Заключний захід проекту FOREST: обмін думками та кращими практиками
За підтримки ALDA, 23 і 24 червня 2022 року організація «Veneto Agricoltura» провела
фінальний захід за проектом «FOREST» в місті Кансільо (Італія) в офісі «Ангар». Це гарне
місце, побудоване на ліквідованій військовій базі НАТО.
Детальніше, саму подію відвідали члени чотирьох європейських організацій зі Словенії,
Румунії та Хорватії, які співпрацювали над проектом:
• GRM Novo Mesto – центр біотехніки в туризмі
• Лісовий навчальний заклад Pichl
• Національна Асоціація жінок в сільській місцевості
• Хорватський лісовий кластер
Перший день був присвячений зустрічі керівництва проекту, де партнери обговорили
результати проекту, обмінялися думками щодо ситуації в своїх країнах і разом обговорили
можливу майбутню співпрацю.
24 червня 2022 року о 10:00 розпочалася підсумкова публічна конференція FOREST в Ангарі,
Кансільо. Майже 40 учасників долучилися до конференції серед яких власники лісів,
оператори та освітяни.
Захід розпочався із загальної презентації проекту Надії Ді Юліо з ALDA та Федеріко Корреале
з «Veneto Agricoltura», потім виступили Алессандра Бріго, менеджер з проектів ALDA та Ана
Діян з Хорватського лісового кластеру з презентацією буклету “На шляху до європейських
стандартних навчальних програм лісового господарства”, розробленого в рамках проекту.
Отже, як проілюструвала Алессандра Бріго, цей документ має на меті надати короткий
виклад інформації та порівняльний аналіз, проведений у рамках проекту, а також
запропонувати деякі конкретні міркування щодо важливості руху до гармонізації лісової
освіти.
Крім того, Ана Діян презентувала та прокоментувала основні результати, отримані в
результаті порівняльного аналізу, проведеного в 5 країнах (Італія, Австрія, Хорватія, Словенія,
Румунія).
Заключний захід проекту FOREST: чудова можливість для кожного обмінюватись думками,
досвідом та поглядами
Наприклад, результати дослідження залежать від країни, її законодавчої бази та сучасного
рівня лісового господарства. Хоча системи освіти та навчання відрізняються в кожній країні,
результати показують, що майже половина учасників (46%) не задоволена організацією
системи освіти, зокрема кількістю годин, присвячених практиці протягом періоду навчання.
Приблизно 60% опитаних підтверджують, що не знайомі з Європейською сертифікацією

бензопил, але при цьому більшість (64%) підтримують ідею запровадження європейського
сертифікату бензопил як обов’язкової вимоги при працевлаштуванні. Однак майже дві
третини респондентів (68%) під час прийому на роботу віддають перевагу досвідченим
працівникам, а не власникам Європейських сертифікатів бензопил.
Крім того, участь у конференції взяли відповідні регіональні представники Італії:
• Ізабелла Пасутто (Регіон Венето) проілюструвала огляд навчальної сесії лісового
господарства в регіоні Венето.
• Валеріо Мотта Фре (Регіон П’ємонт) і П’єрпаоло Брента (IPLA) презентували
національну та успішну ініціативу стандартизації: «Проект For.Italy: досвід
стандартизації навчання в лісовому господарстві в національному масштабі».
Нарешті, слово взяли партнери проекту, починаючи з Мартіна Крондорфера з «Forstliche
Ausbildungsstätte Pichl». Він говорив про безпеку під час лісових робіт, пояснюючи
інструменти, необхідні для зменшення нещасних випадків у лісах, такі як обладнання для
працівників лісового господарства.
•

Барбара Турк з «GRM Novo Mesto» – Центр біотехніки туризму у Словенії, показав
презентацію, пов’язану із законодавчою базою, сертифікатами та кваліфікаціями про
кожну країну, пояснюючи відмінності між ними.

Після перерви на каву зустріч продовжилася двома промовами Ани Воровенці та Діани
Бачірча з «Національної Асоціації жінок в сільській місцевості”, присвячених залученню
жінок до лісового господарства. Асоціація наголошує на тому, що лісовий сектор все ще
вважається «світом чоловіків» і є однією з найбільш відокремлених сфер діяльності. Дійсно,
цілями цієї асоціації є заохочення жінок-власниць лісів до участі в лісовому підприємництві
та підтримка жінок у відвідуванні навчання/сертифікації лісового господарства. Нарешті, Ана
Діян з Хорватського лісового кластеру виступила, щоб дати огляд сталого розвитку як
частини безпеки на роботі.
Після обіду партнери та учасники конференції приєдналися до ознайомчої подорожі лісами
Кансільо та відвідали ботанічний сад під керівництвом «Veneto Agricoltura». На завершення
відбулися дебати між учасниками та партнерами проекту «FOREST» і стали чудовою
можливістю для всіх обмінятися різними точками зору, ідеями та досвідом щодо основної
теми конференції.

