A HORTIS (Horticulture in Towns for Inclusion and Socialisation) – Városi Közösségi
Kertészkedésért projekt az Európai Unió „Egész Életen át Tartó Tanulás” program
Grundtvig felnőttoktatási alprogramjának keretében valósul meg.
A projektet az olaszországi Bolognai Egyetem (Dipartimento di Scienze Agrarie
dell’Universitá di Bologna) koordinálja az alábbi partnerek közreműködésével:
Németország: Workstation ideenwerkstatt berlin e. V.
Magyarország: Budapesti Corvinus Egyetem és a Magyar Biokultúra Szövetség
Olaszország: Horticity, Mammutfilm és Amitié srl.
Spanyolország: Universidad Politécnica de Cartagena és Fundación Tierra Integral
A HORTIS projekt célja a társadalmi kirekesztettség, szegénység és
munkanélküliség elleni küzdelem, illetve a felnőttek élethosszig tartó tanulásának
támogatása a közösségi és városi kertészkedés népszerűsítésén keresztül.
A HORTIS projekt keretében a partnerek az alábbi célok megvalósításán dolgoznak:
-

Oktatási anyagok, tanulási segédletek kidolgozása , összeállításra
(oktatóvideók, e-bookok stb.). Ezek számos formátumban és nyelven
(magyarul, angolul, németül, olaszul és spanyolul) való létrehozása, amelyek
a városi és közösségi kertészkedés különböző aspektusait mutatják be.

-

Megszervezésre kerül a közösségi kertész oktatók új generációjának
képzése Budapesten, Berlinben (Németo.), Bolognában (Olaszo.) és
Cartagenában (Spanyolo.), valamint mindegyik helyszínen létrehoznak egy
minta közösségi kertet, ahol a résztvevők elsajátíthatják mind a kertészkedés,
mind a közösségszervezés alapelemeit.

-

A kertészek bevonásával közösségi és városi kertész tanfolyamok kerülnek
szervezésre felnőttek (főként munkanélküliek és alulképzettek) számára.

-

Egy többnyelvű és interaktív honlap létrehozása, ahol a projekttel kapcsolatos
oktatási anyagok elérhetőek. A honlap lehetőséget nyújt továbbá a
kapcsolattartásra: hatékony információcsere valósulhat meg például a
közösségi kertészek, civil szervezetek, trénerek, önkormányzati hivatalok és
várostervezők között.

A szabadon elérhető oktatási anyagok között lesznek például:
-

rövid oktatóvideók, melyek a kertfenntartás különböző lépéseit, mozzanatait
mutatják be, valamint

-

egy sor gyakorlatban könnyen alkalmazható oktató kártya, amelyeken fotókkal
és képekkel illusztráltan kerülnek bemutatásra különböző teendők a kertben –
a talaj előkészítésétől a betakarításig.

A közösségi kertész oktatók számára rendelkezésre állnak majd többek között ebookok, amelyek a közösségi és városi kertészkedéssel kapcsolatos információkat
tartalmaznak az alábbi témakörökben:
-

fenntartható városi kertek,

-

egyszerűsített talajnélküli rendszerek városi zöldségtermesztéshez,

-

fenntartható közösségi kertészkedés a városokban,

-

zöld tervezés, illetve

-

nullkilométeres mezőgazdaság, városi fogyasztói csoportok ellátása

A HORTIS projekt különféle eszközök és sokszínű tevékenységek segítségével
népszerűsíti a közösségi és városi kertészkedést.
Minden partner országban megrendezésre kerülnek többek között:
-

rendezvények a kialakított közösségi kertekben, ahol szívesen látják a
szomszédokat, környékbelieket, akik így betekintést nyerhetnek egy közösségi
és városi kert működésébe; és talán kedvet kaphatnak, hogy maguk is részt
vegyenek tanfolyamokon és saját kertet alapítsanak;

-

workshopok, ahol a kormány képviselői, hivatalvezetők számára biztosítanak
lehetőséget a közösségi kertészképzés folyamatának megismerésére, a
városi kertek működésével, valamint a közösségi kertészkedés szerepével és
előnyeivel;

-

2014 telén megrendezésre kerül egy nemzetközi konferencia Bolognában,
nemzetközileg elismert előadók részvételével.

A városi kertészkedés iránt érdeklődők számára lehetőség nyílik a különböző
országok által elért eredmények és az alkalmazott módszerek megismerésére, a
kapcsolattartásra és információcserére a HORTIS projekt weboldala és más
közösségi oldalak (Facebook, Twitter, YouTube stb.) segítségével.
A projekt résztvevői összeállítanak és elérhetővé tesznek egy csomagot, amely
tartalmaz egy DVD-t (egy kert indításához szükséges információkkal) és
vetőmagokat.
A HORTIS projekt két éven át, 2013 januárjától 2014 decemberéig tart.
További információért kérjük, forduljon a projekt koordinátoraihoz:
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