
EVENIMENT LOCAL ÎN TENERIFE
O zi dedicată permaculturii și grădinilor colective

Pe 2 iunie 2022, am organizat o zi în natură la ferma de permacultură
El Mato. Prin numeroase activități, răspândim cunoștințele noastre
despre metodele și beneficiile permaculturii și ale grădinilor colective. 

Suntem foarte bucuroși de interesul deosebit pentru evenimentul
nostru. Așteptările noastre au fost chiar depășite: au fost prezenți 43
de participanți și s-au înregistrat 120 de persoane. Voluntari din
asociații, profesori, educatori și cetățeni care doresc să înființeze o
grădină comunitară sau care au deja una au venit să afle despre
proiectul nostru Erasmus+ și s-au bucurat de atelierul interactiv urmat
de o vizită. 

Împreună cu toți acești oameni minunați și cu oameni care gândesc la
fel ca noi, am petrecut o zi minunată în natură, am făcut schimb de idei
despre viitor și am socializat. Am primit un feedback foarte bun și
sperăm să continuăm să lucrăm împreună și după încheierea
proiectului. Ne simțim conectați... unul cu celălalt și cu natura.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project ID: 2020-1-ES01-KA204-083036

 

Prezentarea rezultatelor proiectului 

După doi ani de dezvoltare și schimburi între cele trei instituții din
Germania, România și Tenerife, suntem mândri să vă prezentăm două
evenimente de multiplicare. Evenimentele au avut ca scop prezentarea
activităților educaționale pe care le-am dezvoltat și încurajarea
comunităților de a crea propriile grădini comunitare. 



CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ
26 august 2022

Suntem bucuroși să întâmpinăm participanți din 7
țări la evenimentul nostru internațional de
multiplicare din 26 august: Austria, Republica Cehă,
Germania, Italia, Lituania, Polonia, Portugalia și
România.

Au venit și partenerii noștri de la Trial&Error și de la
Asociația Dominou. 
Împreună am explorat modul în care grădinăritul
poate fi o oportunitate pentru împuternicirea
reciprocă.
A fost o bună ocazie de a discuta și de a compara
diferitele modele de grădini comunitare din
Europa.

Una dintre principalele concluzii: PERMACULTURA
FUNCȚIONEAZĂ, indiferent de locația geografică
sau de climă. Trebuie doar să te uiți la condițiile
locale și să te adaptezi la ele.

Mulțumim partenerului nostru local, ferma de
permacultură El Mato, pentru că ne-a găzduit. Le
mulțumim, de asemenea, tuturor celor care au
sprijinit proiectul nostru.

Doriți să aflați mai multe despre proiectul nostru, despre diferența dintre agricultura
tradițională și permacultură, sau doriți să testați calitatea solului dumneavoastră?
Așteptăm cu nerăbdare să vă împărtășim toate activitățile, experimentele, evenimentele
și sfaturile noastre - cunoașterea este putere!
Răspândiți dragostea, răspândiți știrile!

Proiectul nostru: growingcommunities.es 
Urmărește-ne: facebook.com/growingcommunitiesproject 


