanja o promociji in prodaji samih
produktov.

Center za razvoj Litija, Slovenija, je izvedel tečaj z
učitelji različnih šol iz območja Srce Slovenije na temo
interpretacije v podeželskih območjih, natančneje na
področju kulturne dediščine. Tečaj je potekal v obliki
delavnic, zajemal pa je teme o inovativnosti v lokalni
skupnosti ter vlogi šol v razvoju moderne družbe in
pomenu inovacijskega ekosistema.
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Latvijsko podeželsko združenje “Lauku ceļotājs” se je
osredotočilo na trajnostni turizem. Njihov tečaj je
obsegal oblikovanje modela za razvoj trajnostnega
turizma, ki obsega raziskavo potreb trga, razvoj
turističnega produkta in organizacijo usposabljanja za
turistične ponudnike. Ostale obravnavane teme so se
nanašale na varovanje naravnega okolja, tradicionalno
arhitekturo in kulturno krajino.

Infocenter EOOD, Bolgarija, je organiziral tečaj o
interpretaciji na podeželskih območjih.
Sestavljen je bil iz teoretičnega in praktičnega
dela. Teoretični seminar je bil sestavljen iz
razprav, potekal je v parih, udeleženci so se
ukvarjali z reševanjem problemov in s študijami
video posnetkov in internetnih materialov.
Praktični del tečaja je zajemal projektno
usmerjeno delo pri načrtovanju interpretacije z
uporabo lokalnih naravnih in kulturnih virov.
Skupino so večinoma sestavljali brezposelni,
nekateri med njimi pa so bili tudi s področja turizma in podjetniškega sektorja.

Center za fleksibilno izobraževanje, Švedska je v lokalni
srednji šoli organiziral tečaj na temo obnovljive energije, ki
je bil razdeljen na dva sklopa. Na prvem tečaju, ki se je
imenoval Tehnična komunikacija, so se študenti ukvarjali z
različnimi vrstami obnovljive energije: vetrna, sončna in
hidro energija. Oblikovali so tudi logotip in pripravili
tehnično poročilo o delovanju raziskanih sistemov.
Na drugem tečaju po imenu Oblika in Struktura so se
udeleženci ukvarjali z izgradnjo naprave, ki bo proizvajala
obnovljivo energijo, kot so na primer sončne celice za
ogrevanje vode, turbine za vodno energijo in vetrni
propelerji. Naprave so tudi preizkusili, da so ugotovili
njihovo učinkovitost.
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VEČPLASTNI NAČRT RAZVOJA PODEŽELJA – VÄXHUSET EKO CENTER
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Växhuset eko center je razvojni projekt v vasici Mobodarne v bližini mesta Soderhamn na
Švedskem. Ambicija eko centra Växhuset je delovanje za povečanje ekonomske rasti, tako v
smislu znanja, pa tudi večje ozaveščenosti v zvezi z domačo pridelavo hrane.
Na različne načine, v teoriji in praksi, delajo
za trajnostni razvoj. Danes je eko center
sestavljen iz študijskega centra, kavarne,
trgovine, hostla ter zimskega in poletnega
rastlinjaka. Vse je zgrajeno z veliko
skrbnostjo in z izbranimi naravnimi materiali.
Kavarna in trgovina
Kavarna obiskovalcem nudi domača peciva in
vegetarijanske obroke, pa tudi zajtrke za
obiskovalce hostla. Večina zelenjave je
pridelana na organski način na lastnem vrtu.
V trgovinici je mogoče kupiti predmete kot so
čaji, začimbe, čokolada in ročni izdelki.
Konferenčne aktivnosti
Växhuset ponuja lepo in mirno okolico za izvedbo konferenčnih aktivnosti. Prirejajo tudi lastne
konference, dogodke in seminarje za usposabljanje na področjih permakulture in trajnostnega
razvoja.
Rešitve na področju energije
Razvili so celo vrsto lastnih sistemov za
zagotavljanje energije v različnih letnih časih.
Na strehi glavnega objekta so nameščeni
sončni kolektorji, ki skrbijo za ogrevanje
konferenčnih sob, kavarne in trgovine. V
obdobjih, ko toplota ne zadošča, dopolnijo
sončno energijo s kurjenjem lesa.
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Ker je južna stran osrednje stavbe sestavljena iz rastlinjaka, veliko toplote nastane pod
okenskimi stekli, ki se razprostirajo na preostalem delu stavbe.
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Da bi dobili najboljši učinek sončne energije, uporabljajo tudi tanke, akumulacije sončne
grelnike zraka, ki hišo oskrbujejo s svežim zrakom v konstantni temperaturi.
Hostel
Hostel je odprt le med poletno sezono in nudi namestitev,
ki bazira na ekološkem mišljenju. Pred dvema letoma ga je
Švedska turistična organizacija razglasila za “Eco-hostel
2010”.
Hostel ima edinstveno obliko 12-kotne zgradbe z majhnimi
sobami. Gostom nudi standardno namestitev s skupnimi
sanitarijami in kopalnico.
Razlog za izgradnjo objekta z 12 vogali je bilo dejstvo, da čim bolj okrogla stavba zagotavlja
optimalen izkoristek energije. Na sredini stavbe se nahaja ognjišče, zato je njeno ogrevanje
preprosto. Razdalja med ognjiščem in vsemi sobami je enaka, zato se je zlahka izogniti hladnim
kotom. Gostje lahko v hostlu uživajo v povsem ekološkem okolju. Elektrika za osvetlitev prihaja
iz sončnih kolektorjev na strehah, tudi voda za tuširanje se greje iz sončnih celic.
Aktivnosti
Možen je najem kanujev in čolnov, pa tudi koles za raziskovanje
okolice. Priljubljena destinacija je pot do globoke gorske doline,
kjer se nahaja tudi zanimiva jama. Za raziskovalne izlete v
okolico so v eko centru na voljo pripravljeni obroki za na pot.
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