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Иван Пенов

Зеленчуци и трайни насаждения основно отглеждат фермерите.

20 истории, подкрепени от Фондация "Америка за България" и разказани от в. "24 часа".

ДРУГИ ОТ МОДЕРЕН ОПТИМИЗЪМ

Фондация дава земя на бедни
семейства и ги обучава за
фермери. Има вече трето
поколение

В този проект ви разказваме 20

ABLE дава 7 седмици да влезеш в
обувката на предприемача

20 истории, подкрепени от Фондация
"Америка за България" и разказани от
в. "24 часа" В този проект ви

Искаш ли добра работа?
Достойните от “Враца софтуер”
заковаха града си на дигиталната
карта

В този проект ви разказваме 20

Христина искаше торта за ЧРД на
любимия, днес отваря
сладкарница. Академия й помогна
да започне от нулата

В този проект ви разказваме истории

МНЕНИЯ
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ПОСЛЕДНО ОТ 

ОЩЕ ОТ МОДЕРЕН ОПТИМИЗЪМ

Какъв искаш да станеш? Ментор
от бизнеса помага на ученици и
то без пари

В този проект ви разказваме 20
истории на българи от Клуба на

Безплатно да те изстрелят в
дигиталните професии на
бъдещето - визитката на
Училищна Телерик Академия

В този проект ви разказваме 20
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АКТУАЛНО ОТ 

Д-р Йорданов, върнал пациент от
ръба на смъртта, е сериен
спасител

Сред тях: мъж с масивен инфаркт, друг,
който си прерязал бедрената артерия с

Швейцарската марка за грижа за
косата Revalid навърши четвърт
век

Богдана и Симеон от БГ Радио и Любо
Киров забавляваха гостите 28000

Здравословни храни, които са
вредни, ако ги ядем неправилно

Има определени храни, които може да
бъдат много опасни за нашето здраве.
Сещате се за горските гъби, нали? Но

Живко отслабва 55 кг

Обездвижването го мъчи много
Затлъстяването му носи редица
болести, стига до 240 кг С 55 кг
отслабва един от най-пълните българи,

Глобалното затопляне може да
накара жените да раждат 2
седмици по-рано

Глобалното затопляне може да накара
жените да раждат по-рано и да

Да се яде ли грейпфрут, когато се
пият лекарства?

Отговаря проф. Петрова, консултант на
в. "24 часа" по хранене и диетика от
старта на здравното приложение
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Шефът на Гугъл оглави и
корпорация Алфабет -
компанията майка на Гугъл

Главният изпълнителен директор на
Гугъл Сундар Пичай поема

САЩ налагат санкции на шест
венецуелски петролни танкера

Американското министерство на
финансите съобщи, че налага санкции
на шест петролни танкера, собственост

“Еврохолд” с 33% ръст на
приходите и с 3% на печалбата

Групата ще продължи да се разраства
на нови пазари “Еврохолд” отчита 33%
ръст на приходите и 3% на печалбата

610 лв. ще е минималният
осигурителен доход за 2020 г.

Депутатите определиха размерите на
месечния осигурителен доход за 2020 г.
Размерите бяха разписани в Закона за

Столичната топлофикация ще си
продава сама тока през 2020 г.

"Топлофикация София“ ЕАД ще участва
самостоятелно на Българската
независима енергийна борса (БНЕБ)

Догодина свързват велоалеите на
"Витоша" и булевард "Прага" в
София

По бул. „Патриарх Евтимий“ между бул.
„Витоша“ и ул. „Княз Борис“ временно

ИЗБРАНО ОТ GOOGLE

Фондация дава земя на бедни семейства и ги обучава за
фермери. Има вече трето поколение
25.11.2019 09:00; Албена Арабаджиева 21620; 

В този проект ви разказваме 20 истории на българи от Клуба на модерните оптимисти,
защото трендът днес е да вярваш, че ще успееш. И да има кой да те подкрепи.

Представяме ви Иван Пенов и фондацията “Земята - източник на доходи”. Тя помага на
бедни семейства да получат, за да им осигури прехрана, и им помага в отглеждането на
зеленчуци и трайни насаждения. Следвайки интересите на младото поколение,
организацията се пренасочва и вече им помага да си отворят фризьорски салони,
магазини, фотостудиа и други бизнеси. Повече за работата ѝ може да научите на сайта
www.landsourceofincome.org.

Кой е най-лесният начин да осигуриш прехрана на едно бедно семейство - да му дадеш земя.
Следвайки тази максима, пловдивчаните Иван Пенов и Георги Георгиев вече 20 години помагат
чрез фондацията си “Земята - източник на доходи”.

“Когато започнахме през 2000 г., беше много тежко. Когато обикаляхме селата, беше беднотия,
висока безработица, помагахме на хората поне да се изхранват. Работим с предприемчиви хора
в селските райони, помагаме им да станат собственици на земя и да направят стопанство,
което да осигурява доходи на семействата им”, разказва Иван Пенов.

В основата на идеята е покупката на земя - хората си избират терен, подписват предварителен
договор за покупко-продажба с фондацията за 5 години и започват да я обработват. С
натрупаните средства изплащат сумата за закупуването, но съвместната работа с
организацията продължава. Още от началото получават консултации от агроном - той им
помага в избора на подходяща и качествена земя, в планирането на структурата на
производство, в решението каква култура и какъв сорт да се засее. След това периодично
минава и помага в работата.

В началото фондация се насочва основно към роми. През годините са помогнали на 180
семейства, като в момента работят със 140 от тях, сред които има и българи, и турци.
“Програмата върви на доверие между хората и нас. Много е важна първоначалната селекция,
избираме тези, които искат да работят, а повечето по селските райони искат”, казва Пенов.
Досега не се е случвало някой да не им изплати средствата, имало е забавяния, но в резултат
на сериозни проблеми.

Дейността днес е на три места в пловдивска област - Брестовица, Перущица и с. Чалъкови,
откъдето и започва. Има семейства в общините Брезово, Садово и Марица. Но идеята е
работата да се концентрира, за да се получат общности, които да си помагат.

Веднъж в годината се събират всички, за да чуят какво е постигнала фондацията, колко
средства са спечелени и за какво са използвани. Обикновено това става през декември и се
превръща в коледно тържество.

През 2011 г. Фондация “Америка за България” им помага да разширят дейността си и на други
места. Макар да им се струва рисково, Иван и Георги успяват да намерят организации, които
започват програмата в Кюстендил, Ракитово, Ямбол, Стара Загора. “Обучихме ги как работим.
Сега вървят много добре всички, на някои резултатите дори са по-добри от нашите. На мен ми
става драго, че някой е стъпил на това, което сме направили, и го е развил. И ние се учим от тях
за някои неща”, споделя Иван.

Домати, краставици, череши или лозя са основните култури, които хората отглеждат. В началото
се започнало с примитивно земеделие, но впоследствие фондът инвестира в трактори, капково
напояване и други активи. На сайта им пък са достъпни интерактивни технологични карти и
бизнес планове, които според зададените параметри като площ, цена, добив изчисляват какви
приходи и разходи ще има един производител. Основният проблем е реализацията на
продукцията, затова фондацията търси нови канали и смята да създаде мобилно приложение,
за да продават по интернет.

“Вече работим с трето поколение, те бяха деца, когато започнахме програмата. Сега започват
собствен бизнес. Има и някои, които отказват да се занимават със земеделие - не можеш да го
задължиш затова, че дядо му е земеделец, и той да стане. Ако иска, може да продаде земята, но
досега никой не го е правил”, разказва Пенов. Някои от по-младите са си отворили магазин за
закуски, за хранителни стоки, фотостудио, фризьорски салони.

Затова и програмата започва да организира обучения по предприемачество. Всяка година има
2-3 безплатни занятия, а темата зависи от случващото се в момента - например ако се появи
болест по растенията, която се превръща в проблем.

В началото са работили и с местни училища, за да върнат децата в тях. Питахме ги какво искат
да правят, като не ходят на училище. Човек няма представа за желанията им, а те трябва да се
следват. Не е въпросът ние да измислим нещо, то няма да стане, става с нормален човешки
разговор. Примерно искаха тенис на маса, други да помпат мускули. И ние вземахме за
училищата това - маса, гирички. Само че, за да ги ползват, трябва да ходят в часовете”, разказва
Пенов. Организирали са танцов фестивал, велоклуб, на който се учели и правилата за движение,
футболен отбор, който стига до окръжно първенство.

В края на учебната година пък ги водят на екскурзия - но тя е само за редовните и усърдните.
Винаги е имало изключения, които обаче в крайна сметка не са били изключвани от
мероприятието. “Извикват ги в общността, където са лидерите, отиваме с учителите и децата.
Учителите казват: децата не са били редовни, не можем да ги вземем. Местните отговарят: да,
това не е хубаво, но пък са помагали на баба си и дядо си. И така, докато детето не осъзнае
грешката си. Накрая учителите се съгласяват да ги вземат, но казват - за последен път!” - такава
сцена са разигравали, разказва още Иван. И ефект е имало. Сега вече училищата сами се
справят с тези проблеми и фондацията не вижда нужда да се намесва.

Воля, инат и отговорност стимулират Иван Пенов 20 години да помага

Bоля, интерес, инат, отговорност към хората. Тази смес дава стимул на Иван Пенов да помага
на хората 20 години.

“Нервна е работата, ние ходим по селата, при най-бедните. Малко хора искат да го правят,
обаче аз от тази работа съм научил най-много и това ме държи здраво стъпил на земята”,
убеден е той. И добавя: “Ние малко се заядохме да я направим тая програма, защото ни казваха,
че няма да работи, но работи”.

Това е една от причинините да остане в България, след като се връща от САЩ, където е учил. В
момента освен работата с фонда е преподавател по икономика в Аграрния университет в
Пловдив.

Всичко започва случайно. Идеята е била на друга фондация, която е наела Иван и Георги като
консултанти, за да им изготвят бизнес план. Те го правят, обучават хора, но след това
организацията изгубва интерес и им предлага проекта си.

“Бяхме двамата в с. Чалъкови, говорихме си с хората и се чудехме какво да правим. Тогава си
казахме, че не можем да ги оставим”, разказва Иван. Започват с Георги, а първото финансиране
за фонда идва от холандската фондация NOVIB. Днес са само двамата и агроном, който им
помага доброволно.

С подкрепата на Фондация “Америка за България” ще наемат още един служител. И въпреки
малкия брой хора идеите им не спират. Искат да модернизират земеделската работата още
повече - опитно да оборудват една оранжерия с дигитализирано напояване с датчици под
земята. Другата им идея е да поставят две метеорологични станции и на базата на
информацията от тях да предвиждат риска от нападение на болести и неприятели. Едната ще е
в опитното поле на училище, като така ще може да се ползва и от ученици.

“Хубавото на Фондация “Америка за България” е, че са доста гъвкави. Ако правиш повече от
това, което си обещал, се радват. Основното, което гледат, е въздействието, какво си постигнал с
проекта”, смята Иван.

 

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на
Медийна група България.
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Цацаров: Хората с брак са
осветени, тези във фактическо
съжителство и в раздяла - не

450 души работят в теца, сред тях
и много млади

„Уникредит“ уволнява 8000
служители и затваря 500 клона

Разкриха мегаизмама, 3 млн. лв.
източени от НОИ (обновена)

1  2  3  4  5

Дават 16 милиона за двигатели
на изтребители

Цветанов: Евро-атлантическата
ни принадлежност е без
алтернатива

Хванаха фалшиви стоки за над 4
млн. лв. в пратка от Китай
(Снимки)

Парниковите емисии от
изкопаеми горива са се
увеличили

72 часа арест за мъж от
Свищовско, спипан с дрога

Ликвидираха лидер на
джихадистите в Сирия

При продължителна топла есен
се налагат спасителни
подхранвания

Примамките срещу вълци тровят
птици и животни

Бърза помощ за стресирани
свине

Афлатоксините са скрита
опасност за царевицата

610 лв. ще е минималният
осигурителен доход за 2020 г.

Какво ядат пчелите през зимата?

Поръчай книга

Японски загадки:
Урагири

Лора Джо Роуланд

Цена: 5.00

Наръчник на бъдещия
пенсионер. Всичко,
което трябва да знаете
за пенсиите
Виктор Иванов

Цена: 3.95

Неолиберализмът и
социалната демокрация
– борбата продължава

Колин Крауч

Цена: 11.99

10 уникални имена за бебета,
родени по Коледа

Болница изписва новородените в
коледни чорапчета

Хрупкаво авокадо с панировка

8 правила у дома, на които да
научите детето

Анна Владова е на 2 години и
много обича да си играе с елхата

Глобалното затопляне може да
накара жените да раждат 2
седмици по-рано

Деси Бакърджиева: Когато човек
обича, не трябва да очаква да му
се върне същото

Съвети и трикове как да правите
по-атрактивни снимки за
Instagram

10 екоидеи за коледна елха

Не правете бебета. Не спасят
любовта!

Красиви парички за Коледа и
Нова година от Българска
монетна къща

Как да кажем „Обичам те” без
думи
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Декември донесе снега
(СНИМКИ)

Първият сняг за тази година заваля в София.

Бялата покривка изненада някои

 

Пращат в Австрия Вълка
от София

Разрешение за екстрадиция в Австрия на

известния с прозвището Вълка от София

 

Плеймейтката Марешка
катастрофира

Чудо спаси живота на плеймейтката Марешка

Бардем в зверска катастрофа. Изкусителката се
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ОФЕРТИ И УСЛУГИ ИДЕАЛЕН ДОМ

Препоръчване 40

Харесайте това преди приятелите си

24 часа
242 675 харесвания

Харесвам страницата

Всичко от деня

Левичарите
псевдоеколози,
които мразят
капитализма, но са

Нашата сигурност
зависи изцяло от
достъпа до е-
доказателства

Достойният Петър
заслужава и орден
за храброст

Гетата в
образованиeто са
следствие на гетата
в обществото

4,75 млрд. лева за
здраве догодина,
дадоха още 12 млн.
за джипита и

Двете
генномодифицирани
китайчета са с
непредвидени

Психично болен
винял с пистолет в
бургаската
болницата

Марешка от "Игри на
волята" с контузия
на мозъка, изписват
я до 3 дни

Доброволни и
задължителни еко
ангажименти ще
имат фермерите

Корените се режат
преди засаждане

При продължителна
топла есен се
налагат спасителни
подхранвания

Примамките срещу
вълци тровят птици
и животни

                    

30 бона иска
бизнесменът, убил 3-
годишния Петьо

Ченгета шиткат
дрога, наследяват
дейността на
Баретата

Декември донесе
снега (СНИМКИ)

Пращат в Австрия
Вълка от София

Райън Гигс към брат
си: Исках само секс
с жена ти!

Владимир Каролев
с екстравагантна прическа в
национален ефир

Парниковите емисии
от изкопаеми горива
са се увеличили

"Замръзналото
кралство 2"
прехвърли един
милион лева

НОВИНИ МНЕНИЯ СПОРТ РЕГИОНАЛНИ СПРАВОЧНИК ОЖИВЛЕНИЕ ЗДРАВЕ

София
макс 0°
мин -4°
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