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ПЕРЕЩЕПИНЕ
Передумови
У місті Перещепине (Дніпропетровська область) проживають 10 тисяч людей, близько 6 тисяч з них мешкають у власних садибах.
Найбільша проблема громади – відсутність
роботи і, відповідно, досить високий рівень безробіття, особливо серед молоді та жінок.
ГО «Песпектива» провело опитування молодих жінок міста. Виявилося, що кожна п’ята з них
шукає та не знаходить роботу. Також дослідження
показало, що жінки практично нічого не знають
про «зелений» туризм як можливість працювати
та покращити свій добробут, адже у місті немає
жодної такої садиби. Окрім того, 70% опитаних

Зелений туризм:
можливості зайнятості жінок
висловили бажання на власні очі побачити діяльність «зеленої» садиби, ознайомитися з послугами, які господарі надають туристам.

Практика
Перещепинська міська рада та ГО «Перспективи» вирішили спільно реалізувати ініціативу
«Зелений туризм: можливості зайнятості жінок».
Головна мета – розвиток підприємництва, зменшення безробіття серед жінок громади та підвищення їх економічної активності.
Суть ініціативи полягає в наданні можливості
учасницям безпосередньо ознайомитися з діючими «зеленими» садибами та пройти практичний тренінг.
В ході реалізації ініціативи 20 жінок, які проживають в м.Перещепине, відвідали «зелені» садиби Диканського району Полтавської області та
опанували знання і навички щодо ведення підприємницької діяльності у сфері «зеленого» туризму на семінарі-тренінгу.
Окрім того, в місті було організовано широку
інформаційну кампанію щодо можливостей «зеленого» туризму у сенсі розвитку підприємницької
діяльності та економічної активності. Важливим

К РА Щ І П РА К Т И К И М І С Ц Е В О Г О С А М О В Р Я Д У В А Н Н Я

компонентом став відеофільм про навчально-інформаційну поїздку жінок та організацію роботи
«зелених» садиб Полтавської області, показаний
на місцевому кабельному телебаченні.
На круглому столі «Зелений туризм: можливості зайнятості жінок та сталого розвитку громади» було напрацьовано рекомендації щодо кроків, які мають зробити влада і громада з одного
боку для організації роботи «зелених» садиб, з
іншого – для створення туристичного продукту,
його промоції, приваблення до міста туристів.

Результати
Рекомендації круглого столу лягли в основу
проекту Програми розвитку зеленого туризму на
2014-2019 роки, яку було схвалено сесією Перещепинської міської ради.
Жительки міста змогли на власні очі побачити, як функціонують «зелені» садиби, які послуги
надаються туристам та відпочиваючим. Завдяки
семінару-тренінгу вони зможуть самостійно організувати власний бізнес у цій сфері.
Відео-фільм, створений за підсумками навчального візиту, став засобом інформування
громади про переваги «зеленого» туризму. Окрім
телебачення, його продемонстровано на десяти
заходах «Зелений туризм: можливості вашої зайнятості», які відбулися за участі жінок, залучених
до ініціативи. Також фільм поширено у громадах
Новомосковського району.
Важливим наслідком ініціативи є започатку-

вання у Перещепиному діяльності команди з 30
жінок, готових разом працювати у підприємництві, зокрема, щодо «зеленого» туризму. Таким
чином розпочався діалог між владою, жителями
та бізнесом у напрямі розвитку сільського туризму в громаді. Жінки надихнулися новими ідеями
– зацікавилися розвитком народних ремесел,
виготовленням сувенірної продукції тощо.
Отже, головним результатом ініціативи стане
активізація економічного розвитку громади завдяки залученню місцевих жителів до організації
«зеленого» туризму. П’ять учасниць разом зі своїми родинами вже вирішили створити «зелені»
садиби.
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