Včelárstvo prináša pracovné príležitosti pre ľudí v regióne
Občianske združenie kRaj so svojim projektom „BEEznis – včelárenie ako cesta vzdelávania a sociálneho
podnikania“ ukazuje spôsob, ako môžu včely a včelárstvo prinášať nové pracovné príležitosti pre rôzne
marginalizované skupiny. V regiónoch Novohrad a Malohont bolo od jeho vzniku v apríli 2014 vyškolených 47 ľudí
na chov včiel, alebo spracovanie včelích produktov. Dva samostatné kurzy pracovali s cieľovými skupinami
nezamestnaných ľudí z vidieka, ľudí s miernym mentálnym hendikepom a Rómov. Touto formou chcel projekt
prispieť k zvýhodneniu marginalizovaných skupín na pracovnom trhu, rozšírením ich zručností a vytvorením
pracovných príležitostí. Tieto dni sú absolventom odovzdávané včelstvá spolu s vybavením pre ich nové včelnice.
Projekt je realizovaný s podporou Fondu pre mimovládne organizácie prostredníctvom programu Aktívne
občianstvo a inklúzia.
Posledné roky nám prinášajú nepríjemný trend znižovania počtu včiel vo svete, ale aj na Slovensku. Okrem zhoršujúcej sa
kvality životného prostredia, prispieva k znižovaniu stavu včiel aj klesajúci počet včelárov a ich včelstiev. Aj náš región bol
v 90.rokoch 20.storočia bohatý na počty včelárov, dnes je pre toto povolanie charakteristický vysoký vekový priemer a
neochota mladej generácie pokračovať v remesle.
„Nízke stavy včelárov a včelstiev v regióne nemajú vplyv len na pokles tradície včelárstva, ale aj na naše životné prostredie.
Svet včiel a človeka je úzko prepojený aj na poľnohospodársku produkciu, stabilitu a rôznorodosť krajiny. Je preto
nevyhnutné opätovne zatraktívniť včelárstvo, informovať verejnosť o význame a nenahraditeľnosti včiel a hľadať spôsoby ako
pomôcť ľuďom odborne aj finančne pri ich začiatkoch chovu včiel. O tom je náš projekt BEEznis.“ opisuje situáciu David
Turčáni, autor projektu.
V mesiaci september skončil vzdelávací kurz chov včiel, ktorý absolvovalo 20 ľudí z obcí Kokava nad Rimavicou, Klenovec,
Hnúšťa, Lučenec, Vidiná, Lukovištia, Utekáč a Kružno. Záujemcovia boli najmä nezamestnaní ľudia z vidieka. Projekt ale
zapojil aj ľudí s miernym mentálnym hendikepom. Prvé stretnutia prebiehali v týždňovom intervale v apríli 2015 v Lučenci a
v Klenovci formou teoretických prednášok. Po nich nasledovali praktické stretnutia na vzdelávacej včelnici v Liešnici pri
Kokave nad Rimavicou a v Lučenci, kde prebiehali praktické včelárske workshopy s mesačnou frekvenciou v mesiacoch máj
až september. Ich obsahom boli včelárske práce vždy tematicky prepojené na kalendár prác na včelnici.
Po ukončení kurzu chovu včiel získali absolventi do bezplatného prenájmu včelí úľ s včelstvom a základné včelárske
vybavenie. Projekt poskytuje aj ekonomické a marketingové poradenstvo predaja medu a včelích produktov. V ďalšom roku
budú môcť noví včelári predávať med a včelie produkty s pomocou združenia. Partnerská organizácia Domov sociálnych
služieb Slatinka, ktorej klienti sa tiež zúčastnili kurzu, prepojí včelárstvo aj s pestovaním levandule a na jej záhrade vo
Fiľakove budú opeľovať levanduľu včely z projektu.
Kurzu predchádzal aj kurz spracovania včelích produktov. 27 absolventov z cieľovej skupiny Rómov a ľudí s miernym
mentálnym hendikepom sa naučili spracovávať včelie produkty na točené a odlievané sviečky, balzamy, maste, mydlá a
tinktúry. Kurz bol realizovaný v mesiacoch február až máj 2015 v Lučenci, Vidinej a Kokave nad Rimavicou. Svoje produkty
už predávali na festivaloch a kultúrnych podujatiach v regióne, združenie kRaj ich ponúka cez internetový obchod.
„Spolupráca s klientmi Domova sociálnych služieb v Lučenci nebola len o radosti z práce, ale aj o kvalite a precíznosti
výrobkov. Tie úspešne predávali na jarmokoch a festivaloch v regióne. Kurz v Kokave nad Rimavicou navštevovali hlavne
mieste ženy z Rómskej komunity. Ich originálne výrobky ponúkame cez náš e-shop“ hovorí Soňa Keresztesová, realizátorka
projektu BEEznis.
Aj keď projekt bude oficiálne ukončený v polovici novembra, spolupráca s absolventami nekončí, a združenie kRaj bude aj
naďalej ponúkať podporu pri ich vzdelávaní a predaji produktov.
Projekt je realizovaný s podporou Fondu pre mimovládne organizácie prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a
inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom, ktoré tvoria Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a
Nadácia pre deti Slovenska.
Občianske združenie kRaj je environmentálnou a vzdelávacou neziskovou organizáciou, ktorá pôsobí v banskobystrickom a
nitrianskom kraji od roku 2007. Venuje sa obnove tradícií ako je včelárstvo, keramika a košikárstvo, buduje náučné lokality,
dlhodobo spája kreativitu a environmentálnu výchovu vo svojich tvorivých dielňach s ekologickým obsahom.
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