
DOKUMENT KONCEPCYJNY PROJEKTU: FR. HILAIRE GUINKO 

Poprawa pozycji społeczno-gospodarczej kobiet w wiosce Lergho poprzez 

zapewnienie bezpiecznej i możliwej do realizacji przestrzeni uprawnej dla 

wszystkich sezonowych działalności rolniczych 

1. Kontekst i tło projektu 

Wioska Lergho w Burkina Faso jest jedną z wiosek regionu Sahary, który cierpi z powodu 

braku deszczu. W ciągu roku w kraju pada deszcz od czerwca do około października. Te trzy 

miesiące deszczu są przerywane długimi suszami. 

Podobnie jak we wszystkich wsiach w Burkina Faso, ludność jest pasterzami i rolnikami. Z 

tego powodu przez większość czasu dochodzi do gwałtownych konfliktów: rolnicy oskarżają 

pasterzy o pozwolenie zwierzętom na niszczenie upraw. 

We wsiach występuje wysoki poziom migracji. Młodzi mężczyźni opuszczają wioski udając 

się na bardziej zielone pastwiska na Wybrzeżu Kości Słoniowej, Gabonie, Kamerunie i Ghanie, 

gdzie pogoda sprzyja rolnictwu. W konsekwencji wiele kobiet pozostaje samotnie w domu z 

dziećmi na lata. Kobiety walczą o opiekę nad dziećmi. Niektóre kobiety spędziły ponad 15 lat bez 

powrotu męża. 

W porze suchej, która trwa 8 miesięcy, wszelkie działania rolnicze ustają. Wszystko jest 

pokryte kurzem. Niewielu odważnych rolników próbuje zrobić ogrodzenie z trawy i gałęzi, 

wykopać płytką studnię, aby wyhodować trochę warzyw. Woda może utrzymać się tylko do 

grudnia, a żywopłot zostanie ostatecznie zniszczony przez zwierzęta lub pożar buszu. 

W porze suchej w całym regionie brakuje świeżych warzyw: kapusty, cebuli, pomidorów itp. 

Niektórzy ludzie przedsiębiorczy sprowadzają te warzywa z bardzo daleka po przesadnie 

zawyżonych cenach. Dostarczają je raz w tygodniu w dni targowe. Większość nie może sobie 

pozwolić na świeże warzywa przez prawie 8 miesięcy. Skłania ich to do używania importowanych 

przypraw bardzo niebezpiecznych dla zdrowia. 

Podsumowanie głównych problemów: Podczas trwającej 8 miesięcy pory suchej nie ma 

produkcji rolniczej, ponieważ brakuje wody i wszystkie zwierzęta szukają pożywienia. 

Zwierzęta wchodzą przez lokalne ogrodzenia z trawy i niszczą nieliczne wtedy uprawy. 

Dlatego wielką potrzebą jest zapewnienie wody, ogrodzenia wokół gospodarstwa, 

materiałów rolniczych i szkoleń. 

2. Cele 

Wsparcie ekonomicznie i społecznie grupy kobiet, poprzez utworzenie miejsca dogodnego dla 

rolnictwa przez cały sezon. 

 Wsparcie finansowe kobiet, ponieważ będą one dostarczać produkty rolne w regionach 

Garango 

 Wsparcie udzielone kobietom na opłacanie czesnego za szkołę dla ich dzieci 

 Dostarczenie ludności świeżych warzyw po niskich kosztach (produkowanych lokalnie) 

zapewniających zdrowe życia 

 Zapewnienie kobietom szkolenia technicznego w rolnictwie 

3. Beneficjenci 

Stowarzyszenie Kobiet z Lergho jest bezpośrednim beneficjentem projektu wraz z ich rodzinami i 

innymi osobami na utrzymaniu: grupa kobiet korzystająca z gospodarstwa będzie wynosić 20. 

Rodziny kobiet: pośrednimi beneficjentami będzie średnio 120 rocznie. 

Ludność Lergho i cały region Garango 



 

4. Działania projektowe 

- Ogrodzenie wokół ziemi o powierzchni 4 hektarów 

- Wykonanie kompletnego odwiertu na studnię ze zbiornikiem na wodę o pojemności 10.000 litrów 

i panelami słonecznymi do podlewania ogrodu 

- Szkolenie rolnicze kobiet przez okres 2 tygodni 

- Zakup trójkołowca do transportu produktów rolnych na rynek 

- Magazyn do przechowywania materiałów oraz biuro do zarządzania gospodarstwem 

- Zapewnienie kobietom materiałów rolniczych: kalosze, puszki z wodą, rękawiczki, końska 

kanalizacja 

 

5. Strategia wdrażania 

- Kobiety będą zgrupowane w zespoły, zostaną im przydzielone działki do produkcji konkretnego 

produktu na rynek 

- Monitoring będzie prowadzony przez kierownictwo kobiet 

6. Zrównoważony rozwój 

- Sprzedaż produktów przyniesie duże przychody 

- Każda grupa kobiet otworzy konto do oszczędzania 

- W każdym sezonie grupy kobiet będą deponować pewien procent swoich przychodów po 

sprzedaży produktu 

- Kobiety mogą rozpocząć mikrofinansowanie innych kobiet i między sobą 

- Projekt pozwoli dwóm chłopcom ze wsi szkolić się w zakresie konserwacji odwiertu. Chłopcy 

będą utrzymywać system i zarabiać trochę pieniędzy 

7. Budżet projektu 

- Zabezpieczenie gospodarstwa: ogrodzenie terenu: 7 387 500 (ceny lokalne, w fcfa) 

- Wykonanie otworu wiertniczego ze zbiornikiem na wodę o pojemności 10 000 litrów i panelami 

solarnymi: 9 530 000  

- Prace hydrauliczne w gospodarstwie z odpływami kranowymi: 1 230 000 

- Zakup trójkołowca na dostawę produktu: 3 500 000 

- Budowa sklepu: 826 000 

- Zapewnienie sprzętu rolniczego i bezpieczeństwa: 720 000 

Całkowity koszt projektu: 23 193 500 Fcfa = 35 682 Euro 

 

8. Plan finansowy 

Biorąc pod uwagę koszt projektu, chciałbym poprosić o dofinansowanie dwie organizacje, które się 

znają i mogą współpracować przy finansowaniu.  
 

No. Źródło finansowania Waluta lokalna  Euro   
1.  

 

Polska Fundacja dla Afryki  8,100,000  14000  

2. 

 

„Maitri” Ruch Solidarności  13,000,000  20,000   

3.  

 

Lokalny udział stowarzyszenia 1,093,300  1,68  

 Całkowity koszt 23,193,500  35,682   
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