ASOCIAȚIA HOSMAN DURABIL, RAPORT DE ACTIVITATE 20 20
Cele mai importante proiecte și activități

Hosman Durabil este o inițiativă rurală fondată în 2005.
Declarație de misiune: Hosman Durabil aduce contribuții concrete la relansarea economiei locale,
desfășoare întâlniri și evenimente fără ierarhii sociale și se opună rasismului și urii. Ne afirmam
angajamentul comun și preocuparea pentru supraviețuirea culturii țărănești hârtibacene și pentru un
viitor asigurat al mediului rural hârtibacean.
Obiectivele HD sunt:
 Promovarea reputației vieții satului românesc
 Acțiuni pentru înțelegere reciprocă și schimb cultural
 Măsuri pentru revitalizarea patrimoniului construit, promovarea turismului cultural, stimularea
activităților culturale de autentice
Structura organizatorică a HD:
Președinte: J. Cotaru - Vicepreședinte: G. Cotaru - Secretar: V. Boldizsár
Nume: Organizarea ședințelor consiliului de coordonare EcoRuralis
Data și locul: 6 până la 9 Februarie, Moara Veche
Descriere: Asociația țăranilor românești Eco Ruralis face parte din Via Campesina europeană, o mișcare mondială
a țăranilor și celor fără pământ. Hosman Durabil împarte cu Ecoruralis de ani buni acțiuni comune. Întălnirea a
servit lucrărilor asociației, precum pregatirea forumului pan-european al tinerliro țărani, planificat pentru luna
aprilie 2020. Apoi a fost anulat din cauza pandemiei.
Participanți: 15
Nume: Eveniment de seară pentru Ziua Internațională a Femeii
Data și locul: 8 martie, Moara Veche
Descriere: În conformitate cu obiceiurile regionale, asociația a organizat o seară conviețială - cu mâncare și dans
pentru a marca Ziua Internațională a Femeii.
Participanți: 40
Nume: Transilvanian Brunch
Data și locul: 27 Iunie, Moara Veche
Descriere: Hosman Durabil este partener în organizarea brunch-urilor transilvanene din anul 2008. Datorită
pandemiei, brunch-ul s-a organizat pe termen scurt la Hosman și am fost capabili să pregătim o zi frumoasă
pentru 50 de persoane în conformitate cu regulamentările Covid.
Participanți: 50
Nume: Concert Taraf Jean Americanu & Corina Sîrghi
Data și locul: 13 septembrie, Moara Veche
Descriere: Munca noastră implică în mod regulat prieteni din sectorul cultural. Anul acesta a fost deosebit de
dezastruos pentru profesioniștii din mediul de teatru și muzica. Cu atât era mai important pentru noi, să
organizăm la cererea muzicienilor din Taraf Jean Americanu un concert solidar pe bază de donație și - în limitele
permise în pandemie – o seară de neuitat pentru oaspeți, inclusiv jumătate fiind voluntarii de la faimoas=
„Ambulanța pentru monumente”, care chiar fost premiați cu premiul Europa Noastra.
Participanți: 40

Nume: Șantier solidar Sinagoga Mediaș
Data și locul: 28 septembrie - 6 octombrie, Mediaș
Descriere: Deoarece asociația „Fanny Bäumel” a fost înființată în parteneriat cu Hosman Durabil. Asociația
n-a putut prelua incă contractul de comodare cu Federația Comunităților Evreiești din România din cauza
pandemiei, Hosman Durabil în continuare fiind încredințat acestei sarcini. Munca grupului activiștilor locali
din cadrul asociației Fanny Bäumel este înfloritoare. Împreună, și datorită ofertei meșteșugarilor Henrik
Meger și Frank Bressler, s-a putut relaiza intervenții necesare la acoperișul unei anexe a soinagogii.
Participanți: 2 meșteri, 4 voluntari
Nume: Cina la Sura
Data și locul: 11 octombrie , Alte Mühle
Descriere: Asociația noastră parteneră My Transilvania a încearcat, în pofida pandemiei, să-și continue
programul de evenimente culinare locale și în 2020. Aceste evenimente au fost, de asemenea, o expresie a
solidarității printre inițiativele hârtibacene. Echipa Hosman Durabil a pregătit singur meniul european.
Participanți: 14
Nume: Ateliere despre peisajul deschis al Podișului Hârtibaciului
Data și locul: iunie - octombrie 2020
Descriere: Fiind unul dintre ultimele pășuni deschise, Podișul Hârtibaciului este amenințată atât de
emigrarea populației pe de o parte, și după cum se dezvoltă agricultura industrializata pe de altă parte.
Regiunea care a fost promovată drept ultimul peisaj cultural medieval și declarată sit Natura2000 este în
pericol de dispariție împreună cu biodiversitatea sa extraordinară. În timpul verii au fost efectuate vizite
extinse de teren cu mai multe grupuri pentru a oferi participanților interesați o imagine și pentru a explica
schimbările.
Participanți: 25
Nume: Centru digital pentru femei din Valea Hârtibaciului
Data și locul: septembrie 2020 - august 2021 (estimat)
Descriere: Timp de un an, 230 de femei din Valea Hârtibaciului – vulnerabile din punct de vedere socioeconomic – primesc cursuri gratuite de alfabetizare digitală, dezvoltarea competențelor specifice, dar și
consultare privind deschiderea propriei afaceri în agricultură. Echipamente tehnice și cursuri sunt posibile
cu ajutorul finanțării de către Fundația Orange România și realizate și în parteneriat cu Asociația A.L.E.G.
România precum mai mulți parteneri locali. Valoarea totală a finanțării este de 27.000 de euro.
Din cauza pandemiei, cursurile nu au putut începe până în ianuarie 2021.
Pandemia a afectat grav activitățile asociației noastre în 2020. Cea mai clară expresie este scăderea
numărului de vizitatori de la peste 2.000 de persoane în 2019 la aproape 180 de oaspeți în anul de
raportare, adică cu peste 90 %. Am folosit această perioadă în special pentru lucrările gen pregairea cereri
de finanțare (proiecte) și îngrijirea pomilor fructiferi, primirea mai multor voluntari pentru perioade lungi de
timp și multe activități la birou.
Brutăria condusă de Luijza Boldizsár din clădirea din față a suferit cu greu de ecfete Covid, de lipsa târgurilor
lacale și de vânzari reduse. Din septembrie până la crăciun, operațiunile au fost suspendate. Până la o
notificare ulterioară, asociația garantează costurile suportate și utilizarea gratuită a spațiilor.
Oferta noastră în cadrul programului „Activist/ artist în reședință” nu s-a bucurat de aplicanți în anul de
raportare. La sfârșitul anului 2020, trei voluntari din Franța, Germania și Marea Britanie erau contractați de
asociație.

