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Rzeka Raut

REGION ORHEA
trastuje z materialnymi trudnościami codziennego życia.
Mołdowa zaliczana jest do najbiedniejszych i najbardziej peryferyjnych
obszarów Europy, położonych z dala od
uczęszczanych szlaków turystycznych.
Kraj boryka się z wieloma problemami
natury gospodarczej i politycznej. Pozostaje jednak wspaniałą inspiracją dla
poszukujących egzotyki i odrębności
kulturowej.
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… brzmi zagadkowo,
pachnie tajemnicą, ekscytuje. Orhea to
miasto i region w środkowej Mołdowie,
a od roku 2010 także nazwa projektu
społecznego. Projekt: „ORHEA – wielokulturowość dla agroturystyki” został
sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
‘Przemiany w regionie RITA’, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Słowa kluczowe? Spotkanie, partnerstwo, wymiana, droga, Polska, Mołdowa,
Europa…
Partnerzy poddali dyskusji idee rozwoju regionu Orhea poprzez dziedzictwo kulturowe mołdawskiej wsi. Region
charakteryzuje różnorodność etniczna.
Są wioski zdominowane przez narodowości Białorusinów, Ukraińców, Mołdawian, Polaków czy Romów. W mieście Orhea istnieje nadal nieliczna już diaspora
żydowska. Każda z etnicznych grup kultywuje odrębną kulturę, na którą składają się przede wszystkim pieśni, potrawy,
wina, stroje ludowe, język i architektura.
To ogromne bogactwo kulturowe kon-

Step mołdawski

WIELOKULTUROWOŚĆ
DLA AGROTURYSTYKI

ORHEA W TURYSTYCE
Marketing i planowanie

Info o projekcie

Realizatorzy projektu: Stowarzyszenie „Civis” z Mołdowy oraz Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” z Polski
prowadzili współpracę od jesieni 2010
określając potrzeby, koncepcje i dzieląc
kompetencje. Pozyskany grant umożliwił realizację projektu, który zakończono
w maju 2011. Cel: przekazanie Mołdawianom doświadczeń polskiej organizacji w zakresie rozwoju wsi w oparciu
o dziedzictwo kulturowe. W programie
uwzględniono dwie wizyty studyjne (4
osoby z Polski w Mołdowie oraz 12 osób
z Mołdowy w Polsce), szkolenie, warsztaty i debatę. Dominujące tematy: agroturystyka, działania samorządów i organizacji pozarządowych oraz trójpartnerstw
(samorząd, biznes, NGO) dla rozwoju wsi.
Programy wizyt studyjnych uwzględniały podejmowaną tematykę.
Obecność w polskiej (28 marca – 3
kwietnia 2011) delegacji starosty powiatu wrzesińskiego sprzyjała podejmowaniu rozmów o przyszłym partnerstwie
instytucji samorządowych. Odwiedzane
wioski regionu Orhea, to m.in.: Bravicieni, Samananca, Ivancea, Branesti, Donici, Butuceni, Trebujeni. W Orhei, oprócz
spotkania z merem miasta, miały miejsce
sesje szkoleniowe nt: marketingu i możliwości rozwoju lokalnego produktu turystycznego, budowania mapy produktu
regionu Orhea, roli trójpartnerstwa w
rozwijaniu produktu turystycznego; oraz
dwie debaty: 1. o możliwościach i ograniczeniach rozwoju wsi poprzez turystykę
z punktu widzenia samorządu i NGO oraz
2.: o roli trójpartnerstwa w rozwoju wsi.
Przedstawiciele regionu Orhea (12
osób) poznawali w Polsce (3-14 maja
2011) rozwiązania służące rozwojowi wsi
oraz pracowali nad koncepcją produktu
turystycznego dla regionu Orhea. Program wizyty to m.in.: spotkania w placówkach Powiatu Wrzesińskiego (ze Starostą, w koledżu językowym, w ośrodku
hipoterapii, w Uniwersytecie III Wieku),
w gospodarstwach agro i ekologicznych
oraz z przedstawicielami grupy etnicznej
Bambrów w Poznaniu a także spływ kajakowy, wizyta w Licheniu i spotkania z
mieszkańcami Puszczy Pyzdrskiej, której
wyróżnikiem są „domy z żelaza”.
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Skalny monastyr

Trebujeni

Dobrze jest mieć plan, który będzie
nam służył do wskazywania kierunku
działań. Dotyczy to także turystyki, która
bez planu opartego o wiedzę z podstaw
marketingu, nie przyniesie odpowiedniej
promocji i dochodów inwestorom. Budowa dobrego planu marketingowego
wymaga sporo czasu i wysiłku. To rodzaj
biznesplanu, którego treść stanowią:
analizy sytuacji i rynków docelowych,
ograniczenia i możliwości działania, cele,
strategie, taktyki oraz monitoring i sposoby ewaluacji. Ekspert Philip Kotler,
autor kultowego „Marketingu” zaleca, by
plan marketingowy budować zespołowo. Podczas warsztatów przeprowadzonych przez Wikę Kowalską w Pyzdrach
(6-14 maja 2011) Mołdawianie omówili
większość elementów składających się
na plan marketingowy; stworzyli mapę
zasobów dla regionu Orhea, poddali
je analizie SWOT, odnieśli do ogólnych
tendencji w turystyce, omówili ofertę turystyczną Orhei oraz sposoby promocji
produktów turystycznych.
Wyborne wina

Stara Orhea

Koloryt podwórek

ORHEA – NASZ
TURYSTYCZNY PRODUKT

TURYSTO
PRZYJEDŹ DO MOŁDOWY

Kanadyjska pisarka i dziennikarka
Naomi Klein w swojej książce „No logo”
mówi, że w świecie globalnych marek
korporacyjnych „wygrywa ten, kto ma
najmniejszy stan posiadania, najkrótszą
listę płac i kto zdoła wytworzyć najpotężniejszy wizerunek rynkowy”.
Tym szczęśliwym miejscem godnym
najlepszych kreatorów i walki na percepcje jest dziś Mołdowa.
Siłą napędową dla rozwoju turystyki
w tym regionie Europy jest autentyczny,
bogaty i naturalny folklor oraz tradycyjna architektura. Część regionu Orhea
– jego kompleks muzealny na terenie
wsi: Butuceni, Trebujeni oraz monastyr
- przygotowywana jest do wpisania na listę światowego dziedzictwa kultury pod
patronatem UNESCO.
Uczestnicy warsztatów zaliczyli do
zasobów regionu Orhea m.in.: monastyry, muzea, rzekę Reut, piwnice winne,
rzemiosło, potrawy, muzykę i taniec.
Za słabe strony uznano: niestabilność polityczną, emigrację, zły stan dróg,
warunki sanitarne, brak zainteresowania
lokalnych władz rozwojem turystyki,
brak przekonania ludzi do możliwości
zarabiania na turystyce.
Wśród mocnych stron wymieniono:
silne tradycje ludowe (obyczaje, rzemiosło, stroje, pieśni, tańce, legendy), bogatą
kuchnię, czyste ekologicznie produkty,
narodowy sport: „Bariba – Trynta” , przyjemny klimat i otwartość wobec przybyszów.
Określono także sposoby wzmocnienia silnych stron i osłabienia słabych. Zaliczono do nich: trójpartnerstwo w działaniach promocyjnych i reklamowych
oraz w zakresie ekologii i infrastruktury,
a ponadto edukację w szkołach celem
podtrzymania tradycji narodowych,
kształcenie specjalistów w zakresie agroturystyki, współpracę z agencjami turystycznymi i międzynarodową wymianę
doświadczeń.

Jako menedżerowie turystyki w regionie Orhea uczestnicy warsztatów
poszukiwali odpowiedzi na podstawowe pytania: Co oferujemy? Komu? Jak
dotrzemy do klienta? Jak wypromujemy
nasz produkt? Za jaką cenę go sprzedamy? Co jeszcze musimy wziąć pod
uwagę? Odpowiedź na ostatnie pytanie
zwróciło uwagę na problemy: standardów, stanu gospodarki, poziomu życia i
bezpieczeństwa. Jednak problem, któremu poświęcono najwięcej czasu i uwagi,
dotyczył promocji. Trener Wika Kowalska
wywołała dyskusję o sposobach promocji
Orhei prezentując przykłady promowania turystyki w deszczowej Szkocji, gdzie
turystyka wiejska przeżywa prosperitę.
Uczestnicy wyłonili 3 najskuteczniejsze
formy promocji: profesjonalne strony
internetowe uwzględniające wszystkie
oczekiwania i potrzeby turysty, targi turystyczne krajowe i międzynarodowe oraz
artykuły sponsorowane do mediów.

Pole siłowe

Priorytety

Mołdawska architektura
Samananca

Żywe tradycje

Winnica wiosną
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Who is who?

Mołdawski partner w projekcie

Proiectul este cofinansat de către Fundaţia Educaţie pentru Democraţie în ramele Programului
„Schimbări în Regiune- RITA” a Fundaţiei Polono-Americane Libertatea
Проект финансируется в рамках Программы Польско-Американского Фонда Свободы
«Преобразования в Регионе – RITA», реализуемой Фондом Образование для Демократии
Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji
w ramach Programu ,,Przemiany w Regionie - RITA” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”

Socjalno - Ekologiczne Stowarzyszenie Civis z Orhei założone zostało w 2005
r. Do sukcesów organizacji należy projekt
ekologiczny realizowany we współpracy
z holenderską Akademią Nauk nt problemu składowisk chemikaliów utworzonych w czasach ZSRR w okolicznych
wsiach. W latach 2006-2008 stowarzyszenie koordynowało projekt dotyczący
aktywizowania młodzieży, a w roku 2009
założyło lokalny parlament młodzieży w
Orhei. Organizacja podejmuje problemy
partycypacji mniejszości etnicznych w
samorządzie Orhei. Praca w organizacji
wykonywana jest na warunkach wolontariatu.
Kontakt:
e-mail: civis_ong@zahoo.com
web: www.civis-ong.org

Polski partner w projekcie
Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”
prowadzi działalność krajową i międzynarodową od 1996 w obszarach: edukacja, kultura, dialog demokratyczny,
rozwój lokalny. Wielokrotnie nagrodzone, m.in. Medalem Ministra Edukacji RP
oraz uhonorowane, m.in.: Listem Gratulacyjnym Ambasadora Ukrainy Dmytro
Pawłyczko. Na terenie Mołdowy stowarzyszenie zrealizowało projekt dotyczący
rozwoju turystyki wiejskiej (Gagauzja –
uroki prowincji) po raz pierwszy w roku
2009. Wszyscy członkowie pracują społecznie.
Kontakt:
e-mail: echo@echo.org.pl
web: www.echo.org.pl

Realizatorzy projektu:
Koordynator polski:
Przemysław Kowalski
Koordynator mołdawski:
Mihai Gandrabura
Prowadzący szkolenie:
Wika Kowalska, Dionizy Jaśniewicz
Prowadzący warsztaty i autor tekstów:
Wika Kowalska

Monastyr w Starej Orhei

Autorka zdjęć:
wolontariuszka Kira

