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Rolnictwo Wspierane przez Społeczność to model współpracy między konsumentami a producentami żywności
oparty na kontakcie osobistym, zaufaniu, szacunku i obustronnej opiece.

Jak to działa?

՜՜ Grupa konsumentów zobowiązuje się do regularnego odbioru płodów
rolnych (warzyw, owoców, nabiału, mięsa) z pobliskiego gospodarstwa.
Konsumenci i rolnicy wspólnie ustalają jakie produkty rolnicy będą
dostarczać konsumentom oraz wspólnie szacują koszt przedsięwzięcia
(nasion, sadzonek, płac pracowników, transportu etc.). Konsumenci
wpłacają z góry ustaloną kwotę (całą lub w ratach) za cały sezon.
՜՜ Dzięki takiemu rozwiązaniu rolnik zna swój przychód i niezależnie od
wahań cen na rynkach skupu z powodzeniem prowadzi gospodarstwo.
Płatności dokonywane wczesną wiosną dają gospodarstwu środki
niezbędne do zakupu nasion i drobnego sprzętu, co pozwala uniknąć
pożyczek, a tym samym zależności od kaprysów systemu bankowego.
՜՜ W ramach RWS-u konsumenci mają stały dostęp do świeżej żywności
po przystępnej cenie. W trakcie sezonu rolnicy przywożą raz w tygodniu paczkę różnorodnych sezonowych warzyw (albo innych ustalonych
produktów). Każdy uczestnik lub uczestniczka w umówionym miejscu i
czasie odbiera swoją paczkę sezonowych produktów.

Partnerstwo

Model RWS opiera się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu potrzeb
obydwu stron. Porozumienie zawiązania współpracy można zawrzeć
w formie ustej lub pisemnej. Cena końcowa ustalana jest na podstawie
jawnych szacowanych kosztów produkcji żywności, która ma uwzględniać
zarówno pracę rolników, jak i finansowe możliwości konsumentów.
Sprzedaż bezpośrednia pomaga zaoszczędzić na marży pośredników, a
płatność za produkty z góry pomniejsza cenę końcową o koszt wyprodukowania żywności niesprzedanej. Tym sposobem nic się nie marnuje, a
konsumenci uzyskują regularny dostęp do świeżej i tańszej żywności ze
sprawdzonego źródła.

Bliskość

RWS pomaga świadomie wspierać lokalną gospodarkę. Bliskość geograficzna pozwala na utrzymanie osobistego kontaktu z rolnikami oraz daje
możliwość poznania realiów związanych z uprawą żywności.

Solidarność

Ryzyko związane z uprawą żywności jest ponoszone przez obie strony.
Konsumenci wspierają rolników podczas okresowych nieurodzajów i są
gotowi na mniejszą, niż początkowo zaplanowana, zawartość paczki.
Są jednak nagradzani nadwyżką podczas obfitych plonów. Opłacenie
swojego „udziału” z góry jest ważnym elementem tej solidarności. zagwarantowany dochód pomaga lepiej zaplanować wydatki związane z uprawą
oraz zapewnia rolnikom stabilność finansową.

Różnorodność

RWS wspiera gospodarstwa o zróżnicowanym profilu produkcji, który
przy odpowiednio prowadzonym płodozmianie sprzyja zrównoważonej
gospodarce ziemią. Duża różnorodność upraw wspiera zdrowie gleby oraz
zapewnia zbilansowaną dietę konsumentom.

Rolnicy mają lepszy kontakt z odbiorcami, który pozwala bezpośrednio
reagować na ich uwagi i potrzeby. Konsumenci mogą pomóc zaplanować
przyszłe uprawy oraz pomóc w uprawie podczas wizyt w gospodarstwie.
Dzięki temu mają realny udział w kształtowaniu i wspieraniu lokalnej
gospodarki, opartej na odpowiedzialnych metodach produkcji rolnej.

Zaangażowanie

Członkowie RWS-u angażują się w działalność swojej grupy: organizują
odbiory, samodzielnie rozdzielają warzywa, odwiedzają gospodarstwo,
pomagają przy uprawach oraz regularnie kontaktują się z gospodarzami.
Rolnicy z kolei na bieżąco informują konsumentów o stanie upraw i
ważnych wydarzeniach w gospodarstwie. Dzięki temu konsumenci dowiadują się o różnorodności metod produkcji, kosztach z nią związanych oraz
sezonowością upraw. Współpraca wzmacnia lokalną wspólnotę.

Chcesz założyć RWS? Jeżeli podoba Ci się
ten model współpracy – czas działać!

Rolniku! Rolniczko!

Porozmawiaj ze swoimi dotychczasowymi klientami. Zaproś ich na
wizytę w swoim gospodarstwie, podczas której możesz im pokazać
jak wyglądają uprawy i porozmawiać o tym jak nawiązać nową,
długotrwałą formę współpracy.
Skontaktuj się z lokalnymi stowarzyszeniami, organizacjami ekologicznymi, pobliskimi szkołami i przedszkolami, ośrodkami gminnymi,
domami kultury czy grupami młodych rodziców. Jest tam mnóstwo
potencjalnych chętnych na odbiór świeżych, sezonowych i lokalnych
produktów, które możesz zaoferować w ramach RWS-u.
Zorganizuj otwarte spotkanie informacyjne, żeby zaciekawić ludzi i
wyjaśnić na czym polega RWS.

Konsumentko! Konsumencie!

Odwiedź pobliskie bazary i porozmawiaj z rolnikami, którzy już
prowadza sprzedaż bezpośrednią. Popytaj rodzinę i znajomych czy
znają rolników otwartych na nową formę współpracy i czy sami chcą
włączyć się w taką fajną przygodę!
Pokaż rolnikom – konkretnie na podstawie przychodów – jak współpraca z RWS-em może przyczynić się do poprawy funkcjonowania
gospodarstwa.
Odezwij się do organizacji, stowarzyszeń i szkół rolniczych.

Dowiedz się więcej:

www.rws.waw.pl
Z zakładki „materiały” pobierz przewodnik:
„Rolnictwo Wspierane przez Społeczność: partnerstwo
między rolnikami a konsumentami. Praktyczny przewodnik”

