ПРОГРАМА “ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ” (2003 – 2006)

Основна програма на фондацията, която предоставя нови възможности на безимотни,
предимно ромски семейства в селата от Пловдивски регион да станат собственици на
земеделска земя и да упражняват ефективна селскостопанска дейност. Програмата се
осъществява в партньорство с фондация “С.Е.Г.А. ‐ Старт за ефективни граждански
алтернативи“ гр. София, с подкрепата на Холандската организация за международно развитие
и сътрудничество НОВИБ.
Осигурява достъп до информация, консултации и обучения, и достъп до ресурси чрез
организираните от фондацията – Агро информационен център и Фонд за местно икономическо
развитие.

Постигнати резултати
Чрез Агроинформационен център:
•
Предоставена информация, техническа и правна помощ за безимотни ромски
семейства, желаещи да участват в процеса на оземляване.
За периода от неговото създаване дейността му обхвана 7 общини от Пловдивски регион. Бяха
проведени работни срещи с кметовете на общините и населените места относно прилагането
на Наредбата за оземляване и разпространени 5000 бр. дипляни с информация за този процес.
При стартиране на оземляването бе оказана техническа помощ на 350 ромски семейства при
подготовка и подаване на необходимите документи.
•
Предоставени специализирани агротехнически, икономически и юридически
консултации ‐ на безимотните и малоимотни семейства, препитаващи се чрез земеделие.
Те могат да получат необходимата помощ в офиса на агроцентъра или да бъдат посетени на
място от неговия екип. За всяко семейство, включило се във финансовите схеми на програмата,
безвъзмездно се осигурява агротехническа помощ. Специализиран екип към
Агроинформационния център следи дейността на участниците в програмата и им предоставя
необходимите консултации.
Участниците във финансовите схеми на програмата получават специализирани икономически
консултации за селскостопанските инициативи, които желаят да осъществят. В своята дейност
семействата получават и необходимата юридическа помощ ‐ при сключване на договори за
производство и продажба на селскостопанска продукция, наемане и покупка на земя и
инвентар, разрешаване на възникнали проблеми с държавни и общински институции.
•
Разпространяване на поредица от брошури „Земята източник на доходи” с технологии
за отглеждане на земеделски култури, листовки с условията за участие в процеса „оземляване”
и финансовите схеми на програмата. До края на 2006 г. са издадени 14 брошури с технологии в
областта на зеленчукопроизводството, трайните насаждения, разсадо‐производстовото и

капковото напояване. Те са предназначени предимно за семейства, които се занимават с
дребно земеделие.
•
Подпомагане професионалното обучение в областта на селското стопанство на деца
от безимотни и малоимотни семейства.
През последните три години са осъществени контакти с пет селскостопански училища от
Пловдивски регион. Осигурена бе специализирана литература за обучението на 250 ученици и
стартираха 9 ученически инициативи. В ССГ Перущица бе създадено моделно стопанство за
прилагане на перспективни селскостопански практики при отглеждането на трайни насаждия.
•
Мотивиране и насърчаване на младежи от безимотни семейства да стартират
иновативни селскостопански инициативи.
През 2004 г. стартираха младежки инициативи със семейства от Пловдивски регион, които са
участници в програмата. Тези инициативи стимулират прилагането на нови и по‐модерни
технологии в стопанствата на ромските семейства. До края на 2006 година са реализирани
двадесет и шест младежки инициативи: осем за отглеждане на нови сортове зеленчукови и
трайни насаждения и петнадесет за отглеждане на перспективни породи животни.
За участниците в инициативите се организират учебни посещения на водещи стопанства,
научни институти, панаири и изложби със селскостопанска тематика. Провеждат се и
специализирани обучения от водещи специалисти в областта на селското стопанство.

Чрез дружество "Земя":
За периода 2000 ‐ 2006 г. дружество “ЗЕМЯ” е закупило 325 дка земя за 53 безимотни ромски
семейства от 9 населени места в Пловдивски регион. За земя е отпуснало 81 414 лв.
Предоставени са оборотни средства на стойност от 5918 лв. на семейства, участващи в
дружеството. Закупени са 4 трактора и помпа за напояване на петима от участниците на стойост
от 18 015 лв.. Десет семейства са изплатили дължимите суми и вече са собственици на 65,84
дка земеделска земя.

