ШТО Е НАША ДОБРА ЗЕМЈА?
Наша Добра Земја е задруга на здружени потрошувачи (членови) кои организираат
продажба на македонски органски производи за себе (концепт на органска неделна
кошничка), а и за потрошувачите кои не се членови во задругата (преку продавницата на
задругата во Тафталиџе).
Што е задруга? Зошто задруга на потрошувачи?
Одлуките ги донесуваме колективно, се трудиме да бидеме што е можно потранспарентни, профитот (доколку
го има) ќе биде наменет исклучиво за поддршка на идејата за која сме формирани – што повеќе луѓе во
Македонија да конзумираат локални органски проверени производи за што пофер цени.
Како продавницата на задругата се разликува од било која друга?
Производителите (особено малите) во Македонија не им продаваат директно на потрошувачите (им преставува
дополнителна обврска покрај производството за која често немаат вештини). Задругата на потрошувачи им
помага да добијат пристап директно до потрошувачите и пазарот и да ги пласираат своите производи. На
пазарот доминираат големите дистрибутери и ланци на маркети, кои додаваат маржа и ги диктираат правилата
во врска со цена, услови, и количини на производи. На тој начин малите органски производители се
маргинализирани и истиснати, и пазарот не им е достапен. А токму тие можат да допринесат и произведат
најздрави и најквалитетни органски производи.
Преку задругата остваруваме директен контакт со производители (не соработуваме со застапувачи и
трговци). Тоа на нас потрошувачите ни овозможува ретка можност да го знаеме секој производител со кого
соработуваме, да го посетиме, да сме уверени дека произведува на органски начин.
Во продавницата не користиме пластични кеси. Понесете своја торба од дома кога купувате кај нас.
Увоз на органски производи – да или не?
“Органско” е сега нов тренд и се претвори во мода. Со зголемувањето на побарувачката, се зголемува и
интересот на бизнисите за овој сектор. Кој е еколошкиот и економскиот оттисок (загадувањето настанато со
произведувањето, транспорт, пакување, складирање и одливот на средства надвор од нашите заедници) на
органски производ, произведен во Тајланд (органски ориз на пример), транспортиран во Германија каде е
спакуван, увезен во Македонија, наспроти локално произведениот? Дали има причина зошто да не го
поддржиме локалниот производител да почне да произведува органски наместо да увезуваме?
Секој денар излезен од нашата заедница значи дека поддржуваме некого друг (најчесто надвор од државата).
Колку повеќе средствата ни остануваат локално (не се одлеваат), толку можеме повеќе да оствариме со нив
(доколку сме скептични за влијанието на институциите, можноста за дирекна поддршка секогаш постои –
купувајте само од места кои сакате да ги поддржите).
Главните прашања кои си ги поставуваме се:


Како можеме за нашите членови и потрошувачи да обезбедиме најквалитетни, вкусни производи без
употреба на никаква хемија во нивното производство?



Како можеме да и возвратиме на природата за тоа што сме го исцрпеле од неа (за следна година да
имаме повторно еднакво квалитетна берба) преку задругата?



Како да ги решиме прашањата потребни да воспоставиме економски одржлива задруга само со
органски локални производи?



Како е најдобро да комуницираме со нашите членови и потршувачи за тие да ја имаат довербата во
задругата и производителите со кои соработуваме и нивните намери?



Како да го реплицираме моделот на задругата и низ другите градови во Македонија? Во кои градови?

Како знаеме дека производите се навистина органски?

Моментално производите кои ги обезбедуваме се со органски сертификат издаден од сертификациско тело во
Македонија, но работиме на модел кој ќе поддржи производители кои не се заинтересирани само за
обезбедување на поголема маржа преку сертификација (иако таа можност е она што ги мотивира многумина, и
тоа е добро за да се развива пазарот во оваа фаза), туку веруваат во мотивот позади производство кое повеќе
и допринесува отколку што ја исцрпува природата. На тој начин, сме сигурни дека не се работи само за
економски интерес и довербата кон тој производител е поголема.
Нашиот долгоочен пристап е да гледаме над органското сертифицирано производство (подобро од него). Тоа
значи дека сакаме да инспирираме производители и потрошувачи кои сметаат на основната природна
екологија наспроти индустриски произведените инпути во земјоделието. Како резултат на тоа градините може
да ги опслужуваат не само нашите потреби, туку и потребите на многу други живи организми неопходни за
одржување на системот во живот.
Моментално работиме на реализација на проект (награда за прво место која ја освоивме на ниво на Балкан)
кој ќе резултира во Стандард за производство на Наша Добра Земја кој бара примена на не само органски
принципи, туку и принципи на целовитост преку заштита на биодиверзитетот, почвата, водата, воздухот –
елементи кои не се секогаш опфатени со процесот на органска сертификација.
Луѓе се луѓе...секој за пари би направил се`.
Точно. Од тие причини соработуваме директно само со производители кои ги имаме посетено. Како и
потрошувачи, има и производители кои веруваат во истата кауза. Поддржувајќи ја задругата, директно
влијаете на поддршка на мали органски македонски производители. Во соработка со нив, организираме
отворен ден на парцелата кај производителите, и секој има можност да ни се приклучи. Доколку сте
заинтересирани да земете учество, пратете ни e-mail на info@dobrazemja.org.
Контактирајте не`: https://www.facebook.com/dobrazemja/
Адреса на продавницата: ул. Дрезденска бр. 15, лок 1, Скопје.
Раб. Време: пон-петок 10-20ч, сабота 09-14ч.
Телефон за контакт (продавница): 071 86 30 89.
Вршиме достава до дома секој четврток.
За повеќе информации за зачленување или волонтирање во задругата: novclen@dobrazemja.org

Прво место национално Социјално претприемништво 2015

Прво место регионално Зелени Идеи и филантропија 2015

Награда социјално претприемништво 2015: https://www.youtube.com/watch?v=6wAoB1ghyKM
Краток документарец: https://www.youtube.com/watch?v=oN1vqiswRb4
Видео за поддршката од швајцарскиот проект ИМЕ: https://www.youtube.com/watch?v=eVvyoua7xT4

Ако не го јадат инсектите зошто би го јаделе вие

