Projekt Life from soil, slovenska verzija vodnika dobrih praks

VODNIK DOBRIH PRAKS, izbranih v sklopu
projekta Life from soil, ERASMUS +; povzetek v
slovenskem jeziku
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Vodnik dobrih praks izbranih v sklopu projekta Life from soil, ERASMUS + je v originalu
napisan v angleščini, tukaj pa predstavljamo slovenske povzetke, ki so jih pripravili študenti
Biotehniškega centra Naklo. Gradivo je nelektorirano in je namenjeno le za notranjo uporabo
kot didaktični pripomoček.

Projekt je sofinanciran s strani EU.
Vsebina publikacije ne odraža uradnega mnenja EU. Odgovornost za informacije in poglede,
ki so izraženi v publikaciji, v celoti prevzema avtor.

2

Projekt Life from soil, slovenska verzija vodnika dobrih praks

Kazalo vsebin

Uvod v projekt Life from Soil

4

Prvi koraki v nov projekt

5

Obsežni opisi primerov dobrih praks

8

Krajši opisi primerov dobrih praks

40

Definicije pojmov in viri

85

Preglednica celotnega izbora dobrih praks

86

3

Projekt Life from soil, slovenska verzija vodnika dobrih praks

UVOD V PROJEKT Life from soil
Leto 2015 so Združeni narodi razglasili za mednarodno leto tal. Rdeča nit projekta so prav tla
in še posebej rodovitna prst, zmes zdrobljenih kamnin in organske snovi in njem bistven
pomen za življenje na Zemlji. Ohranjanje talne biodiverzitete je izrednega pomena za
ohranjanje ekosistemov in za obstoj človeka. Z intenzivnim kmetijstvom, urbanističnimi in
industrijskimi posegi rušimo naravno ravnotežje dejavnikov v tleh, ki so pomembni za
ohranjanje in ustvarjanje kakovostne rodovitne prsti. Degradacija tal je zato danes resen
problem, še posebej če pomislimo globalno na porast človeške populacije in s tem
povezanim povečanjem potrebe po pridelovanju hrane. Zato menimo, da je potrebno
izpostaviti pomen tal iz vidika vseh ekosistemskih storitev in človeških dejavnosti, ki so s tem
povezane. Ker želimo predvsem poudariti pozitivne plati, smo se odločili da pripravimo
vodnika dobrih praks, kjer smo zbrali primere podjetij, ustanov, projektov in iniciativ, ki
podpirajo ohranjanje rodovitnosti prsti in hkrati prinašajo prednosti za celotno skupnost.

Osnovne informacije o projektu:
Projekt Life from soil, akronim LFS (dobesedno pomeni življenje iz prsti) je mednarodni
projekt 9 partnerjev s področja formalnega in neformalnega izobraževanja iz 9 držav iz vseh
geografskih predelov Evropske unije, ki želijo podpreti lokalni trajnostni razvoj, podeželske
skupnosti in ranljive ciljne skupine z uporabo prilagojenega, prosto dostopnega in
preverjenega izobraževalnega procesa.
V osnovi projekt poudarja temeljno vlogo tal pri ustvarjanju in vzdrževanju življenja tudi preko
formalnih in neformalnih oblik izobraževanja. Predlagani inovativni izobraževalni koncept se
osredotoča na povezovanje konceptov prsti in človeške družbe/skupnosti, ki se izražajo v
različnih dejavnostih kot na primer kmetijstvo in proizvodnja hrane, hortikulturna terapija,
trajnostno upravljanje podeželja in krajine ter ekološke skupnosti.
Partnerstvo združuje formalne in neformalne izobraževalce, ki aktivno delujejo na področju
kmetijstva, hortikulture in naravovarstva. Projekt je namenjen sledečim ciljnim skupinam:
srednješolci in študenti, odrasli udeleženci izobraževanja, ranljive skupine, nevladne
organizacije, učitelji, mentorji in izobraževalci odraslih. Velik poudarek je na ranljivih
skupinah podeželskega in mestnega prebivalstva kot na primer brezposelni, starejši,
zaporniki. Splošni cilj projekta je povečati sposobnosti in zmožnosti ranljivih skupin ljudi, ter
jim omogočiti, da postanejo neodvisni, zaposljivi, aktivni in konkurenčni
v svojem
prizadevanju, da bi živeli trajnostno, plodno in ugodno življenje.
V vodniku smo zbrali dobre prakse iz vseh partnerskih držav (Španija, Italija, Finska,
Slovenija, Madžarska, Romunija, Velika Britanija, Češka in Slovaška), ki se povezujejo z
vlogo prsti kot osnova za obstoj človeka in delovanje družbe ter vpeljujejo trajnostno
ravnanje s to pomembno dobrino.
Vodnik dobrih praks je osnova za pripravo didaktičnega materiala in sicer različnih
izobraževalnih modulov za izobraževanje odraslih. Pripravljeni didaktični material bo tudi
poskusno uporabljen in preizkušen v sklopu izobraževanj, ki jih bomo organizirali v treh
testnih državah (Madžarska, Češka in Slovaška), po evalvaciji testnih primerov pa
nameravamo izobraževanja organizirati tudi v ostalih partnerskih državah.
Projekt se je začetek septembra 2015 in se zaključuje septembra 2017.
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Nekaj informacij o projektnih partnerjih
Agora, Asociatia Agora Grup de Lucru pentru Dezvoltare Durabila, www.green-agora.ro,
Romunija, je kooperativa majhnih lokalnih proizvajalcev in potrošnikov v urbanem naselju.
Inspi-Ráció, www.inspi-racio.hu, Madžarska, nevladna organizacija, ki deluje na področju
neformalnega izobraževanja.
Garden Organic, Henry Doubleday Research Association, www.gardenorganic.org.uk ,
Velika Britanija, je dobrodelna organizacija na področju ekološke pridelave hrane, katere cilj
je delovanje v dobro posameznikov, družbe in okolja.
Biotehniški center Naklo (BC NAKLO), www.bc-naklo.si , Slovenija, je izobraževalna,
raziskovalna in razvojna ustanova z izobraževalnim posestvom za pridelavo in predelavo
ekološke hrane.
Pirkan Helmi, www.pirkanhelmi.fi, Finska, je lokalna akcijska skupina (LAS), ki deluje na
področju razvoja podeželja.
SOSNA, www.sosna.sk, Slovaška (vodilni partner), je ekološki center za praktični prikaz
okolju prijazne rabe obnovljivih virov energije in ostalih naravnih virov.
SPLAV, www.sdruzenisplav.cz, Češka republika, je nevladna organizacija, ki deluje na
področju izobraževanja in ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti
Raziskovalni inštitut “Enrico Avanzi”, CiRAA, Univerze v Pisi, Italija, www.avanzi.unipi.it, se
ukvarja z raziskavami na področju kmetijstva in ekologije.
Univerza San Antonio, www.ucam.edu, Španija je privatna (katoliška) univerza v kraju
Murcia.

Prvi koraki v nov projekt

Pred začetkom vsakega projekta na področju trajnostnega kmetijstva in upravljanja s krajno,
ki je usmerjen v dobrobit skupnosti in okolja, se moramo vprašati po nekaterih strateških in
operativnih vidikih kot na primer:
−
−
−
−
−
−
−
−

lokacija projekta, ki mora biti dostopna za deležnike;
viri projekta, s posebnim poudarkom na finančne vire kot so donacije – identifikacija
potreb po virih je eden od bistvenih korakov;
interesne skupine oz. deležniki, kar vključuje identifikacijo deležnikov in načinov
vključevanja le-teh v projekt;
zakoni in predpisi, ocene tveganja za varnost in zdravje udeležencev in ostalo, kar
zadeva področje dela projekta;
komunikacija in sodelovanje med partnerji projekta;
način upravljanja in vodenja projekta;
podpora projekta na lokalnem in širšem nivoju, vključno s podporo odločevalcev;
učenje od preteklih izkušenj in dobrih praks, ki so bile že identificirane – s posebnim
poudarkom na vključevanje le-teh v vizijo projekta.
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Zbirka primerov dobrih praks v tem vodniku naslavlja številna ključna vprašanja ob
začetku projekta. Za začetek, pa so nasveti projektnih partnerjev sledeči:
−
−
−
−
−
−
−
−

Bodite realni, vendar še vedno navdušeni!
Usmeriti vašo zamisel v pravo smer.
Imejte dobro strategijo že od samega začetka.
Dobro načrtujte vaš »prostor« oz. nišo.
Poskrbite za podporo investitorjev in odločevalcev.
Vložite veliko energije v delo in graditev zaupanja ter pozitivnega odnosa z vsemi
vpletenimi oz. deležniki.
Določite jasne vloge in odgovornosti vseh vpletenih sodelavcev.
Vzpostavite dobro komunikacijo s skupnostjo in deležniki že od samega začetka ter
jih vključujte v vse faze projekta.

Izbrane primere dobrih prask, ki smo jih identificirali v državah projektnih partnerjev, smo
razporedili znotraj 6 kategorij, ki so se zdele projektnim partnerje najbolj relevantna. Te
kategorije so:
−
−
−
−
−
−

Kategorija 1: Socialna in hortikulturna terapija
Kategorija 2: Okolju prijazne kmetijske iniciative
Kategorija 3: Skupnostni projekti in ekološka naselja
Kategorija 4: Trajnostno kmetijstvo
Kategorija 5: Izobraževanje in usposabljanje na področju trajnostnega upravljanja s
krajino
Kategorija 6: Podjetnost na podeželju

Izbrane primere dobrih praks smo nato razdelili v dve skupni in sicer:

−

prvo skupino primerov dobrih praks (en primer za vsako vključeno državo oz.
partnersko organizacijo), ki smo jih bolj obširno opisali, saj se ožje nanašajo na
partnerske organizacije oz. na njihove projekte;

−

drugo skupino (tri izbrani primeri dobrih praks za vsako državo oz. partnersko
organizacijo) smo opisali na krajši način, saj se ožje ne nanašajo na partnersko
organizacijo – kratke primere je izbrala partnerska organizacija med organizacijami, s
katerimi sodeluje, in/ali njihovimi projekti.
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Preglednica primerov dobre prakse glede na državo in razporeditev v kategorije:
država

Naslov primera dobre prakse

Razporeditev
v kategorije

Obsežni opisi primerov dobrih praks- se nanašajo na partnerske organizacije in/ali na
njihove projekte
Skupnostni vrt kot terapija in delovna priložnost
Gozdne poti - mreža gosto gozdnatih območjih v Evropi
Združenje Polyán
Projekt Orti E.T.I.C.I.
ASAT: Skupnostno podprto kmetijstvo
Projekt SVATOBOR
Biotehnični center Naklo (BC Naklo); vizija in projekti
Program UCAMPACITAS
Projekt Rast

Češka republika
Finska
Madžarska
Italija
Romunija
Slovaška
Slovenija
Španija
Anglija

kat. 1
kat. 1
kat. 2,4
kat. 1,2,4,5,
kat. 2
kat. 1,2,5,6
kat. 4,5,6
kat. 1,4,5
kat. 1,4,5,6

Krajši opisi primerov dobrih praks- se nanašajo na ostale organizacije (in/ali njihove
projekte), s katerimi partnerske organizacije sodelujejo
Združenje Neratov
Terapevtski vrt na Oddelku za psihiatrijo Univerzitetne
bolnišnice Brno
Skupnost Camphill na Češkem
Projekt Pogumno v naravo
Zdrave hiše kot model trajnostne gradnje
Projekt Dobro počutje, zaposlovanje in prihodek iz
narave
Nakupovalne skupnosti Košarica
Projekt Slamnata hiša
Dolina Krišne na Madžarskem
Kmetijska zadruga Calafata
Ekološka kmetija BioColombini
Društvo Il Giardino di Filippo
Projekt FRUTRAD (Plodovi tradicije)
Fundacija LAM za ljudi s podeželja
Fundacija LIA za socialno šibke otroke in mladostnike
Nevladna organizacija Alter Nativa
Organizacija OASIS - upanje za novo življenje
Kmetija Na Haji in »skupnost hrane«
Trajnostni Park Istra
Projekt Souporaba kmetijskih zemljišč
Učni poligon za samooskrbo Dole – permakultura in
ekoremediacije
Podjetje Camposeven
Okoljska vzgoja in učilnica v naravi v sklopu regijskega
parka SIERRA ESPUÑA
Podjetje La Almajara del Sur
Socialna in hortikulturna terapija v zaporu HMP RYE Hill
Vrtnarska skupina za ljudi z demenco
Vrtovi MARTINEAU
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Češka republika
Češka republika

kat. 1,3
kat. 1

Češka republika
Finska
Finska
Finska

kat. 1,2,3,6
kat. 1
kat. 5
kat. 1, 2, 5, 6

Madžarska
Madžarska
Madžarska
Italija
Italija
Italija
Romunija
Romunija
Romunija
Slovaška
Slovaška
Slovaška
Slovenija
Slovenija
Slovenija

kat. 2
kat. 1, 3, 5
kat. 3
kat. 1, 2, 5, 6
kat. 1, 2, 5, 6
kat. 1, 2, 5
kat. 6
kat. 2,5,6
kat. 1, 2
kat. 2,3,4
kat. 1,2,5
kat. 2,3,4
kat. 2,3,5
kat.1,2,3,5, 6
kat. 5

Španija
Španija

kat. 2,6
kat. 5

Španija
Anglija
Anglija
Anglija

kat. 2,6
kat. 1,5
kat. 1
kat. 1
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Obsežni opisi primerov dobrih praks, ki se nanašajo na partnerske
organizacije in/ali na njihove projekte
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Skupnostni vrt kot terapija in delovna priložnost
Država: Češka
Kategorija 1: Socialna in hortikulturna terapija
Kontakt za podrobnosti o projektu: Kristina Garrido, +420 603 383
527, kristina@sdruzenisplav.cz, www.zahradyusplavu.cz

O projektu:
Skupnostni vrt »U SPLAVu« je bil ustanovljen v okviru projekta Evropskega socialnega
sklada (ESS) v letih 2013/14. Glavna ideja je bila uvesti hortikulturno terapijo kot metodo
pomoči brezposelnim preko zagotavljanja socialnih stikov in delovnih priložnosti na tržnih
skupnostnih vrtovih. Projekt je imel štiri faze:
Faza 1: Motiviranje udeležence;
Faza 2: Vzpostavljanje skupnostnega vrta, sledila je hortikulturna terapija, izobraževanje in
uvajanje tujih praks;
Faza 3: Izvajanje tečajev za prekvalifikacijo;
Faza 4: Ustvarjanje delovnih mest na vrtu, vključno z vzdrževanjem, organizacijo dogodkov,
prodaje izdelkov iz predelanih pridelkov.
Trajanje projekta:
−
−

2013 – 2014: Projekt ESS
2015 – v teku: skupnostni vrt »Sdruzeni SPLAV«

Lokacija projekta: Doudleby nad Orlici, Češka; majhno mesto na podeželju blizu
renesančnega gradu.
Financiranje projekta: Začetne investicije so bile izvedene s sredstvi iz Evropskega
socialnega sklada. Vključevale so vzpostavitev samega vrta, nakup orodja in strojev, oglede
mednarodnih dobrih praks, usposabljanje ciljnih skupin in vzdrževanje vrta za dve leti (2013,
2014). Skupni proračun je znašal 240.000 €. Trenutno Sdruzeni SPLAV pokriva osnovne
stroške (semena, gorivo itd.), vzdrževanje vrta je omogočeno s pomočjo Zavoda za
zaposlovanje, ki zagotavlja nekaj polno zaposlenih delavcev (javna dela).
Ostale podrobnosti:
Sdruzeni SPLAV je nevladna organizacija, ustanovljena leta 2004. Deluje v okviru razvoja
podeželja (finančno podpira izbran projekt iz svojega področja, združuje lokalne skupnosti) in
pomaga neprivilegiranim skupinam ljudi, zlasti brezposelnim (izobraževanje in
prekvalifikacija, nova delovna mesta, psihološka in socialna pomoč). Sdruzeni SPLAV se
financira iz različnih nacionalnih in evropskih sredstev kot tudi iz članarin.
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Ciljna skupina:
Projekt je bil prvotno prilagojen brezposelnim osebam nad 50 let in brezposelnim po
starševskem dopustu in / ali z majhnimi otroki. Te ciljne skupine težko ponovno pridobijo
delovno razmerje in so pogosto brezposelni dalj časa. Spopadajo se tudi s psihološkimi vidiki
njihovega trenutnega stanja – izgubili so službo, otroci so zapustili dom, vračajo se na delo
po starševskem dopustu, skrbijo za majhne otroke itd. Pri projektu so sodelovale te ciljne
skupine, vendar pa je vrt bil vedno odprt za vsakogar, ki je želel prispevati in se vključiti - od
lokalne skupnosti do šol in klubov seniorjev.
Sedaj ima korist od skupnostnega vrta širok spekter ljudi - lokalne šole in vrtci, ljudje s
posebnimi potrebami, tujci iz begunskega taborišča, kot tudi lokalni prebivalci.
Na splošno je v našem okolju zelo težko pritegniti ljudi na skupnostne vrtove, še posebej na
podeželju. Ljudje imajo svoje vrtove in so še vedno zelo skeptični glede načina skupnega
delovanja. Sdruzeni SPLAV poskuša doseči ljudi s pomočjo zavodov za zaposlovanje,
centrov za ljudi z posebnimi potrebami, hobi klubov in medijev. Za promocijo našega dela
uporabljamo tudi mesečno kmečko tržnico kot tudi lokalni dvorec.
Terapevtske in družbene koristi projekta:
Projekt je imel zelo velike koristi za udeležence, tako terapevtske kot socialne. Predvsem
smo udeležencem ponudili redne sestanke s trenerji in psihologi, ki so jim pomagali, da bi bili
spet pozitivni in znova aktivni. Vrt spodbuja tudi osredotočenost na skupno delo na vrtu od
načrtovanja do sajenja in vzdrževanja. To je bila hortikulturna terapija - ljudje so bili pozitivni
glede svojega dela, med seboj so ustvarili močne vezi, ker so imeli podobne težave, isti
skupni cilj in prihodnost ter so lahko videli rezultate svojega dela na dnevni osnovi. Poleg
tega je projekt imel dva navdihujoča mednarodna partnerja - Juankoski Heritage Society
(Finska) -, ki vodi terapevtski skupnostni vrt in Riverside Market Garden Association (Wales),
ki vključuje lokalno podprto kmetijstvo in skupnostne vrtove. Partnerji so prihajali na obisk in
pomagali pri vseh fazah projekta. Dvanajst udeležencev pa je obiskalo in pridobilo izkušnje z
vrtovi na Finskem in v Walesu. Udeleženci so lahko videli, da imajo tudi ljudje drugje
podobne skrbi in težave, kar je imelo samo po sebi terapevtski učinek.
Udeleženci so imeli tudi dostop do tečajev za prekvalifikacijo (vrtnar, kmetijec, dietetik), ki so
jim povrnili zaupanje in jim omogočili večjo konkurenčnost na trgu delovne sile.
Terapevtske in socialne koristi so imele tudi druge ciljne skupine – organizirali smo dneve
odprtih vrat za ljudi s posebnimi potrebami, šole in vrtce ter družabne in izobraževalne
dogodke za širšo javnost.
Vrt se še vedno razvija v odprt prostor, kjer se ljudje srečujejo v okviru rednih dogodkov, ki
so bodisi namenjeni samo njim ali odprti za javnost, kjer delajo skupaj ali pa posamezno.
Najpomembneje je, da so bližje naravi in bližje drug drugemu.
Rezultati:
Projekt je pomagal večini udeležencev, da so pridobili nazaj svoj interes do življenja.
Ugotovili so, da so vredni in lahko naredijo nekaj dragocenega. Strah je pogosto razlog, da
brezposelni ne morejo več ponovno pridobiti službo. Projekt jim je pomagal, da so se znebili
svojih strahov in se postavili na svoje noge. Nekaterim je bilo ponujeno plačano delo za eno
leto, za nekatere je projekt pomenil karierno spremembo, za druge pa nov hobi. Prav vsak pa
je pridobil nova znanja in izkušnje. Približno 80% udeležencev je trenutno zaposlenih.
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Naš projekt je bil eden prvih projektov te vrste v naši državi. Imel je zelo pozitiven medijski
odziv in zelo uspešno končno mednarodno konferenco. Projekt je v regiji uvedel pojme kot
so hortikulturna terapija, skupnostno vrtnarjenje, socialna hortikultura itd..
Osebna zgodba:
»Hortikulturna terapija in skupnostno vrtnarjenje so bili do nedavnega za mnoge od nas
popolnoma neznane besede. Zdaj vemo, kaj si lahko predstavljamo pod temi pojmi. S
hortikulturno terapijo imamo sedaj osebne izkušnje. Delo na vrtu nam pomaga, da pozabimo,
da smo brezposelni, da imamo težave. Biti del skupnosti nam pomaga reševati različne
situacije, ki se lahko pojavijo pri iskanju zaposlitve, pa tudi v delovanju družine. Naučili smo
se nekaj novega, pa tudi spoznali nove prijatelje, ki si delijo enako usodo. Moramo misliti
optimistično in biti sposobni spoznati, da lahko tudi brezposelna oseba ustvari nekaj lepega
in zanimivega in postane koristna za družbo. Predavanja, seminarji in ekskurzije so nas
obogatili - imamo veliko novih informacij o vrtnarjenju, spoznali pa smo tudi nekaj skrivnosti
naše duše. To je privedlo do sprememb v našem vedenju – pridobili smo več zaupanja,
uživamo v uspehih in pozitivnem odzivu javnosti na naša prizadevanja in imamo veliko
načrtov za prihodnost.« pravi Božena Kovarickova, udeleženka projekta.
Kakšni so bili izzivi?
Največji izziv je bil delo z ljudmi, ki so bili dolgotrajno brezposelni. Biti prijatelj in šef v eni
osebi. Obvladovati argumente in razprave. Spustiti naša pričakovanja in biti še vedno
pozitiven. Pritegniti ljudi na podeželju z vrtnarjenjem. Vključiti ljudi v nekaj, ko niso dobili nič
drugega kot dober (upajmo) občutek ali šopek korenja v zameno. Prodati organsko zelenjavo
za več denarja.
Kaj je bil največji uspeh?
Vzpostavitev lepega vrta na degradiranem območju v bližini zgodovinske stavbe bližnjega
gradu. Fizični rezultati - neverjetna zelenjava, zelišča in cvetje ter izdelki, kot so zeliščne soli,
zeliščni čaji, mila, gorčica in še veliko več. Pomoč na nek način vsem ljudem, ki sodelujejo v
projektu. Prijateljstva in odnosi, čeprav nekateri od njih samo za kratek čas v življenju.
Mednarodna konferenca, ker je bila hortikulturna terapija in skupnostni vrtovi aktualna tema.
Kaj je bilo najbolj učinkovito?
Najbolj učinkovito je bilo sodelovanje s pravimi ljudmi - predavatelji, partnerji, navdihujočimi
osebami. Navdušenje je nalezljivo.

Kakšen nasvet bi dali nekomu, ki želi začeti projekt kot je ta?
Imejte realistična pričakovanja. Imejte pilotni projekt. Pripravite načrt projekta z izkušenimi
partnerji. Poskusite pripraviti vsaj delno trajnostni projekt po prenehanju financiranja naredite strateški in poslovni načrt. Dobite navdih v tujini. Imejte dobrega psihologa v ekipi.
Imejte polno zaposlenega menedžerja, ki dela samo na projektu. Ne mislite, da so vsi kot vi.
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Vir slik: Kristina Garrido
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Gozdne poti - mreža gosto gozdnatih območjih v Evropi
Država: Finska
Kategorija 1: Socialna in hortikulturna terapija
Kontakt za podrobnosti o projektu:
Eira-Maija Savonen, eira-maija.savonen@luke.fi, tel. +358 50 391 4048

O projektu:
Cilj projekta je bil raziskati popolnoma nov koncept terapevtskih gozdnih poti in več
namenskosti gozdov v Evropi. V občini Ikaalinen na Finskem so razvili poseben koncept
gozdne poti dobrega počutja in preučili (na univerzitetni ravni) psihološke in fiziološke učinke
na uporabnike. Pot vsebuje več vaj, ki jih je potrebno narediti v določenem času v gozdu.
Učinki so merljivi neposredno na nivoju fiziološke odpornosti (raven kortizola, raven stresa,
imunološka raven celic).
Trajanje projekta: 2012 - 2013.
Lokacija projekta: Parkano (Finska), Sunne (Švedska), Nommern (Luksemburg) in
Brouvelieurs (Francija).
Financiranje projekta:
Skupni proračun projekta je 502.238,00 EUR, financiran predvsem iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja – LEADER.
Sedem akcijskih LEADER skupin iz štirih držav EU (Finska, Francija, Luksemburg in
Švedska) je vzpostavilo skupni projekt »Gozdne poti - mreža gosto gozdnatih območjih v
Evropi«. Pobudnika projekta sta bila višja raziskovalka Eira-Maija Savonen iz Natural
Resources Institute Finska in Kalevi Kivistö iz Oddelka za psihologijo Univerze Tampere.
Dveletni projekt je bil razdeljen na dva podprojekta: 1) gozdni seminar - s ciljem učiti se od
dobrih praks v gozdarstvu in podjetništvu, povezanem z gozdovi in 2) gozdna pot - s ciljem
obnove in povečanja gozdnih poti v vsaki državi partnerici ter promocija le-teh z namenom,
da se ljudje zavejo pozitivnih učinkov zelenih površin na dobro počutje ljudi.
Na Finskem (blizu Ikaalinen) je bila leta 2010 odprta prva gozdna pot s predhodno
načrtovanimi aktivnosti za lajšanje stresa na svetu. Domneva je bila, da preproste vaje v
sproščujočem okolju in opazovanje značilnosti naravnega okolja okrepijo pozitivne učinke
narave. Čeprav so številne študije pokazale, da naravno okolje zmanjšuje stres, izboljšuje
razpoloženje, koncentracijo in zmogljivost, to znanje prej ni bilo uporabljeno v praksi v okviru
gozdnih poti. V ta namen sta Univerza Tampere in finski Forest Research Institute (Metla)
sodelovala pri ustvarjanju prvih gozdnih poti z navodili na kažipotih, katerih cilj je spodbuditi
sprostitev, izboljšati razpoloženje, izzvati spoznavni razmislek in pozornost ter pomagati
poiskati priljubljeno mesto za druženje.
V času trajanju projekta so bile odprte gozdne poti z enakimi psihološkimi vajami tudi v štirih
partnerskih državah EU. Prva od štirih »poti dobrega počutja« je bil odprta za javnost v občini
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Sunne na Švedskem septembra 2012, druga pa v Nommern v Luksemburgu aprila 2013.
Finsko pot v Parkanu so odprli junija 2013 in francosko pot v Brouvelieursu septembra 2013.
Vse poti uporabljajo obstoječe mreže poti v običajno upravljanih gozdovih z enostavnim
dostopom za obiskovalce. Na Finskem je bila ustanovljena tudi prva zasebna »pot dobrega
počutja«, namenjena uporabi gostov v sklopu najema domačije.
Ciljna skupina:
Ciljna skupina je zelo široka. Krepčilne gozdne poti so urejeno za brezplačno javno uporabo
in so dostopne neprekinjeno skozi celo leto. Predvsem so namenjene ljudem, ki jim najbolj
koristijo pozitivni vplivi gozdnih poti na zdravje, na primer ljudem, ki trpijo zaradi visoke ravni
stresa.
Terapevtske koristi projekta:
Po raziskavi, opravljeni med uporabniki, je 79 % obiskovalcev (N = 167) poročalo, da je bilo
njihovo razpoloženje bolj pozitivno po prehojeni poti kot prej. Več kot dve tretjini (69%)
uporabnikov je poročalo, da so bili po sprehodu mirnejši, bolj pozorni in polni energije ter
manj obremenjeni z vsakdanjimi skrbmi kot pred sprehodom. Skoraj vsi (90%) so bili
pripravljeni priporočiti pot prijateljem in znancem, zlasti za zmanjšanje stresa in izboljšanje
razpoloženja po napornem dnevu ali tednu v službi. Iz rezultatov je mogoče sklepati, da so
vaje, namenjene izboljšanju razpoloženja in sprostitvi, bile uspešne za večino sodelujočih.
Gibanje v mestnem okolju, enakega trajanja in dolžine poti, ne izzove enakih učinkov kot
gibanje z vajami iste časovne dolžine v gozdu (raven kortizola se zmanjša v gozdu, v
mestnem okolju pa se ne zmanjšuje, ampak ostaja visoka).
Sodelovanje skupnosti:
V projektu je sodelovalo veliko deležnikov kot na primer lastnikov gozdov, turističnih
podjetnikov do večjih pravnih oseb, kot so toplice, različna združenja, univerze, raziskovalni
centri, …
Razširitev koncepta poti je inovativna in podjetniki lahko uporabijo ugotovitve iz tega projekta
in razširijo svojo ponudbo z lastnimi edinstvenimi potmi dobrega počutja.
Rezultati projekta:
−
−
−
−
−

−
−
−
−

Uporaba gozdnih virov na trajnosten način za brezplačen ekonomski učinek, na
primer v zasebnih podjetjih, ki se ukvarjajo s kmečkim turizmom;
Obveščenost na regionalni ravni o novi možnosti uporabe gozdnih virov in promocija
javnega zdravja;
Prve poti dobrega počutja na svetu, urejene v vsaki partnerski državi;
Deljenje znanja in uporaba tovrstnih poti;
Učinki na zdravje oseb, ki uporabljajo poti (učinki proti nastanku rakavih obolenj in
anti-stresni učinki, večja odpornost – možni poligon za znanstvene raziskave na to
tematiko);
Prve javne »poti dobrega počutja« na Švedskem, v Luksemburgu in Franciji;
Zbrani znanstveni podatki, ki jih uporabljajo univerze in raziskovalci;
Možnost, da se z zelo majhnimi stroški uredi druge poti, ko se začne koncept širiti
(vendar pa jih je potrebno prilagoditi vsaki posamezni lokaciji);
Ekonomska prednost na regionalni ravni (nove poti, ki jih je potrebno raziskati v
turizmu, povezanem z naravo).
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Ta izvorno finski inovativen koncept se je začel širiti. Koncept je zaživeli tudi s strani
zasebnega podjetnika in identificiranih je bilo več javnih poti, ena pa tudi urejena v okviru
projekta v mestu Parkano Käenkoski, kjer bo služila tudi lokalnemu športnemu združenju, eni
izmed najbolj priljubljenih finskih plesnih dvoran (Käenkoski), nekaterim turističnim podjetjem
in prebivalcem območja Parkano kot tudi turistom, ki jih privlači narava. Zelo pomembni so
tudi zdravstveni vidiki (zmanjšanje javnih stroškov za zdravljenje, spodbujanje gibanja po
naravi). Ker seveda gozdove ne moremo premakniti v mestna središča, da bi pridobili te
vrste »centrov dobrega počutja«, je potrebno preživeti prosti čas in počitnice na podeželju,
kar pomeni priložnosti za razvoj podeželja in za s podeželjem povezana turistična podjetja za
širitev ponudbe in pridobitev dodatnih strank.
Pridobljena spoznanja:
Prenos koncepta poti je bil lažji, kot je bilo pričakovano. Izboljšanje zdravja vpliva na
vsakogar. Na primer rakava obolenja predstavljajo rastočo grožnjo in terapevtske gozdne
poti lahko prispevajo k njihovi preventivi. Večnamenska uporabnost gozdnih območij je
pomembna za gospodarstvo, za podeželje in podjetja na podeželju, kot tudi za javno zdravje.
Poti se lahko uporablja tudi za ponovno uvajanje obiskovanja narave, saj vsebujejo mentalne
vaje, da bi lahko našli svoj najljubši prostor sredi narave. V današnjih časih se veliko ljudi boji
gibanja sredi narave in gozda (življenje v mestu je prekinilo prejšnje stike z naravo in
gozdovi) in te poti lahko služijo tudi v terapevtske namene.
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Združenje Polyán
Država: Madžarska
Kategorija 2: Okolju prijazne kmetijske iniciative
Kategorija 4: Trajnostno kmetijstvo

Kontakt za podrobnosti o projektu
Gusztáv Vágvölgyi, www.polyan.hu, +36209750171

O projektu:
Polyán je zapleten ekonomsko razvojni program oz. združenje, ki se osredotoča na lokalne
vire. Namen le-tega je vzpostavitev produkcije in porabe, ki pozitivno vpliva na okolje. Da bi
to dosegli, program ponuja lokalnim kmetovalcem strukture in priložnosti, preko katerih lahko
postanejo pomembni akterji lokalnega trajnostnega razvoja.
Trajanje projekta: Začel se je leta 2008 in se še nadaljuje.
Lokacija projekta: Polyán se odvija v Mikóháza, majhni vasici ob Zemplén gorovju, blizu
madžarsko-slovaške meje.
Ciljna skupina:
Projekt je v podporo:
−
−
−
−

članom združenja ( skupnosti),
kmetom, ki so zainteresirani za projekt in za prosto rejo govedi,
strokovnjakom , ki jih zanima vzgoja in ohranjanje avtohtonih pasem domačih živali,
ljudjem, ki jih zanima življenje na podeželju, proizvodnja in uporaba lokalne zdrave
hrane.

Spletna stran projekta, socialno omrežje in blogi so glavne komunikacijske platforme, saj
večina zainteresirane javnosti se z akterji projekta poveže na osnovi teh kanalov. Poleg tega
je projekt tudi medijsko pokrit in se predstavlja v različnih strokovnih revijah.
Terapevtske koristi projekta:
V okviru projekta je 40 gospodinjstev prejelo živino v oskrbo. To je dolgoročno boljši način za
boj proti revščini kot pa samo pomoč družinam v stiski.
Vključevanje skupnosti:
Vključevanje deležnikov v program »sprejetja in oskrbe živali« je potekala preko objave
razpisa na naši spletni strani, socialnih omrežjih, medijih in preko ustnega sporočanja.
Informacije o projektu smo širili tudi preko forumov. Kmetje, ki so pokazali interes za
sodelovanje v projektu, so najprej izpolnili obrazec za predhodno registracijo. V postopku
izbora smo kandidate osebno obiskali ter preverjali njihovo primernost za sodelovanje v
projektu. V primeru, da smo ugotovili primernost pogojev za sprejetje in oskrbo živali, smo
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pripravili pogodbe in predali živali (običajno so bile to telice). V sklopu tega procesa je ostalo
samo 10% nerazporejenih ali zavrnjenih telic.
Trajnostno upravljanje s krajino:
Projekt Polyán si prizadeva dokazati pozitivni vpliv paše na ekosisteme in biodiverziteto, kar
je bilo ugotovljeno tudi iz opravljanih raziskav v sklopu projekta.
Rezultati:
Projekt Polyán temelji na skladnem sodelovanju z naravo pri upravljanju krajine.
V okviru rejskega programa se projekt osredotoča na karpatske rjave govedi. Po štirih letih
se sedaj na Madžarskem sledi 150-200 plemenskim živalim, ki imajo individualno vzrejno
kodo. Opravljene so tudi raziskave glede uspeha vzreje iz znanstvenega vidika. To govedo
je postalo priljubljeno med kmeti, ki razmišljajo o samostojnem trajnostnem kmetovanju. V
okviru raziskovalnega programa smo začeli projekte umestitve govedi v predelih Borsod in
Szabolcs. Približno 60-70 krav smo predali 30-40 kmetom in obstajajo jasni dokazi o
prednostih vzreje te pasme govedi za kmete .
V ruralnem okolju obstaja več upravičencev za ta projekt in vsi imajo od tega prednosti;
meščani oz. periodični obiskovalci imajo večji dostop do zdrave hrane iz te regije, lokalni
prebivalci in kmetovalci pa imajo tudi koristi, saj se odpirajo nova delovna mesta na kmetijah
in nove proizvodnje prehrambnih izdelkov. Lokalno prebivalstvo se trudi, da bi podpiralo in
promoviralo lokalne kmete ter nove tržne niše. V primeru, da pridobijo evropske
subvencije,uporabljajo del sredstev tudi za naložbe v nova infrastrukture in pripomočke za
delo. S tem zmanjšajo negotovosti v primeru nepredvidenih dogodkov na trgu ali naravnih
nesreč/pojavov.
Pridobljena spoznanja:
Največji uspeh Polyán je združevanje oseb iz urbanih in podeželskih območij, ki se lažje
sporazumevajo in delijo skupne interese. Projekt so začeli dve nevladni organizaciji Emisszió Association in Inspi-Racio Association v sodelovanju z lokalnimi kmeti in še posebej
Rudolf Miklós iz Mikóháza. Velik uspeh j bil prav v tem, da ljudje ostali na podeželju in tam
našli priložnosti za delo. Urbano-podeželsko sodelovanje se prineslo tako boljše rezultate kot
pa samo izvajanje pritiskov na vaške skupnosti, ki so večkrat preskromen trg za kmetije. V tej
obliki sodelovanja so se deležniki iz urbanih predelov ukvarjali z zbiranjem finančnih
sredstev, zbiranjem podatkov in vodenjem projektov, vpleteni deležniki iz podeželske
skupnosti pa z upravljanjem in vodenjem kmetije. Sodelovanje je bilo uspešno, saj je vsak
deležnik prispeval svoje znanje in izkušnje.
»Ta projekt je dokaz, da lahko delujemo skupaj za skupno dobro!«
Ta projekt je dokazal pomen kakovostnih odnosov med deležniki v skupnosti.
Sporazumevanje je bistvenega pomena med družbenimi skupinami, ki imajo skupen cilj in si
pomagajo pri soustvarjanju napredka. Le-ta se gradi na zaupanju in odpravljanju konfliktov.
Učinkovitost in uspešnost projekta je posledica čvrste motivacije in pripravljenosti
soudeležencev za izboljšanje kakovosti življenja v skupnosti. Menimo, da se je potrebno učiti
od takih projektov, ki so pokazali uspešne načine ustvarjanja bolj trajnostnega življenjskega
sloga. Z zaupanjem in sodelovanjem bomo lažje reševali vse težave.
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Projekt Orti E.T.I.C.I.

Država: Italija
Kategorija 1: Socialna in hortikulturna terapija
Kategorija 2: Okolju prijazne kmetijske iniciative
Kategorija 4: Trajnostno kmetijstvo
Kategorija 5: Izobraževanje in usposabljanje na področju trajnostnega upravljanja s
krajino
Kategorija 6: Podjetnost na podeželju

Kontakt za podrobnosti o projektu:
info@ortietici.it, www.ortietici.it/, www.portaleetico.it

O projektu:
Projekt se je začel leta 2008 s ciljem promocije boljšega vključevanja v družbo in izboljšanja
počutja ranljivih skupin preko hortikulturne terapije. Odvija se na 3,5 hektarih kmetijske
površine, ki je last Univerze v Pisi. Hkrati projekt spodbuja povezovanje mestnih in
podeželskih območij. Projekt tako osvetljuje številne potencialne rabe tal v povezavi z vse
večjimi potrebama mestnega prebivalstva/potrošnikov za nakup zdrave, sveže in varne
hrane, ki ima tudi pozitiven vpliv na okolje.
Trajanje projekta:
Pilotna faza projekta je bila zaključena leta 2010. Trenutno začenjamo novo fazo projekta, ki
se bo zaključil leta 2020. V tej novi fazi bomo poskušali izboljšati komercialne vidike projekta
preko direktne prodaje izdelkov, kar bo omogočilo boljše povezovanje proizvajalcev na
podeželju in potrošnikov v mestu. V sklopu projekta bomo tudi poskušali pridobiti dovoljenja
za izvajanje usposabljanj. Le-to je pomembno, saj bodo udeleženci projekta pridobili potrdilo,
da so usposobljeni za delo in se tako lažje zaposlili na bližnjih kmetijah.
Lokacija projekta: Projekt poteka v naselju San Piero a Grado; naselje je 7 km oddaljeno od
mesta Pisa (Italija).
Financiranje projekta:
Projekt na začetku ni imel nobenih zunanjih finančnih prihodkov in se je finančno samovzdrževal preko prodaje kmetijskih produktov.
Družbene in terapevtske aktivnosti, ki se odvijajo v sklopu projekta so sedaj (od leta 2015 za
obdobje treh let) financirane s strani javnega konzorcija za zdravje (Societa' della salute SdS), ki deluje na tem področju. Le-ta skrbi za integracijo med zdravstvenim sistemom in
družbenim dobrim počutjem.
Projekt spodbuja sodelovanje med privatnim, javnim in terciarnim sektorjem, saj vključuje
naslednje ključne organizacije:
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−
−
−

Univerzo v Pisi (CIRAA) – le-ta prispeva strokovne vsebine in strokovno povezovanje,
kmetijsko zemljišče in zgradbe oz. prostore za izvajanje projekta.
dve socialni kooperativi (Arnera in Ponteverde) – omogočajo usposabljanje in
rehabilitacijo udeležencev v skladu s centri za socialno delo in uradi za zdravje.
kmetijo (BioColombini) – privatna ekološka kmetija, ki vodi ekonomske in tehnične
vidike kmetovanja.

Vloga in odgovornost vsakega projektnega partnerja je regulirana preko formalnega
dogovora/pogodbe. Kmetijska proizvodnja je vodena s strani Univerze v Pisi, Inštituta
CIRAA. Komercializacija kmetijskih pridelkov se odvija preko direktne prodaje, organiziranih
nakupovalnih skupin ter obsežnih maloprodajnih kanalov.
Terapevtske koristi projekta:
Od leta 2008 se je pridružilo projektu skoraj 50 oseb od tega: 22 % v sklopu terapevtskorehabilitacijskega programa, 14 % mladostnikov, ki so zagrešili kaznivo dejanje in 64 % v
sklopu javnih del (programi za ponovno vključevanje brezposelnih v delovno okolje).
Vključevanje skupnosti:
Projekt je razvil dobre odnose z lokalnimi deležniki. Oblikovala se je boljša komunikacija z
lokalnimi deležniki na področju javnega zdravja in lokalno skupnostjo ter novi programi in
aktivnosti. Namen je bil ustvariti boljšo ozaveščenost o potrebah oseb, ki predstavljajo v
družbi ranljive skupine, in jih družba zaradi tega izključuje. V bodoče bi želeli v projekt
vključiti še več kmetov, potrošnikov iz urbanih središč in oseb iz ranljivih skupin ter le-te
povezati, ustvarjati možnosti za nove zaposlitve in za podjetništvo.
Trajnostno upravljanje s krajino:
Projekt spodbuja odgovorno izkoriščanje naravnih virov kot je rodovitna prst in trajnostno
opravljanje z okoljem, ki temelji na ekološkem kmetijstvu.
Rezultati:
Projekt spodbuja družbeno dobrobit preko inovativnih aktivnosti, ki naslavljajo strategije
socialnega vključevanja. Hkrati tudi poudarja kvaliteto kmetijske proizvodnje. Pomoč
mentorjev in strokovnjakov centrov za socialno delo je igrala pomembno vlogo pri razvijanju
uspešnega modela integriranega usposabljanja, kjer se formativne/vzgojno izobraževalne in
delovne izkušnje srečajo z individualnimi potrebami uporabnikov. Udeleženci razvijajo svoje
veščine, ki jih lahko uporabijo na delovnem mestu, kar povečuje možnost, da dobijo
zaposlitev v prihodnosti.
Od vsakega posameznika, ki je sodeloval v projektu smo predhodno zbrali informacije glede
zdravja in dobrega počutja. Te informacije so bile potrebne, da smo lahko identificirali
najboljšo možno pot za vsakega posameznika, v povezavi z njegovim izobraževanjem in
rehabilitacijo. Ob tem smo upoštevali tudi potencialne težave, s katerimi se udeleženec lahko
sreča tekom projekta. Poskusna doba tridesetih dni je bila potrebna zato, da smo boljše
ocenili sposobnosti in potrebe vsakega udeleženca. Med aktivno fazo projekta smo izvajali
periodične obiske socialnih delavcev, ki so ocenjevali učinke aktivnosti na udeležence. Ko so
udeleženci prenehali s sodelovanjem v projektu, smo njihove individualne ocene dodali
končni evalvaciji projekta, ki vključuje celotno izkušnjo, izpostavlja vse probleme, ki so se
pojavljali ter vse veščine, ki so jih udeleženci tekom sodelovanja v projektu pridobili. Kot del
evalvacije smo dodali nadaljnji plan aktivnosti (npr. zaposlitev, terapija ipd.) za vsakega
posameznika.
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Aktivnosti projekta smo izvajali pet dni v tednu, kjer tipičnem delovni dan traja 4 ure. Kljub
vsemu se je čas dela razlikoval glede na sezono in potrebe organizatorja. Med zimskimi
meseci je bil delovni čas večinoma od osmih zjutraj do dvanajstih popoldne, medtem ko se
med poletnimi meseci delalo od 7h do 11h. Kmetijske aktivnosti so koordinirali mentorji in
strokovnjaki iz univerze.
Osebna zgodba:
To je pomembna zgodba osebe, ki je fizično prizadeta ob tem pa ima še težko psihološko
stanje, ki je privedlo do zloma družinskih razmerij in odnosov, kar je naknadno privedlo do
tega, da je bila oseba izključena iz družbe. Ob tem je bila oseba več let še brezdomec in
izgubila službo. Njegova pot do ponovnega vključenja v družbo s pomočjo projekta se je
začela pred štirimi leti in se nadaljuje še danes. Vključevanje v projekt je imelo pozitivni vpliv
na to osebo, saj so se tako izboljšali odnosi z ostalimidružino in vključenost v družbo. S
pomočjo socialnih delavcev je pridobil nastanitev in se potem soočil s svojo družino.
Trenutno ta oseba išče službo in skuša razvijati nova razmerja in odnose izven projekta, ki
mu je do danes nudil varno okolje. Leta 2016 je ta oseba pridobila delovno mesto, ki ga
podpira projekt. To mu bo omogočilo zaslužek med tem ko bo lahko samostojno iskal drugo
delo. Zanj je pomembno, da zapusti udobje, ki mu ga nudi projekt in da opravi prve korake k
novem samostojnem življenju .
Kakšni so bili izzivi?
Projekt se je srečal s številnimi ovirami in izzivi. Projekt je bil financiran z željo po
eksperimentiranju z razmerji med tremi različnimi sektorji: kmetijski, socialni in univerzitetni
(raziskovalni). Izziv je bil verjeti, da bi lahko program družbenega vključevanja s
kmetovanjem simboliziral nov model in novo priložnost, tako za udeležence projekta kot za
razvoj novih programov socialne podpore.
Kaj je bil največji uspeh?
Največji uspeh je bil povečati interes javnih institucij za socialno kmetovanje kot način
promocije vključevanja v družbo in rehabilitacije. Zaradi tega so se javne institucije odločile
investirati v razvoj socialnega kmetovanja v tej regiji.
Kaj je bilo najbolj učinkovito?
Projekt je še posebej učinkovit pri izboljševanju kvalitete življenja udeležencev. Ta rezultat je
bil viden preko opazovanj udeležencev ter opravljenih intervjujih z njimi. Prav tako je bil
izveden monitoring za oceno subjektivne percepcije kvalitete življenja udeležencev. Vzroki za
uspeh so povezani z razvojem medosebnih stikov v delovnih skupinah, v okolju, ki je
podpiralo sodelovanje in medsebojno spoštovanje.
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Vir slik: Cristiano Marini
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ASAT: Skupnostno podprto kmetijstvo

Država: Romunija
Kategorija 2: Okolju prijazne kmetijske iniciative

Kontakt za podrobnosti o projektu:
Mihaela Vetan telefonska številka 0040 741232602, mihaela.vetan@cries.ro
Andrea Solyom telefonska številka 00407 40484892, andreasolyom@yahoo.com
www.asatromania.ro , www.cries.ro

O projektu:
Projekt ASAT ponuja partnersko kmetovanje, kjer se oblikujejo partnerstva med
skupinami proizvajalcev in potrošnikov. Projekt je bil ustvarjen z namenom, da bi podprli
lokalne kmete in njihove kmetije in hkrati vpeljevali trajnosten način kmetovanja znotraj
pravičnega gospodarstva.
Prva skupina partnerskega kmetovanja v Romuniji je bila ustanovljena s strani ASAT-a v letu
2008 v Timisoari (zahodna Romunija). V letu 2010 je bilo v omrežje ASAT dodano še nekaj
novih partnerstev, vsi trije v zahodnem delu Romunije. V letu 2012 je bilo ustanovljeno
dodatno partnerstvo v osrednji Romuniji (Transylvania).
Najpomembnejša rast iniciative se je zgodila v letu 2013, ko je bilo oblikovanih pet novih
partnerstev v različnih regijah Romunije – praktično je bila s tem pokrita celotna država:
zahoden, osrednji in južni del. Od takrat je bilo dodanih še pet partnerstev, še več pa je
načrtovanih za to leto.
Lokacija projekta:
Trenutno obstaja ASAT partnerstvo v sledečih mestih Romunije: Timisoara, Bucharest, Cluj,
Arad, Sibiu in Odorheiu Secuiesc. Proizvajalci živijo na podeželju, družine potrošnikov pa
večinoma v mestih.
Financiranje projekta:
Večino ASAT razvoja poganjajo potrošniki. Običajno okoljsko ozaveščeni potrošniki iz
urbanih območij nakažejo sredstva, prepoznajo potencialne kmete (in morebitne potrošnike)
ter razložijo kaj je skupnostno podprto kmetijstvo in kako deluje. Pogosto se stalne stranke iz
ASAT omrežja aktivno vključujejo kot prostovoljci in pomagajo z novimi iniciativami. Ključno
vlogo pri razvoju ASAT-a je imelo podjetje CRIES (Center za etične in solidarnostne
iniciative), ki je tekom let aktivno podpiralo to gibanje na različne načine.
Med leti 2008 in 2014 ASAT iniciativa ni imela legalnega statusa in je funkcionirala kot
neformalna združba potrošnikov in proizvajalcev. V letu 2014 je bila ASAT registrirana kot
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nevladna organizacija. Navsezadnje ASAT še naprej funkcionira po principu od »spodaj
navzgor« in se horizontalno širi.
Proračun ASAT-a je pokrit izključno s strani donacij in prispevkov njegovih članov. Potrošniki
v partnerstvu ASAT so za podporo kmetij investirali okoli trideset tisoč evrov. Investicije so
bile porabljene za nakup opreme in za usposabljanje kmetov. Večina investicij pri nakupu
opreme za kmetovanje je bila porabljena za nakup naprav, izgradnjo rastlinjakov in
namakalnih sistemov, nakup semen in različnih manjših pripomočkov oziroma orodij.
Investicije namenjene usposabljanju so bile osredotočene predvsem na usposabljanje na
področju kmetijstva in podjetništva za razvoj veščin potrebnih pri interakciji s sedanjimi in
bodočimi strankami.

Vzroki in potrebe, ki so spodbudili začetek projekta:
−

−
−

−
−
−

Soočanje majhnih kmetov z negativnim vplivom agro-industrializacije (spreminjanje
vzorcev potrošnje hrane, masivno povečanje uvoza hrane za domačo porabo,
mednarodna trgovina, ki promovira intenzivno agrikulturno pridelavo itd.);
Konstantno zmanjševanje števila majhnih kmetij;
Na splošno majhne stopnje prihodkov za majhne kmete, ki privedejo do kočljivih
življenjskih razmer, kar vpliva na prihodnje možnosti oziroma priložnosti
podeželskega prebivalstva;
Slab dostop do zdravstvenega varstva, izobrazbe in socialne zaščite za majhne
kmete in sezonske delavce.
Pomanjkanje informacij med potrošniki glede kvalitete kmetijskih pridelkov in koristi
lokalne ekološke hrane.
Pomanjkanje zavedanja o vplivu vsakodnevnih odločitev: kaj jemo, kako spodbujamo
lokalno gospodarstvo itd.

Principi in prednosti ASAT modela so sledeči:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Proizvodnja manjšega obsega s pridelki in živino, ki so prilagojene na lokalne
razmere;
Proizvodnja, ki spoštuje naravo, okolje, biodiverziteto, rodovitnost prsti, dobrobit
živali.
Proizvodnja, ki ne uporablja kemičnih gnojil in sintetičnih pesticidov ter proizvodnja s
trajnostnim opravljanjem z vodo;
Proizvodi dobre kvalitete po principu: okusno, zdravo in okolju prijazno;
Podpora lokalne skupnosti;
Solidarnost in aktivne povezave z vsemi lokalnimi deležniki, ki so vključeni v
opravljanje trajnostnega kmetijstva in pravičnega trgovanja;
Spoštovanje delovnih pravic tistih, ki delajo na kmetijah (vključno s sezonskimi
delavci);
Pomoč proizvajalcem pri samooskrbi;
Kratke oskrbovalne verige;
Brez posrednikov med proizvajalci in potrošniki, noben produkt se ne more kupiti pri
drugem proizvajalcu in ponovno prodati potrošniku v skupini;
Pravična cena tako za proizvajalce kot za potrošnike;
Redne informacije za potrošnike o pridelku in kmetiji;
Podpiranje oziroma pomoč proizvajalcu v primeru naravne katastrofe;
Potrošniki aktivno sodelujejo pri administraciji partnerstev;
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−

Ozaveščanje glede negativnih vplivov intenzivnega kmetijstva in promocija te
trajnostne iniciative.

Ciljne skupine:
Obstajata dve ciljni skupini; lokalne ekološke kmetije manjšega obsega in meščani iz
urbanega območja (odgovorni potrošniki agrikulturnih pridelkov). ASAT partnerstvo podpira
proizvajalce hrane manjšega obsega, saj prepoznava, da je to alternativni trg za glavno
pridelavo hrane in ima zato določena tveganja. Partnerstvo želi ohranjati socialne in okoljske
prednosti, ki zagotavljajo zdravo in neodvisno življenje.
ASAT želi »majhnim« pridelovalcem hrane povečati število priložnosti za prodajo njihovih
pridelkov po pravični ceni, kar jim zagotavlja spodobno življenje.
Romunski »majhni« kmetje so pogosto vključeni v kmetovanje v manjšem obsegu
(samooskrbno in delno samooskrbno kmetijstvo, v povprečju dveh hektarov) živijo na meji
revščine. Kljub temu v uradno niso prepoznani kot ljudje v slabšem položaju oziroma s
slabšim življenjskim standardom. Porast revščine na podeželju je očitna, kar se kaže v: a)
migraciji delavcev, b) vse manj učencev, ki končajo šolo, c) zmanjšanje števila ljudi, ki je
osnovno zavarovanih ter d) slab dostop do javnih storitev. Zato spodbujanje takšnih »malih«
kmetov z majhnim dohodkom, lahko pomeni prehod iz kočljive situacije do spodobnega
življenja.
Terapevtske in socialne koristi projekta:
ASAT želi zagotoviti potrošnikom možnost nakupa kvalitetne hrane po pravični ceni in
možnost nakupa hrane, ki je bila pridelana na kvaliteten način. Vsako ASAT partnerstvo
poveže skupino potrošnikov in proizvajalcev v bližini (lokalno). Partnerstvo se formalizira s
pogodbo.
V pogodbi se potrošniki zavežejo, da bodo kupovali bodoče proizvode, proizvajalci pa se v
zameno zavežejo, da bo dostavil kvalitetne proizvode, ki so bili pridelani na družbeno
odgovoren in okolju prijazen način.
Vključevanje skupnosti :
ASAT partnerstva so pogosto vodena s strani proizvajalcev in skupine potrošnikov. Na
začetku leta se skupaj opravi; pogajanja in kalkulacije za letni proračun, določijo se cene
tedenskega zabojčka izdelkov, pripravi se seznam pridelkov za dostavo, opravi se
načrtovanje pridelkov in oblikovanje koledar za dostavo.
Pridelki iz kmetije so enakomerno razdeljeni med vsemi, ki sodelujejo v partnerstvu. S tem,
ko se potrošniki zavežejo kot letni naročniki, prejemajo tedensko zabojček sezonskih
pridelkov iz kmetije.
Tveganja in odgovornosti so porazdeljene med skupino potrošnikov in kmetov. Če je v
primeru škodljivcev ali vremenskih težav pridelek manjši od pričakovanega, potrošniki
plačajo
enako,
pa
čeprav
je kvaliteta
dostavljenega
pridelka
nižja
od
pričakovane/načrtovane. Po drugi strani pa, če je pridelek na kmetiji večji od
pričakovanega/načrtovanega, kmet prosto porazdeli višek pridelka med potrošnike.
Potrošniki imajo skupaj s proizvajalci pomembno vlogo v partnerstvu, saj si z njimi delijo
nekatere upravljalne odgovornosti, kot na primer promocija partnerstva, organizacija
dostave, računovodstvo in komunikacija znotraj skupine.
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Trajnostno upravljanje z okoljem:
ASAT promovira okolju prijazne prakse (uporaba gnoja in ekološko kmetovanje namesto
industrijskih gnojil, zdravljenj in sintetičnih pesticidov), spodbuja lokalno biodiverziteto in
pridelavo zdravih pridelkov pridobljenih v partnerstvu z naravo.
Kako zgleda tipičen dan/sezona?
Čas dostave zelenjavnih zabojčkov se razlikuje, vendar običajno poteka od maja do
novembra. Potrošniki se vsak teden prostovoljno javljajo za organiziranje dostave.
Proizvajalci vsak teden poberejo pridelke in jih s pomočjo prostovoljcev prinesejo v mesto.
Na ta način jih oskrbijo potrošnike s svežo zelenjavo in sadjem ter se pogovorijo o
problemih, s katerimi se srečujejo, in načini, s katerimi bi jih lahko rešili. Letno sta
organizirana eden ali dva ogleda kmetij, ki so vključene v sistem prodaje preko zabojčkov.
Rezultati:
Udeleženci v direktnem partnerstvu z majhnimi kmetijami izboljšujejo njihove prehrambne
navade, saj vključujejo več sezonskega, lokalnega sadja in zelenjave z visokokvalitetno
hranilno vrednostjo. S časom se povprečno potrošniško obnašanje članov ASAT-a spremeni,
saj postajajo vse bolj ozaveščeni glede vloge in pomembnosti odgovornega potrošništva in
kako le-to vpliva na podpiranje lokalnega gospodarstva in na ljudi, ki imajo slabši položaj
oziroma življenjski standard.
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Projekt SVATOBOR

Država: Slovaška
Kategorija 1: Socialna in hortikulturna terapija
Kategorija 2: Okolju prijazne kmetijske iniciative
Kategorija 5: Izobraževanje in usposabljanje na področju trajnostnega upravljanja s
krajino
Kategorija 6: Podjetnost na podeželju

Kontakt za podrobnosti o projektu:
Štefan Straka, svatobor@centrum.sk, +421 911 377 536 , www.svatobor.estranky.sk

O projektu:
Projekt Svatobor je uspel urediti 5 hektarov zapuščenega ozemlja v prelepo kmetijo, kjer
sodeluje približno 15 delavcev s skrajšanim delovnim časom in 150 romskih prostovoljcev, ki
pomagajo pri vrtnarjenju (pridelava zelenjave, sadja, zdravilnih rastlin), pridelavi in prodaji
komposta in tradicionalnih obrtnih proizvodov.
Svatbor je bil ustanovljen leta 2006 kot projekt, ki ni bil časovno omejen.
Plani za prihodnost: podpirati razvoj obdelave prsti med Romi v drugih predelih Slovaške.
Lokacija projekta:
Vas Rudlov, odmaknjeno podeželsko območje v bližini mesta Vranov nad Topľou na JV delu
Slovaške.
Financiranje projekta:
Dejavnosti so financirane s strani številnih fundacij: Ashoa fundacija, Carpathian fundacija,
Orange fundacija, Ekopolis fundacija. Podpora prihaja tudi s strani Sveta delavcev Slovaške.
Projekt je bil podprt tudi s strani nekaterih donatorjev: UNDP – GEF, OSF, Ökobank Šivca.
Ob tem pa je bil projekt podprt tudi s strani nekaterih posameznikov. Del financiranja temelji
na prodaji proizvodov kot na primer sadja, zelenjave, semen. Povprečen letni proračun
projekta je 100 000 EUR.
Na kmetiji je skupno 12 zaposlenih, vključno s tremi Romi. Zaposleni se ukvarjajo z
menedžmentom, računovodstvom, promocijo, kompostom in ostalim delom na kmetiji. Romi
so ambasadorji lokalne skupnosti.
Kot dodaten program so na kmetiji organizirali varovane delavnice, ki ponujajo usposabljanja
za ljudi s posebnimi potrebami. Ti ljudje pomagajo pri vrtnarjenju, kar predstavlja nekakšno
hortikulturno terapijo. Druge aktivnosti so usmerjene v sodelovanje pri izvajanju nekaterih
šolskih izobraževalnih aktivnosti na terenu. Za pomoč ljudem s posebnimi potrebami je na
kmetiji organiziran tudi center za usposabljanje in svetovanje.
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Ciljna skupina: Družbeno izključene/izločene romske skupine in ljudje, ki imajo zaradi
fizičnih in psihičnih motenj slabši položaj v družbi.
Terapevtske in družbene korist projekta: Med družbene koristi je še najbolj relevantno
spodbujanje občutka, da ima življenje pomen, ter razvoj sodelovanja v skupnosti. Vrt
predstavlja most, preko katerega se premostijo razlike med ljudmi. Zaradi takega pristopa je
v lokalnih skupnostih že opazno, da se Romi lažje vključujejo in pridobivajo spoštovanje. Več
ljudi v skupnosti ponuja tudi sezonska dela ali celo zaposlitev za Rome. Dodatna korist je
zmanjšanje stopnje kriminala in vandalizma. Romi, ki so vključeni v kmetijske dejavnosti ne
kradejo, trdo delo na njivah in poljih pa izniči vandalizem. Pomembna korist pri pridelavi
hrane je povečanje samooskrbe s hrano v revnih skupnostih, kjer se ljudem omogoča
preživetje, kljub majhnim finančnim subvencijam, ki jih prejmejo kot nezaposleni.
Trajnostno upravljanje s pokrajino: Organizacija je za pričetek kmetovanja morala najprej
odstraniti dva velika odlagališča smeti. Zemlja se obdeluje s trdim delom in samo z
organskim gnojem in kompostom. Del komposta je prodan kot produkt kmetije. Jabolka,
orehi, bučke, čebula, česen, krompir in drugi produkti se pridelujejo brez pesticidov. Za
zagotavljanje vode na njivah so zgradili sistem majhnih ribnikov oziroma bajerjev, kjer se
zbira površinska voda. Ti bajerji služijo tudi kot mesto za počitek in rekreacijo.
Rezultati:
Podjetje Svatobor je od leta 2006 dosegel sledeče uspehe:
−
−
−
−
−
−
−

Ustvaril delovna mesta in dobiček za 63 Romov in 73 Slovakov;
Aktiviral 151 prostovoljcev;
Na 21 lokacijah usposobil več kot 1000 ljudi, večinoma Romov, na področju
ekološkega kmetijstva;
Odstranil dva nelegalna odlagališča smeti;
Zgradil tri ribnike, ki zbirajo površinsko vodo in se uporabljajo kot namakalni
sistem;
3000 ton organskih odpadkov (vključno z gnojem) spremenil v organski
kompost;
Proizvedel več kot 100 ton zelenjave in sadja, ki so ga razdelili med revne
ljudi.

Kaj je bil največji uspeh?
Največji uspeh je bil, zahvaljujoč skupnemu delu Romov in Slovakov, da so bila nekdaj
uničena polja obnovljena in sedaj omogočajo pridelavo hrane, omogočajo rekreacijske
dejavnosti in so enostavno lepa. Svatobor in »njegovi« ljudje so tako na tej poti pustili
pozitivne odtise za bodoče generacije.
Drug velik uspeh so ljudje, ki so se spremenili in pričeli sodelovati v projektu in našli v njem
smisel in veselje. Sedaj pa ustvarjajo skupnost ljudi, ki so med seboj povezani s skupnim
interesom do vrtnarjenja.
Osebna zgodba:
Janka Bužová iz Rudlova je ena izmed romskih žensk, ki dela na kmetiji. Tukaj je njeno
sporočilo: »Veliko ljudi misli, da so Romi nezainteresirani za delo kakršno je obdelava
zemlje. To ne drži. Res je, v preteklosti smo bili nomadi, vendar tekom socialističnega
obdobja smo se morali ustaliti in si ustvariti domove. Enako je bilo tudi v moji družini. Jaz in
ostali člani družine nismo imeli službe in včasih nismo imeli nič za jesti. Zaradi tega sem bila
zelo vesela, ko mi je Svatobor ponudil priložnost, da se naučim dela na vrtu. Tudi danes
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nisem premožna, vendar sem srečna, da lahko pridelam zelenjavo in sadje v okolici mojega
doma in da znam urediti okolico moje hiše. Rečem lahko, da je vrtnarjenje moj hobi.«

Vir slik: Štefan Straka, Vlastimil Slávik
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Biotehnični center Naklo (BC Naklo); vizija in projekti
Država: Slovenija
Kategorija:
Kategorija 4: Trajnostno kmetijstvo
Kategorija 5: Izobraževanje in usposabljanje na področju trajnostnega upravljanja s
krajino
Kategorija 6: Podjetnost na podeželju

Kontakt za podrobnosti:
BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO, STRAHINJ 99, 4202 NAKLO, SLOVENIJA, EU,
telefonska številka +386 4277 21 09 (dr. Liliana Vižintin)
www.bc-naklo.si, info@bc-naklo.si , liliana.vizintin@bc-naklo.si

O organizaciji:
Kratek opis organizacije: Biotehniški center (BC) Naklo je prepoznan kot kvalitetna
izobraževalna, raziskovalna in razvojna ustanova, predana naravi, zdravi proizvodnji hrane in
trajnostnem upravljanju s pokrajino. Center deluje kot podeželsko razvojno telo, ki spodbuja
trajnost s povezovanjem z lokalnimi javnimi organi, podjetji, neprofitnimi organizacijami in
lokalnimi skupnostmi. Veliko projektov, ki jih vodijo raziskovalci in strokovnjaki BC Naklo,
imajo pomemben vpliv na trajnostni razvoj tega območja.
Zgodovina organizacije:
Center je praznoval svojo stoto obletnico in ima dolgo tradicijo kot izobraževalni inštitut za
naravovarstvo in kmetijske programe. Izvira iz časa ustanovitve mlekarske šole leta 1907,
potem pa se je preoblikoval v specializirano šolo za kmetijstvo v letu 1926. Tekom let je šola
spreminjala svojo lokacijo, v letu 2006 pa je šola dobila mesto na današnji lokaciji, čudovitem
podeželskem posestvu, imenovanem Biotehniški center Naklo. Center še naprej razvija
izobraževalne programe na sekundarni in terciarni ravni.
Lokacija organizacije:
BC Naklo se nahaja v vasi Strahinj, Slovenija, v nižinskem podeželskem območju v
Gorenjski regiji in je dobro umeščena v to območje. Gorenjska je Alpska regija z raznoliko
gorsko pokrajino (70% regije je del gorskega sveta, medtem ko 30% predstavlja nižinski svet
osrednje Slovenija). Triglavski narodni park, edini narodni park v Sloveniji, se nahaja v Alpah,
blizu BC Naklo. Slovenska mesta in mestna naselja so majhna v primerjavi z Evropskimi
mesti. Srednje velika in majhna slovenska mesta, na primer mesto Kranj v Gorenjski regiji,
ima za lokalno prebivalstvo številne prednosti v smislu kvalitete življenja, kombiniranje
naravnega in mestnega okolja in dobrih povezav s podeželskim zaledjem.
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Financiranje organizacije:
Večina finančnih sredstev je javnih, saj je Center v 75 % financiran s strani Ministrstva
Republike Slovenije za izobrazbo, znanost in šport in le 25 % finančnih sredstev pridobiva na
podlagi prodaje izdelkov in iz mednarodnih projektov.
Ciljna skupina:
Udeleženci izobraževanj in usposabljanj na Centru so večinoma mladi in odrasli iz
podeželskih skupnosti in bližnjih mest osrednje Slovenije. Center je povezan z lokalnimi
podjetji, neprofitnimi organizacijami, inštituti in lokalnimi skupnostmi. Center želi povečati
spekter delovanja na celotno Slovenijo in bližnje regije Avstrije in Italije, kjer živijo slovenske
manjšine. BC Naklo ustvarja nove povezave v mednarodnem okolju preko mednarodnih in
čezmejnih kooperacijskih projektov. Komercialni proizvodi (zelenjava, zelišča, semena,
okrasne rastline, mleko in mlečni izdelki, med, cvetlični aranžmaji) narejeni s strani
študentov, se prodajajo v trgovini BC Naklo, ki je usmerjena v lokalne potrošnike.
Vidiki družbene odgovornosti organizacije in njenih aktivnosti:
Z izobraževalnimi, raziskovalnimi in projektnimi aktivnostmi BC Naklo podpira povezovanje
med trajnostnim kmetijstvom in varovanjem okolja, kar vodi do skupnih socialnih,
ekonomskih in okoljskih koristi. Socialne odgovornosti BC Naklo so osredotočene na a)
promocijo odgovornih prehrambnih navad, b) krajšanje prehranskih oskrbovalnih verig, c)
ustvarjanje novih povezav med proizvajalci in potrošniki, d) podpiranje majhnih ekoloških
kmetij, e) izobraževanje glede tradicionalnih in trajnostnih kmetijskih praks, f) ohranjanje
naravne in kulturne dediščine v tej regiji. Cilj je doseči številne socialne koristi za podeželske
in mestne skupnosti, zagotavljati višjo kakovost lokalno pridelane hrane in doprinesti k
ozaveščanju glede skupne odgovornosti za zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,
ohranjanje kvalitetne prsti, vode in drugih neprecenljivih naravnih virov.
Vključevanje skupnosti:
Naša usposabljanja in izobraževalni programi vključujejo izkustveno učenje in učenje v korist
skupnosti. Ustvarjamo dobre povezave z deležniki, ki soodločajo pri usmeritvah centra.
Izobraževalni programi so večinoma osredotočeni na pridobivanje praktičnega znanja, torej s
poudarkom na praksi (praktičnem izobraževanju). Praktično izobraževanje je integrirano z
raziskovalnimi aktivnostmi, inovacijami, okoljskim aktivizmom ter prostovoljstvom. Le-to igra
pomembno vlogo pri zaposlovanju mladih in je pomembno tudi za vključevanje mladih v
vsakdanje življenje skupnosti. Opazili smo, da integracija vseh teh alternativnih vidikov
pozitivno vpliva na kvaliteto našega programa in zviša zaposljivost naših študentov. Prav
tako se naši študenti hitreje in lažje vključujejo v prostovoljske okoljevarstvene aktivnosti.
Vse to ima pozitiven vpliv odnos mladih do narave in na razvoj socialnih veščin.
Osredotočamo se na vzpostavljanje pravičnega in celovitega izobraževalnega okolja, ki je
usmerjeno v vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR), ter omogoča boljše
vključenost posameznikov, razvoj solidarnosti, spoštovanja, multikulturnega razumevanja in
tolerance.
Primeri projektov, ki jih izvajamo in so relevantni za področje projekta Life from soil:
a)
Medgeneracijska pomoč – Starejši aktivno izvajajo hortikulturno terapijo in
spoznavajo koristne organizme s pomočjo mladih. Projekt je doprinesel k izboljšanju kvalitete
življenja starostnikov v domovih za starejše in je omogočal razvoj številnih socialnih veščin
pri mladih prostovoljcih.

31

Projekt Life from soil, slovenska verzija vodnika dobrih praks
b)
Prostovoljno delo mladih za aktivno varovanje okolja (akcije zbiranja papirja,
monitoring energetske porabe šole, lokalne čistilne akcije in kartiranje nedovoljenih
odlagališč smeti okoli šole). Sodelovali smo z neprofitnimi organizacijami, lokalnimi
skupnostmi in podjetij pri organizaciji skupnih akcij.
c)
Aktivnosti na terenu in vodenje v naravi za obiskovalce, promoviranje pomembnosti
zaščitenih območij, naravne in kulturne dediščine. Ta projekt je bil izpeljan s pomočjo
prostovoljcev in študentov na praksi, v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom (TNP) in
Centrom za trajnostni razvoj podeželja Kranj (CTRP).
d)
Trajnostno upravljanje z okoljem izvedeno v povezavi z lokalnimi občinami in
Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave, s ciljem, da se izkorenini in prepreči
širjenje tujerodnih invazivnih rastlin v lokalnem okolju in na kmetijskih površinah.
Trajnostno opravljanje z okoljem:
Verjamemo, da ekološko in tradicionalno kmetijstvo pripomore k bolj trajnostnem opravljanju
z okoljem in še posebej k ohranjanju biodiverzitete v kmetijskih ekosistemih. Center igra
aktivno vlogo pri promoviranju celostnega trajnostnega delovanja, ozaveščanju v skupnosti in
prepoznavanju rešitev za omejevanje razmnoževanja invazivnih rastlin na lokalni ravni.
Rezultati:
Kot družbeno odgovorna ustanova v naše razvojne strategije vključujemo različne deležnike
(skupnosti, podjetja, neprofitne organizacije, študente, osebje…). Analiziramo in naslovimo
izobraževalne potrebe udeležencev izobraževanj na celosten način. Naš cilj je prispevati k
razvoju trajnostne podeželske skupnosti. Naše aktivnosti ponujajo nove trajnostne
alternativne rešitve in priložnosti za lokalne skupnosti, da uresničijo njihove potrebe po
uspešnem življenju, brez negativnih vplivov na ekosisteme, prst in zdravje. Ustvarjamo
številne priložnosti za osebno opolnomočenje in opolnomočenje skupnosti, razvoja
individualnih veščin in zmogljivosti skupnosti. Omogočamo uspešno življenje, kjer
upoštevamo dobrobit tako ljudi kot narave.
Naši rezultati vključujejo:
Nacionalne in mednarodne projekte, ki potekajo na območjih trajnostnega razvoja
podeželja, ekološkega kmetovanja, urejanja pokrajine, izobraževanja o okolju…
-

Veliko število udeležencev v izobraževalnih programih, tečajih in usposabljanjih.

Povečano število novih »zelenih« strokovnjakov/profesionalcev in ustvarjanje novih
zelenih delovnih mest.
Pilotni projekti in rezultati raziskav, eko-inovacije in prenos tehnologije v kmetijski
prehrambni industriji, nove aplikacije biotehnološkega znanja za vzgajanje rastlin.
-

Nagrade in certifikati za kvalitetno ekološko pridelavo hrane terprepoznavnost.

Doprinos k trajnostnem upravljanju z okoljem, ohranjanje naravne biodiverzitete in
biodiverzitete kmetijskih ekosistemov.
Priznavanje našega dela in doprinosa pri oblikovanju trajnostnih skupnosti kot premik
k bolj trajnostnem načinu življenja na našem planetu.
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Spoznanja:
Spoznali smo, da nas oblikujejo naše vrednote in etično jedro. Potrebam narave in ljudi se
približamo na celosten način, kjer upoštevamo povezavo med njimi in se prilagajamo
potrebam z družbeno odgovornimi, inovativnimi pristopom. To je hkrati tudi naš največji izziv.
Celosten pristop je pomemben za kataliziranje skupnosti: spodbujanje ustvarjalnega in
proaktivnega razvoja posameznika.
Bistvo našega dela vključuje:
•
Socialno-kulturno dimenzijo; skrb za posameznike – oseben in profesionalen razvoj
udeležencev izobraževanj, zaposlenih in lokalne skupnosti.
•
Naravno dimenzijo; skrb za vse žive in neživ dejavnike okolja, kar prispeva k dinamiki
ekosistemov in podpira globalno ekosfero.
Spoznali smo, da je dobra komunikacija zelo pomembna, saj morajo vsi deležniki sprejeti
naše vrednote, če želijo z nami sodelovati. Za trajnost potrebujemo specializacijo in hkrati
integracijo ter soglasja v družbi, ki smo jih poskusili vključiti v ta inovativen pristop. Brez naše
skupnosti in brez deljenja znanja in vrednot bi težko ustvarjali pozitiven odtis svet, ki ga
ustvarjamo za bodoče generacije.

Vir slik: BC Naklo arhiv
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Program UCAMPACITAS

Država: Španija
Kategorija 1: Socialna in hortikulturna terapija
Kategorija 4: Trajnostno kmetijstvo
Kategorija 5: Izobraževanje in usposabljanje na področju trajnostnega upravljanja s
krajino

Kontakt za podrobnosti o projektu:
UCAM, ucampacitas@ucam.edu, tel. +34-968278648,
http://ucampacitas.ucam.edu/presentacion

O programu:
V letu 2012 je Univerza Católica de Murcia (UCAM) ustanovila program imenovan
UCAMPACITAS, namenjen študentom z intelektualnimi motnjami oziroma prizadetostjo.
Obstajata dve skupini študentov (prvo in drugo leto), ki sodelujeta pri agro-okoljskih
aktivnostih, v namen izobraževanja in terapije.
Program je v preteklih letih napredoval od opravljanja priložnostnih aktivnosti do stopnje, kjer
predstavlja del rednega programa za študente tekom celotnega leta.
Lokacija programa:
Projekt se vodi v UCAM kampusu, ki se nahaja v majhnem mestu Guadalupe z približno
2000 prebivalci, blizu mestnega centra Murcia. Regija Murcia je poznana kot vrt Evrope, kjer
se zemlja uporablja za kmetijstvo, ki je v tem območju močno razširjeno.
Financiranje programa: UCAM je privatno ustanovljena in financirana univerza. Za ta
program zunanjega financiranja ni.
Ciljna skupina:
Študenti programa UCAMPACITAS prestanejo določen selekcijski proces. Najprej opravijo
psihološko analizo, potem pa še osebni intervju. Obstajajo osnovni kriteriji, ki jih morajo
kandidati/študenti doseči, če želijo biti sprejeti v program:
−
−
−
−
−
−

mora biti starejši od 18 let in mlajši od 30 let,
mora biti »prepoznan« kot 33 % duševno prizadet,
mora pokazati primerno družbeno vedenje,
mora obvladati osnovne veščine pisanja, branja in računanja,
mora biti samostojen pri potovanju in pri vsakodnevnih aktivnostih,
mora pokazati zanimanje za študij in delo.

Terapevtske in družbene koristi programa:
Projekt predstavlja korist na več različnih področjih. Študent je deležen fizične vadbe, nauči
se kako delati znotraj okolja kjer živi in pridobi znanje o hortikulturi.
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Študenti so v tem programu vključeni v praktične aktivnosti na sledečih področjih:
−
−
−
−
−
−
−

priprava prsti/zemlje,
sajenje semen in mladik,
izdelovanje pripomočkov iz recikliranih materialov,
vzdrževanje oziroma skrb za pridelke,
pridobivanje znanja na področju biorazgradljivosti,
kompostiranje,
recikliranje.

Ena izmed osnovnih idej, ki se »skriva« za vsemi temi aktivnostmi je promoviranje
odgovorne rabe tal, z uporabo temeljitih oziroma natančnih tehnik, ki spoštujejo prst. Pri vseh
aktivnostih se uporabljajo reciklirani materiali.
Rezultati:
Program ima dva splošna oziroma osnovna rezultata:
a) napredek fizičnega in mentalnega zdravja sodelujočih. Študenti se bolj zavedajo svojega
telesa in na vrtu razvijajo svojo koordinacijo, ob tem pa se še gibajo. Aktivnosti se izvajajo v
sodelovanju z drugimi, zato v veliko primerih študenti razvijejo tudi družbene veščine.
b) pridobivanje znanja v zvezi z okoljem, na primer:
−
−

interes za okolje, preko agro-okoljske izobrazbe,
razumevanje razmerij in odnosov, ki obstajajo v ekosistemih.

UCAM program naslovi potrebe študentov na več različnih nivojih. Uporaba zemlje v
kmetijske namene je del kulture te regije, zato študentom delo omogoča sodelovanje v
skupnosti v še večjem obsegu. Ob tem jim omogoča tudi, da doprinesejo k ustvarjanju in
vzdrževanju eko-vrta. Te aktivnosti študente motivirajo, da več časa preživijo zunaj, kar vodi
k fizični vadbi in izboljšanju zdravja študentov. Pridobivanje znanja o agro-okoljskih
problemih (trajnost, recikliranje itd.) doprinese k splošni integraciji študentov v njihovo okolje.
Program se izvaja od ponedeljka do petka in traja celotno šolsko leto (od oktobra do junija).
Učilnice so blizu območja, kjer se izvajajo tudi različne dejavnosti na terenu. Večina
aktivnosti se izvajajo v skupinah treh študentov. Ta manjše skupine so oblikovane na osnovi
različnih zmožnosti oziroma sposobnosti študentov.
V dneh, ko so načrtovane agro-okoljske aktivnosti, so študenti pospremljeni do bližnjega
območja, kjer potekajo predavanja oziroma aktivnosti. Aktivnosti se vedno začnejo z
obnovitvijo oziroma pregledom prejšnjih dejavnosti, ki so povezane s predavanjem tistega
dne, nato je predstavljena nova tema. Med tem, ko se študenti napravljajo v zaščitne obleke,
rokavice in klobuke se odgovori na vsakršna vprašanja ali dvome. Prav tako se organizirajo
skupine.
Aktivnosti v vrtu se razlikujejo glede na letni čas, zato je oblikovan kratek seznam dejavnosti:
kompostiranje, priprava prsti, sajenje, vzdrževanje pridelka, monitoring škodljivcev,
dokumentiranje kolobarjenja različnega sadja in zelenjave, …
Na koncu vsake aktivnosti je splošen povzetek dejavnosti, s poudarkom na učnih ciljih te
aktivnosti.
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Osebna zgodba:
Nek študent je sodeloval v programu dve leti. Na začetku je imel ta študent psihološke
težave in hiperaktivnost, kar mu je povzročalo velik problem pri vključevanju in sodelovanju v
skupini. Z vključenostjo v projekt, se je stanje počasi izboljšalo. Določene aktivnosti
programa so pritegnile njegovo pozornost, kot na primer sajenje in kompostiranje. To je
pripeljalo do postopne spremembe v njegovem vedenju in do novega interesa pri drugih
aktivnostih kot na primer vzdrževanje vrta. Njegove socialne veščine (delo v skupinah) so za
napredek potrebovale več časa. Šele v drugem letu je začel sodelovati z njegovo skupino.
To je bilo opaženo tudi s strani njegovih sošolcev in njegove družine. Na koncu dveh let se je
stopnja njegovih težav občutno zmanjšala. Bilo je očitno, da je v agro-okoljih aktivnostih
neizmerno užival.

Spoznanja in izzivi:
Projekt je imel številne izzive. Najprej je bilo potrebno oblikovati in vzdrževati vrt. Naslednji
izziv je bila prilagoditev programa za študente prvih in drugih letnikov, saj ima vsak študent
različno stopnjo motnje.
Največji uspeh je bil postopen napredek programa, ki vključuje tako fizične in družbene
koristi, kot tudi pridobivanje znanja o agro-okoljskih tematikah.

Vir slik: UCAM arhiv
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Projekt »Rast«
Država: Anglija
Kategorija 1: Socialna in hortikulturna terapija
Kategorija 4: Trajnostno kmetijstvo
Kategorija 5: Izobraževanje in usposabljanje na področju trajnostnega upravljanja s
krajino
Kategorija 6: Podjetnost na podeželju

Kontakt za podrobnosti o projektu:
Colette Bond, cbond@gardenorganic.org.uk, Elaine Hibbs, ehibbs@gardenorganic.org.uk.
tel. 02476 303 517 , www.gardenorganic.org.uk

O projektu:
V naših posebej zasnovanih vrtovih načrtujemo in omogočamo ekološke, socialne in
terapevtske dejavnosti. Razvijamo življenjske veščine vključno s timskim delom,
komunikacijo, gradimo zaupanje in pozitivne odnose. Prav tako tudi preprečujemo socialno
izolacijo in izobražujemo o trajnostnem ekološkem vrtnarjenju. Naše trenutne aktivnosti so
namenjene skupinam in posameznikom s široko paleto učnih težav, osebam v zgodnjih
stadijih demence, in ostalim…
Trajanje projekta:
Projekt "Rast" je socialni program terapevtske hortikulture in deluje že več kot 20 let v okviru
organizacije Ryton Organic Gardens. Storitev je bila v začetku namenjena odraslim z učnimi
težavami in duševnimi motnjami. V zadnjih treh letih pa se je razširila tudi na mlade iz
lokalnih šol s prilagojenim programom vključno z enotami za reintegracijo učencev in
programi v času šolskih počitnic. V preteklem letu smo izvajali tudi programe za odrasle z
demenco. Posebne skupine uporabnikov storitev so se udeležile programov projekta ob
različnih dnevih, tako da smo lahko poskrbeli za njihove individualne potrebe.
Lokacija projekta:
Naš program se izvaja na Ryton Organic Gardens, v sklopu organizacije Garden Organic v
Warwickshiru, Velika Britanija, na štirih hektarjih ekoloških vrtov, ki so odprti za javnost.
Naše hortikulturne terapevtske skupine vzdržujejo namenska območja, ki vključujejo posebej
načrtovan, dostopen, terapevtski in senzorični vrt. Območje je obdano s podeželskimi
kmetijskimi zemljišči in je raj za široko paleto divjih živali. Nahajamo se 10 kilometrov od
centra mesta Coventry in 13 kilometrov od mesta Rugby.
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Financiranje projekta:
Odrasli uporabniki naših storitev imajo pogosto sredstva, ki jih zagotavlja Clinical
Commissioning Group (CCG) preko državne zdravstvene službe (National Health Service),
za plačilo naše dnevne tarife v znesku £ 50. Smo registrirani ponudnik socialno varstvenih
storitev za odrasle v regiji. Mladi, ki obiskujejo programe preko šol, se financirajo iz
dobrodelnih donacij in skladov, ki jih je uspel pridobiti Garden Organic. Storitve za osebe v
začetnih stadijih demence zagotavljamo v partnerstvu z organizacijo The Carer’s Trust, ki
zagotavlja sredstva za podporo projekta.
Garden Organic je nacionalna dobrodelna organizacija za ekološko pridelavo. Imamo 60 let
izkušenj. Delamo skupaj z ljudmi, šolami, skupnostnimi in organizacijami ne glede na njihova
različna ozadja ali zahtevne okoliščine.
Ciljne skupine: a) odrasli z učnimi težavami, invalidnostjo ali duševnimi težavami; b) mladi
ljudje z učnimi težavami; vedenjskimi težavami ali invalidnostjo, c) starejši ljudje z demenco,
d) ostali.
Terapevtske in družbene koristi projekta:
−
−
−
−
−

boljše fizično zdravje skozi vaje in učenje, kako uporabljati ali okrepiti mišice
za izboljšanje mobilnosti
izboljšano psihično zdravje
zmanjšuje občutek izolacije ali izključitve
pridobivanje novih spretnosti in kompetenc za izboljšanje možnosti pri iskanju
zaposlitve ali zgraditi zaupanje
boljši občutek, ker so zunaj v stiku z naravo

Sodelovanje skupnosti:
Pri večini storitev sodelujejo prostovoljci, ki so izvedeli o našem delu preko naših spletnih
strani, medijev, publikacij, poročil in dogodkov. Na mesečnih dogodkih omogočamo vpogled
v storitve tistim, ki želijo več informacij o naših storitvah za odrasle.
Trajnostno upravljanje krajine:
Celotno območje Ryton Organic Gardens se upravlja trajnostno in najboljše ekološke prakse
želimo pokazati našim obiskovalcem. Organizacija ima certifikat ekološke organizacije, ki ga
je podelil The Soil Association. Vse naše aktivnosti promovirajo trajnostno, ekološko
vrtnarjenje. To ne koristi le zdravju okolja, temveč tudi zdravju oseb, ki delajo na vrtu.
Ekološki izdelki, ki jih uporabniki naših storitev pogosto jemljejo domov, spodbujajo zdravo
prehranjevanje in izmenjavo znanja in spretnosti s prijatelji in družinami.
Rezultati:
Posamezniki, zaposleni in prostovoljci pogosto povejo, da jim čas, ki ga preživijo v vrtovih,
pomaga, da se sprostijo in počutijo dobro. Uživajo v učenju novih spretnosti, prevzemanju
odgovornosti in imajo občutek, da so nekaj dosegli ter so ponosni, ko lahko pridelke in
rastline, ki so jih vzgojili, odnesejo domov ali jih prodajo.
Kako poteka delo na projektu?
Večina učencev iz šol se udeleži tedenskih srečanj v majhnih skupinah s približno petimi
učenci, ki trajajo dve uri. Običajno skupine sodelujejo v programu najmanj šest ali 12 srečanj.
Skupine odraslih sodelujejo pri celodnevnih aktivnostih med deseto uro dopoldne in
šestnajsto uro popoldne, medtem ko ima naša skupina dementnih srečanja, ki trajajo dve uri.
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Dolžina srečanj je odvisna od potreb uporabnikov in njihovih sposobnosti. Vse naše
aktivnosti so prilagojene posameznim uporabnikom in načrtovanim opravilom na vrtu v
smislu vzdrževanja in sajenja, kot je primerno. Vrt je namenoma oblikvan prostor, da
omogoča najrazličnejše naloge oz opravila. Vrt namenoma ni brezhiben in pogosto je na
njem plevel. V našem terapevtskem vrtu uporabljamo neformalen pristop za spodbujanje
sproščenega vzdušja brez stresa, kjer se ljudje počutijo udobno, da poskusijo in se učijo v
vključujočem in varnem okolju.
Osebna zgodba:
Tom je bil najprej zelo težaven in nemotiviran. Povedano z njegovimi besedami "je prišel
samo zato, da bi šel ven iz šole" in "misli, da je vrtnarjenje za zgube". Ko so srečanja
napredovala, je postal bolj zainteresiran in ob zaključku programa je samostojno zbiral
sredstva za projekt med počitnicami. Prosil je svoje učitelje, naj ga obdržijo v skupini in celo
izboljšal učni uspeh pri angleščini in matematiki. To je bilo nekaj, kar je presenetilo vse
njegove učitelje. Pridobil je delovne izkušnje na vrtu in se navdušil tako močno, da smo ga
vzeli kot plačanega pripravnika vrtnarja za obdobje dveh tednov v času poletnih počitnic.
Njegov končni učni uspeh na srednji šoli je bil dovolj dober za začetek študija na lokalni višji
šoli, kjer nadaljuje šolanje za pridobitev kvalifikacij v hortikulturi in načrtuje vzpostavitev
svojega vrtnarskega podjetja za nudenje storitev z uporabo posebej izdelanega vozička na
kolesu za prevoz orodja.
Pridobljena spoznanja:
Izziv predstavlja pridobivanje sredstev za aktivnosti, oblikovanje učinkovitih partnerstev s
šolami in rekrutiranje novih odraslih uporabnikov.
Največji uspeh so bili posamezniki in njihove povratne informacije, ki so bile zelo
navdihujoče. "Učenci so med projektom pridobili samozavest, ker so morali komunicirati z
javnostjo in svojimi vrstniki pri prodaji izdelkov. Sedaj v šoli delajo kot ekipa in ne kot
posamezniki "(povratne informacije šolskega osebja).
Pri oblikovanju naših programov tesno sodelujemo s posamezniki, skrbniki in šolskim
osebjem, pri načrtovanju ustreznih in zanimivih dejavnosti, ki spodbujajo učenje in razvoj ter
zadovoljujejo potrebe uporabnikov.
Naš nasvet vsem, ki vzpostavljajo podoben projekt, je zgraditi čim večjo podporno mrežo
ljudi, ki delajo na podobnih področjih ali s podobno skupino uporabnikov.
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Krajši opisi primerov dobrih praks, ki se nanašajo na ostale
organizacije (in/ali njihove projekte), s katerimi partnerske
organizacije sodelujejo
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Združenje Neratov
Država: Češka
Kategorija 1: Socialna in hortikulturna terapija
Kategorija 3: Skupnostni projekti in ekološka naselja

Kontakti za podrobnosti o projektu:
Sdružení Neratov (Neratov Association)
tel. +420 494 530 058, sdruzeni@neratov.cz, www.neratov.cz

O projektu:
Razseljena in izginjajoča vas Neratov je bila obnovljena po zaslugi trdega dela skupnosti ljudi
s posebnimi (učnimi) potrebami. Ustanovili so posebna delovna mesta, vključno s socialno
kmetijo in vrtnim centrom, kjer lahko te osebe nemoteno delajo ob spremljavi mentorjev. .
Osebe s posebnimi potrebami tudi vzdržujejo zelene javne prostore in skrbijo za
sadovnjake, kjer vzgajajo stare lokalne sorte.
Projekt teče neprekinjeno od leta 1992. Trenutno je stabilen, dobro uveljavljen projekt, ki je
50% samozadosten s finančnega vidika. To zagotavlja delo za približno 110 ljudi, od katerih
je več kot 80 oseb s posebnimi potrebami. Načrti za prihodnost so številni in vključujejo
vzrejo čebel, in ustanovitev turističnega centra, nego na domu za starejše in ustanovitev
pivovarne.
Lokacija projekta: Vas Neratov, del Bartosovice v Orlických horách, regija Rychnov nad
Kneznou, Kralovehradecky, Češka.
Financiranje projekta:
Letni stroški celotnega projekta znašajo približno 960 000 evrov. Polovica stroškov se krije s
prodajo storitev in izdelkov. Preostalo polovico krijejo državne subvencije, prispevki in
donacije. Največji del stroškov projekta (približno 50%) so plače zaposlenih.
Podrobnosti:
Ljudje, ki delajo v vrtnarstvu in kmetijstvu so večinoma osebe s posebnimi potrebami;
nekateri z učnimi težavami, drugi z motnjami v telesnem razvoju ali v duševnem zdravju.
Vsak dela le kolikor mu fizično in psihično stanje dopušča, vsi pa sodelujejo z mentorji, ki so
prisotni ves dan in so pripravljeni svetovati in pomagati. Vrtni center je delno prilagojen za
izboljšanje dostopnosti za osebe z omejeno mobilnostjo.
Vrtni center je koristen za celotno skupnost. Pridelane poljščine se delno porabijo v lokalni
menzi in delno prodajajo v lokalni trgovini, kar ustvarja dohodek. Vrtnarji ohranjajo lokalna
pokopališče in javna zelena območja, kosijo travnike, vzdržujejo sadovnjake in pozimi
poskrbijo za cestne poti. Izdelki niso certificirani kot ekološki, vendar se pri vrtnarjenju
upoštevajo le ekološka načela.
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Bližnja socialna kmetija se nahaja v zapuščeni vasi Vrchni Orlice, kjer vzgajajo prašiče, ovce
in ostalo živino. Osebe z posebnimi potrebami so tudi vključene v obrtne delavnice za
proizvodnjo volne, lončarstvo, ter različnih servisnih dejavnostih (trgovina, gostilna,
čistilnica,..). Nekateri so tudi vpleteni v organizacijo kulturnih prireditev (koncerti,
gledališče,..).
Rezultati:
Vas Neratov je oživela. Ima okoli 60 stalnih prebivalcev in je postala turistična destinacija
(25.000-30.000 obiskovalcev letno). Ima široko paleto storitev za rezidente in nove
obiskovalce, mrežo javnega prevoza in pohodniških poti. Mnoge stare hiše, vključno z
znamenito romarsko cerkvijo, so bile obnovljene.
Združenje Neratov nudi dom in delo za ljudi s posebnimi potrebami, dom za prizadete otroke
v lokalnih rejniških družinah, počitnice za ljudi s posebnimi potrebami (družinske počitnice,
šolski izleti) in mnogo več. V zadnjem času je bila ustanovljena osnovna šola za otroke s
posebnimi potrebami.
Vas nudi tudi priložnost za obiskovalce, da srečajo ljudi s posebnimi potrebami v njihovem
znanem in varnem okolju, opazujejo njihovo delo in jih lahko podprejo, brez občutka žalosti, z
uporabo njihovih storitev, nakupom izdelkov in sodelovanjem na kulturnih prireditvah.
Osebna zgodba:
Moje ime je Eva in sem stara 36 let. Otroštvo sem preživela v sirotišnici in v rejniški družini.
Tam sem bila zadovoljna z drugimi brati in sestrami, ampak moja mačeha se je začela čudno
obnašati, ko sem imela štirinajst let sem bila priča njenemu samomoru. Po njeni smrti se je
očim ponovno poročil z žensko, ki je bila skrbnica devetim otrokom. Nismo shajali, bila sem
dolžna skrbeti za moje brate in sestre. Sčasoma sem udarila svojo novo mačeho, skoraj
zažgala našo hišo, in to je bilo prvič, da sem bila hospitalizirana na psihiatrični kliniki. Bila
sem diagnosticirana z agresivnim vedenjem, začela sem uporabljati težko zdravila. Ko sem
se vrnila v svojo rejniško družino, sem poskušala narediti samomor. In potem znova in
znova. Medtem sem maturirala in spoznala Víteka. Začela sva živeti skupaj, ampak
uporabljala sva droge in ustvarila veliko dolgov. Poizkušala sem nekaj delovnih mest, vendar
sem trpela za depresijo in tesnobo in na koncu sem znova končala v psihiatrični kliniki. Tam
sem spoznala Jirko. Poročila sva se in živela srečno celih pet let, dokler ni Jirka umrl. Moj
svet je bil v kosih in spet sem bila hospitalizirana. takrat so mi priporočali Neratov
združenje. Tukaj imam stabilno službo in kraj za življenje in poskušam nazaj sestaviti svoje
življenje. Dobila sem veliko podporo terapevtov iz tukajšnjega osebja; skupaj smo začeli
reševati moje probleme in dolgove - del sem že odplačala.
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Terapevtski vrt na Oddelku za psihiatrijo
Univerzitetne bolnišnice Brno
Država: Češka
Kategorija 1: Socialna in hortikulturna terapija
Kontakti:
Ivana Pytlíková, ajpy@centrum.cz,
Markéta Jindřichovská, Marketa.jindrichovska@seznam.cz,
tel. + 42053223208 http://www.fnbrno.cz/terapeuticka-zahrada/t4598
O projektu:
Terapevtski vrt, ki deluje od leta 2013 spada v okvir psihiatrične klinike in predstavlja aktiven
ter prijeten prostor za hortikulturno terapijo. Del vrta je odprt za javnost in paciente iz drugih
oddelkov, drugi del vrta pa je zaprtega tipa in namenjen samo pacientom v post-akutni fazi
zdravljenja.
Lokacija projekta: Brno
Financiranje projekta: Vzpostavitev terapevtskega vrta in njenega financiranja prihaja iz
projekta “Hortikulturna terapija – socialna integracija in vključevanje z ukrepi vrtnarstva in
drugimi terapevtskimi ukrepi“, ki je podprto s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v
okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja med Avstrijo in Češko 2007-2013. Skupni
proračun je znašal 48.670 evrov. Trenutno je vzdrževanje vrta in terapevtske vrtnarske
dejavnosti financirano s strani Univerzitetne bolnišnice Brno.
Podrobnosti:
Terapevtski vrt je sestavljen iz dveh delov – prvi je odprtega, drugi pa zaprtega tipa. Odprti
del je namenjen pacientom iz drugih oddelkov bolnišnice in invalidom. Namen vrta je
sproščati in stimulirati paciente. Na vrtu so zgradili dvignjene grede za rože, spiralno
dvignjeno gredo za zelišča, majhne vodotoke in različne poti za hojo skozi vrt.
Zaprti del vrta je namenjen pacientom, ki se ne smejo prosto gibati in je dostopen samo iz
stavbe. Tukaj se nahaja prostor za aktivno vrtnarjenje (vzgajanje zelišč, sadja in zelenjave) in
prostor za počitek ter igranje (vrtni šah, kegljanje). Okoli samega vrta se nahaja velik
bolnišnični park, kjer se nadaljujejo druge terapevtske dejavnosti, kot so razne umetniške
dejavnosti, terapija s pomočjo živali, fizioterapija itd.
Hortikulturna terapija v univerzitetni kliniki je del dolgoročnega rehabilitiranja pacientov z
duševnimi motnjami. Terapija je osredotočena na zmanjševanje funkcionalnega
primanjkljaja, ki je pogosto pri psihotičnih bolezni in vpliva na področja motoričnih funkcij,
razmišljanja, čutenja, čustev, dnevne rutine itd. Pomembno je, da se terapevtska dejavnost
prilagodi pacientovim sposobnostim.
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Ciljna skupina:
Ciljna skupina so pacienti, vključno z otroci, z duševnimi težavami v akutni in post-akutni fazi.
Potrebe pacientov določajo uporabljeno terapevtsko tehniko. Običajno se uporablja metoda
“skupinsko mešana terapija“, ki združuje paciente različnih diagnoz in spretnosti. Pacienti
lahko sodelujejo in spodbujajo eden drugega, vendar imajo tudi svoj prostor, ki ga drugi
spoštujejo.
Hortikulturna terapija je sestavljena iz wellness dejavnosti in programa rehabilitacije.
Wellness dejavnosti imajo sproščujoči učinek. Ti so osredotočeni posameznika in njegove
želje, saj nekateri pacienti želijo aktivno sodelovati v dejavnosti, drugi so bolj pasivni in
uživajo v opazovanju. Vrtnarstvo lahko pomaga tudi pri vključitvi pacienta nazaj v družbo po
izpustitvi iz bolnišnice. Program rehabilitacije vključuje aktivnosti za pridobivanje novih znanj,
ki lahko spodbudijo pacienta, da pridobi službo v vrtnarstvu. V terapevtskih dejavnosti lahko
pacienti v zaščitenem okolju preizkusijo svoj delovni potencial, kjer lahko odkrijejo svoje
prednosti in slabosti ter s pomočjo terapije obvladajo svoja pričakovanja. Vrt se obdeluje v
skladu z naravo prijaznimi principi – kompost je izdelan na vrtu, uporabljajo se gnojila in
škropiva iz naravnih sestavin itd. Poskrbljeno je tudi za divje živali, katerim priredijo kupe vej
in lesa, iz slame pa naredijo hotele za koristne organizme.
Rezultati:
Projekt zagotavlja tako socialne kot terapevtske prednosti. Pacientom koristi sprememba
okolja, vrt je drugačen od drugih delov bolnišnice, saj so tu prisotne različne barve, vonjave,
oblike in vzdušje. Pacienti imajo korist od gibanja po vrtu, ki pomaga utrjevati njihovo mišično
moč in vzdržljivost, fizično se počutijo bolje, kar pozitivno vpliva na njihovo psihično stanje. In
kar je najpomembnejše, hortikulturna terapija ponuja priložnost za komunikacijo v času
skupnih aktivnosti.
Osebna zgodba:
Predstavljamo zgodbo pacienta s poklicem biolog – entomolog. Razlog njegove
hospitalizacije tiči v problematični komunikaciji z drugimi ljudmi, kar slabo vpliva na kakovost
in način njegovega življenja, pacient govori s težavo, šepeta, močno diha in govori zelo hitro.
Sam sebe vidi kot osamljenega, sramežljivega in nedružabnega človeka, ki je izključen iz
družbe.
S hortikulturno terapijo je začel ob vstopu v bolnišnico. Sam je izbiral dejavnosti in delal izven
skupine, uporabljal je svoja orodja. Kasneje, ko je v času dela odkrival hrošče in ostale
žuželke, ki jih je znal prepoznati, je začel počasi komunicirati z drugimi ljudmi. Drugi pacienti
so začeli ceniti njegovo znanje in so ga boljše sprejeli.
Med terapijo je dobil pacient priložnost za druženje in učenje. Začel je sodelovati z drugimi
pacienti in sprejemati skupne dejavnosti, odločati in reševati probleme. Naučil se je
sprejemati tako pohvale kot kritike. S pomočjo gibanja in
dela na vrtu je izboljšal svoje zdravljenje in pomagal
odpirati svoja čustva in občutke. Vrtnarska terapija mu je
pokazala kako obvladati stresne situacije in druge
problematične izkušnje v življenju, da bo lahko kasneje
postal samostojen in aktiven človek.
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Skupnost Camphill na Češkem
Država: Češka
Kategorija 1: Socialna in hortikulturna terapija
Kategorija 2: Okolju prijazne kmetijske iniciative
Kategorija 3: Skupnostni projekti in ekološka naselja
Kategorija 6: Podjetnost na podeželju

Kontakt za podrobnosti o projektu:
Svobodny Statek na soutoku,
+420 731 171 893, info@svobodny-statek.cz, http://www.svobodny-statek.cz/

O projektu:
Združenje Svobodny Statek na soutoku je del Camphill Češke Kopisty in je bilo ustanovljeno
leta 2012 z vizijo, da sledijo mednarodni iniciativi Camphill. Biodinamično kmetovanje je
temelj Camphill skupnost in prinaša finančno neodvisnost, zaposlitvene, nove priložnosti in
hortikulturno terapijo za vse člane skupnosti.
Projekt ni časovno omejen. Obstaja veliko načrtov za prihodnost, ki vključujejo vzpostavitev
ekološke pekarne, sušenje zelišč, predelavo zelenjave, turistične nastanitve...
Lokacija projekta: Češke Kopisty v bližini Terezin, Češka.
Financiranje projekta: Obstaja več virov financiranja in sicer delno od prodaje kmetijskih
proizvodov in delno preko socialnih služb ter donatorjev ali drugih virov.
Podrobnosti:
Namen Camphill skupnosti je:
−
−
−
−
−

obnovitev pokrajine, družbe in položaja kmetov
izpolnjevanje načela biodinamičnega kmetijstva
ustvarjanje navdihujočega prostora za delo, izobraževanje in socialne stike
ustvarjanje in oblikovanje z občutkom za lepoto in resničnost
sledenje idejam in delu Rudolfa Steinerja in Karla Koeniga in kmetijske dediščine
Eugen Kraus.

Camphill je skupnost, kjer ljudje živijo in delajo skupaj, v družinskem vzdušju, z ljudmi s
posebnimi potrebami. Organiziran je center za dnevno varstvo in skrbijo tudi za varno
življenje oseb v skupnosti. Stalni prebivalci Camphilla so običajno priporočeni s strani
socialne službe, dolžina njihove vpletenosti v skupnostno življenje pa se razlikuje od nekaj
mesecev do več let. Sicer pa so na splošno vključeni ljudje različnih diagnoz, običajno s
psihičnimi boleznimi ali z invalidnostjo. Prebivalci skupnosti so vključeni v različne dejavnosti
in delavnice, kot lesna, tekstilna, keramična, vrtnarska,… V skupnosti je nekaj stalno
zaposlenega osebna, nekaj sezonskih delavcev in veliko prostovoljcev, ki pomagajo
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prebivalcem in ustvarjajo varno okolje za njihovo delo in življenje. V dveh sezonah je obseg
obdelanih zemljišč narasel na 11 hektarjev in Camphill postaja finančno neodvisen. Zelo
pomembna dejavnost v Camphillu je reja konjev. Konji so v veliko pomoč pri kmetijskih
dejavnostih, uporabljajo pa se tudi za terapijo s konji.
Eden izmed zadnjih projektov, ki je bil uspešno uveden, je proizvodnja sveč. Na kmetiji
obstaja veliko število čebeljih rojev, ki proizvajajo med in vosek. Sveče so ročno izdelane v
delavnicah in se prodajajo preko e-trgovine.
Camphill družabni in kulturni dogodki so ključna dejavnost; odprti so za lokalne skupnosti in
za širšo javnost. Redno so organizirane gledališke igre, koncerti, razstave, festivali žetve itd
Rezultati:
Koncept Camphill prinaša alternativni pristop za skrb za ljudi s posebnimi potrebami.
Koncept je zelo koristen, saj uporabniki živijo skupaj kot "družina" v varnem in prijetnem
okolju.
Kmetijstvo in vrtnarske dejavnosti pomagajo članom skupnosti, da izboljšajo njihove socialne
spretnosti in imajo pozitiven vpliv tako na njihovo psihično in fizično zdravje; poleg tega jim
dajejo smiselno delo in dohodek za samostojno življenje v skupnosti.

Vir slik: Svobodny Statek na soutoku arhiv
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Projekt Pogumno v naravo

Država: Finska
Kategorija 1: Socialna in hortikulturna terapija
Kontakt za podrobnosti
Metsähallitus, vodja projekta Riikka Mansikkaviita,
riikka.mansikkaviita@metsa.fi,
http://www.metsa.fi/rohkeastiluontoon
Pogumno v naravo je projekt, čigar cilj je zagotoviti boljšo dostopnost rekreacijskih površin.
Namenjen je vsem pohodnikom in ljubiteljem narave, družinam z majhnimi otroki, starejšem
in osebam s fizičnimi omejitvami oz. s posebnimi potrebami. Projekt še posebno pozornost
usmerja v osebe s posebnimi potrebami ter oblikovanju pohodniških ponudb, ki so za take
skupine ljudi primerne in dostopne.
Projekt je potekal v letih 2015-16. Projekt je vodil Metsähallitus ob tesnem sodelovanju finske
Zveze za prirejene telesne dejavnosti (SoveLi). Metsähallitus je podjetje v finski državni lasti,
ki vodi poslovne dejavnosti, medtem ko hkrati izpolnjuje številne javne upravne dolžnosti.
Metsähallitus upravlja več kot 12 milijonov hektarjev državnih zemljišč in vodnih površin.
Metsähallitus je odgovoren za upravljanje in uporabo teh območij na način, ki koristi finski
družbi v največji možni meri. Finska zveza za prirejeno telesno aktivnost (Soveltava liikunta
ry, SoveLi) deluje na področju mednarodnega sodelovanja, strokovnih in storitvenih
dejavnosti. SoveLi nudi storitve na področju izobraževanja, strokovnega svetovanja in
komuniciranja. Cilj je ponuditi ljudem s posebnimi potrebami in kroničnimi boleznimi boljše
možnosti za aktivni življenjski slog in sodelovanje v dejavnostih za bolj zdravo življenje.
Narava je raznolik vir zdravja in dobrega počutja. Gozdovi in vodna telesa (jezera, reke) v
državni lasti ponujajo brezplačno veliko izvrstnih rekreacijskih poligonov za vse starostne
skupine po vsej državi. Metsähallitus spodbuja wellness učinke aktivnosti na prostem, in
sicer preko urejanja pohodniških poti, organizacije taborov, promocijo. Približno milijon
Fincev (1/5 prebivalstva) mora izboljšati svojo telesno dejavnost. Nove metode za promocijo
naravnih destinacij in njihove dostopnost so se pojavile kot odgovor na potrebe prebivalcev.
V sklopu projekta je Metsähallitus uredil informacije o obstoječih pohodniških poti in objektov.
Med temi inšpekcijskimi obiski so udeleženci z različnimi posebnimi potrebami ocenili
dostopnost destinacij, uporabnost signalizacije in kvaliteto razpoložljivih informaciji (brošure,
karte, spletna mesta,..). Po vsakem obisku so zbrali pripombe in predloge. Splošne
ugotovitve inšpekcijskih obiskov so bile, da ne glede na predznanje udeležencev rekreacije v
naravi, je zelo pomembno povečati količino fizične aktivnosti v naravni okolici za ljudi z
večjimi potrebami po posebni infrastrukturi in dostopnosti. SoveLi močno spodbuja enakost
možnosti za telesne dejavnosti. Njihov namen je, da ne glede na dolgoročne bolezni ali
invalidnost, lahko vsak opravlja fizično aktivnost v naravi na ustrezen in zdrav način.
Spodbujanje dostopnosti naravnega okolja je pomemben faktor za povečanje dobrega
počutja vseh.
Lokacija projekta: Zunanje rekreacijske površine na zemljiščih v državni lasti na Finskem.
Financiranje projekta: Skupni proračun projekta znaša 106.000,00 EUR, ki jih financira
Ministrstvo za izobraževanje kulturo.
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Zdrave hiše kot model trajnostne gradnje
Država: Finska
Kategorija 5: Izobraževanje in usposabljanje na področju trajnostnega upravljanja s
krajino
Kontaktne informacije:
LUOMURA Ry, c/o Laiduntie 1, 36760 Luopioinen, Finland
Mikko Tuononen, keskus@luomura. com, www.luomura.com

O projektu
Cilj projekta je zbiranje dobrih praks in promocija trajnostne, ekološke in zdrave gradnje ter
bivalne izkušnje. Izbrali so tudi model stanovanjske hiše, ki ustreza tem zahtevam in pa tudi
je prilagojena lokalnim podnebnim razmeram te zakonodaji. Preučili so tudi aktualni model
bivanja na Finskem in ugotovili, da bi spodbujanje stanovanjskih skupnostnih modelov lahko
reševali nekaj ključnih vprašanja, ki so povezana s staranjem prebivalstva in zmanjševanje
javnih storitev za starejše. Projekt spodbuja tudi lokalno gospodarstvo in razvoj podeželja,
saj promovira uporabo lokalnega gradbenega materiala, trajnostne skupnosti in mreženje.
Projekt vodi Center za ekološko gradnjo (Centre for Ecological Construction) Luomura ry
Lokacija projekta: Luopioinen, Pälkäne, Finland
Financiranje projekta: Skupni proračun projekta je 98.000,00 EUR in se financira predvsem
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pobuda LEADER.
Podrobnosti o projektu:
Luomura Ry informira javnost glede možnosti trajnostne gradnje in bolj zdravemu ter okolju
prijaznemu bivanju, ki omogoča tud boljše počutje človeku, tako iz fizičnega kot tudi
psihičnega zornega kota. Zbrani primeri dobrih praks trajnostne gradnje so brezplačno
dostopni na spletnem mestu, kjer si lahko vsakdo ogleda tudi opise 40 že zgrajenih
predstavitvenih stanovanjskih hiš, ki predstavljajo zdravo in ekološko rešitev ter tudi idejne
zamisli iz drugih koncev sveta.
V sklopu projekta so organizirali enajst delavnic na temo trajnostne gradnje in novih
skupnostnih modelov bivanja ter dveh seminarjev, ki so jih organizirali v sklopu sejma o
zdravem domu, ki ga je obiskalo več tisoč obiskovalcev.
Rezultati projekta:
Rezultati projekta so namenjeni arhitektom, gradbenikom in investitorjem, ki premišljujejo o
bolj trajnostni gradnji, uporabi lokalnih, recikliranih materialov za gradnjo, izboljšanju
energetske učinkovitosti stavb,… Glede na širok razpon ponujenih rešitev lahko vsakdo
izbere tiste, ki najbolj ustrezajo njegovemu projektu. Uporaba bolj ekoloških gradbenih
materialov bo tudi priložnost za novi zagon lokalnega gospodarstva. Pomemben vidik
projekta je tudi čim širša diseminacija rezultatov, širjenje podatkovnih baz na spletu,
organizacija izobraževanj, srečanj in seminarjev, oglaševanje v strokovnih revijah,…
Trenutno opažajo velik porast interesa prebivalstva za trajnostno gradnjo.
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Projekt Dobro počutje, zaposlovanje in prihodek iz
narave

Država: Finska
Kategorija 1: Socialna in hortikulturna terapija
Kategorija 2: Okolju prijazne kmetijske iniciative
Kategorija 5: Izobraževanje in usposabljanje na področju trajnostnega upravljanja s
krajino
Kategorija 6: Podjetnost na podeželju
Kontakt za podrobnosti o projektu:
Urjala 4H združenje Tampereentie 4 L 7, 31760 Urjala, Finska
Izvršni direktor Simo
simo.narvanen@4h.fi

Närvänen,

+358

40

737

9885,

O projektu:
Projekt vodi Urjala 4H združenje in je usmerjen v usposabljanje za promocijo trajnostnega
načina življenja kot vira osebne blaginje, delovnih mest in prihodkov. Ciljna skupina so
prebivalci občine Urjala s poudarkom na mlade iz podeželja in na ranljive skupine. Trajanje
projekta od 2016 do 2018. Skupni proračun projekta je 50.131,00 EUR in se financira
predvsem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pobuda
LEADER.V sklopu projekta bodo organizirali krajša brezplačna predavanja in usposabljanja
ter omogočili izmenjavo prosto dostopnih izobraževalnih gradiv. Teme usposabljanj bodo:
zbiranje in obdelava divjih zelišč za prodajo, zbiranje in ravnanje z gozdnimi sadeži za
prodajo, čebelarstvo in pridelava medu, lovljenje jezerskih rib in komercialno izkoriščanje leteh, lov in komercialno izkoriščanje divjačine, gobarjenje, tradicionalne obrti z uporabo
naravnih materialov, reja insektov za hrano, eko-turizem in pohodništvo, proizvodnja lesnih
izdelkov za prodajo.
Cilji projekta so:
−
−
−
−
−

pomagati udeležencem projekta opaziti potencial v svojem neposrednem okolju,
ozaveščanje o pozitivnih učinkih zdravega življenjskega sloga,
zagotavljati znanje, spretnosti in navdušenje za izkoriščanje naravnih proizvodov in s
tem možnosti za zaposlovanje in podjetništvo,
ustvarjanje novih partnerstev in priložnosti za
sodelovanje,
razvijanje novih znanj in spretnosti.
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Nakupovalne skupnosti Košarica
Država: Madžarska
Kategorija 2: Okolju prijazne kmetijske iniciative
Kontakti za podrobnosti o projektu::
Future Near Home Society (Helyben Jövőnk Egyesület), tel. + 36-20-4450001
www.nyiregyhazikosar.hu
Projekt nakupovalne skupnosti Košarica (direktna prodaja zabojčkov ekoloških izdelkov in
pridelkov), ki ga vodi organizacija Future Near Home, se je začel v letu 2013, po 6 mesecih
pripravljalnih dejavnosti. Projekt so začeli izvajat, ker so ugotovili, da 90% oskrbe s hrano v
mestu Nyíregyháza ni lokalnega izvora. Ta pobuda poskuša izboljšati razmere in ustvariti
kratke verige preskrbe s hrano. V sklopu tega projekta so lokalni proizvajalci povezani z
lokalnimi potrošniki. Da bi boljše razvili lokalno ekonomsko skupnost, so ustanovili inovativno
internetno platformo.
Lokacija projekta: Nyíregyháza, Madžarska.
Financiranje projekta: Projekt se delno financira preko prostovoljnih prispevkov, donacij in
prodaje.
Rezultati:
Projekt želi vzpostaviti temelje za novo organizacijo lokalnega gospodarstva in kmetijstva, ki
je usmerjena v skupnost. Glavni rezultati so: razvoj logističnih sistemov, organiziranje
prostovoljcev v akcije za dobrobit skupnosti, izboljšanje človeških odnosov v skupnosti,
pridobivanje zaupanja potrošnikov in proizvajalcev hrane, razvoj spletne trgovine in
organiziranje obiskov kmetij, ki so vključene v projekt.
Osebna zgodba:
Eden od proizvajalcev je spoznal, da lahko prihrani veliko časa čas, ki bi ga sicer porabil za
tradicionalno komercializacijo svojih izdelkov. Svoje celotno proizvodnjo je prestrukturiral
glede na potrebe lokalne skupnosti. Trenutno že načrtuje nov razvoj in širjenje dejavnosti
glede na potrebe lokalnih potrošnikov.

Foto: László Zalatnay
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Projekt slamnata hiša
Država: Madžarska
Kategorija 1: Socialna in hortikulturna terapija
Kategorija 3: Skupnostni projekti in ekološka naselja
Kategorija 5: Izobraževanje in usposabljanje na področju trajnostnega upravljanja s
krajino
Kontakti za podrobnosti o projektu:
László Zalatnay, tel.+ 36-30-5658049, zalatnaylaszlo@gmail.com
www.energiaeskornyezet.hu

O projektu:
Gradnja iz slame sodi v trajnostno gradnjo. Prva slamnata hiša na Madžarskem je bila
zgrajena leta 2002, ampak do leta 2012 so bile zgrajene samo dve ali tri hiše na leto iz tega
materiala. Kasneje, kot posledica intenzivnega izobraževanja in promocije, se je število novih
slamnatih hiš povečalo na 15 letno. Interes za gradnjo hiš iz slame se iz leta v leto povečuje.
Projekt promocije slamnatih hiš na Madžarskem vodi organizacija Future Near Home.
Kraj projekta: po celotni Madžarska, sicer pa sama organizacija Future Near Home se
nahaja v mestu Nyíregyháza.
Financiranje projekta: Projekt je bil financiran na osnovi državnih in EU projektnih sredstev.
V bodoče si želijo prestrukturiranje v podjetje.
Podrobnosti
Organizacija Future Near Home sodeluje s številnimi socialnimi podjetji, nevladnimi
organizacijami in lokalnimi oblastmi (občine). Najprej so širili in promovirali le teoretično
znanje glede gradnje slamnatih hiš, kasneje pa so deležnike vključili v operativne vidike
gradnje in s tem jih aktivirali in spodbudili še večje zanimanje. Sedaj sodelujejo z
madžarskim projektom Anti-Poverty Network, ki združuje številne organizacije.
Rezultati
Hiša je osnovna potreba človeka po Maslowi piramidi in mnogi ljudje so zainteresirani za
ureditev njihove stanovanjske stiske preko gradnje slamnatih hiš. Naša komunikacija (mrežo
širimo še posebej preko socialnih omrežij) je usmerjena v trajnostno gradnjo , ki je okolju
prijazna. Osredotočamo se na pomembna vprašanja potencialnih gradbenikov in investitorjev
slamnatih hiš. Izdelali smo vsa navodila za podporo, razvoj in gradnjo slamnatih stavb. To
prinaša nove navdušence in podpornike našemu projektu.
Osebna zgodba
Ko je po mnogih letih širjenja teoretičnega znanja o pomenu slamnatih hiš, ustanovitelj
organizacije Future Near Home ustvaril lastno družino se je odločil tudi zgraditi slamnato
hišo. Danes uporablja svoje izkušnje za svetovanje na področju gradnje slamnatih hiš po
celotni državi. Pri opravljanju dela svetovalca na tem področju, je pridobil še veliko bogatih
izkušenj, kar je še dodatno okrepilo njegovo znanje.
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Vir slik: László Zalatnay, Timea Ilyés
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Dolina Krišne na Madžarskem
Država: Madžarska
Kategorija 3: Skupnostni projekti in ekološka naselja
Kontakt za podrobnosti o projektu: Partha Prabhu; pd@1108.cc; http://krisnavolgy.hu/
O projektu:
Dolina Krišne je ekološka skupnost (eko-vas) ki želi reševati družbene problematike
današnje dobe in predvsem spodbujati človeka, da prevzame odgovornost za nastalo
situacijo. Kot odgovor na števila dileme današnje dobe, kot na primer globalizacija, gibanje
Hare Krišna ponuja ustanavljanje samooskrbnih kmetijskih skupnosti, kjer ljudje sprejmejo
priložnosti, ki jih ponuja narava in okolje, tako da lahko zaživijo zdravo, okoljsko in družbeno
odgovorno življenje. Dolina Krišne je bila ustanovljena leta 1993 kot prednostni program
madžarske Hare Krišna - Skupnosti za zavest Krišne (MKTHK) in Mednarodne organizacijo
za zavest Krišne (ISKCON) v Somogyvámos. Danes kmetujejo na 275 hektarjih. Skupnost je
sestavljena iz misijonarjev (približno 150), prostovoljcev in podpornikov. Prostovoljci in
misijonarji ponujajo svoje delo cerkvi, cerkev pa v zameno skrbi za njih in zagotavlja sredstva
za njihovo podporo. Večinoma se ukvarjajo s kmetijstvom.
Lokacija projekta: Somogyvámos, Madžarska
Financiranje projekta: Financiranje temelji na samooskrbnih dejavnostih in zbiranju
sredstev, ki vključujejo turistične storitve.
Rezultati
Skupnost ima električno energijo, ki go pridobila preko obnovljivih virov. Pitno vodo pa
pridobivajo iz vodnjakov v bližini hiš. Obdelava odplak poteka v sistemu brez uporabe
kemikalij in energije. Gospodinjstva uporabljajo okolju prijazne zelene detergente za pranje,
kot so ocetna kislina in soda bikarbona. Skupnost ima ekološki vrt, ki zagotavlja zelenjavo in
sadje za Cerkev in gospodinjstva. Leta 2008 so zgradili 150 kvadratnih metrov kleti, kar
bistveno prispeva k shranjevanju pridelkov v zimskih mesecih. Uporabljajo konvencionalne
metode shranjevanja pridelkov brez dodanih konzervansov.
Izobraževanje otrok izvajajo učitelji v skupnosti. Lokalna šola je bila akreditirana v letu 2009
s strani vlade. Poleg nacionalnega kurikuluma učence učijo verske znanosti, hortikulturo,
samooskrbo, ekološki načina življenja, dramsko in glasbeno umetnost, obrti in še veliko več.
Njihovi otroci nabirajo zelišča in kuhajo marmelado. Naučeni so, da cenijo zaklade narave,
živali, ljudi, ker vsi izmed njih pripadajo Bogu Krišne. Kljub verski organizaciji, je to dober
primer vaške samooskrbne skupnosti.

Vir slik: Partha Prabhu
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Kmetijska zadruga Calafata

Kategorija 1: Socialna in hortikulturna terapija
Kategorija 2: Okolju prijazne kmetijske iniciative
Kategorija 5: Izobraževanje in usposabljanje na področju trajnostnega
upravljanja s krajino
Kategorija 6: Podjetnost na podeželju
Kontakt za podrobnosti o projektu: info@calafata.it , http://www.calafata.it/
O projektu
Agricola Calafata je socialna kmetijska zadruga. Glavne dejavnosti zadruge so
vinogradništvo, proizvodnja oljčnega olja in čebelarstvo. Glavni cilji so preprečevanje
opuščanja pridelave in zaraščanje kmetijskih zemljišč in rehabilitacija ranljivih skupin preko
aktivnosti za podporo socialne vključenosti.
Zadruga je začela delovati v letu 2011, zahvaljujoč sredstvom Evropskega socialnega sklada
(ESF) in EU projektu ESPRIT. Od leta 2011 vodijo številne projekte, ki so večinoma
usmerjeni v usposabljaje ranljivih skupin. V bodoče želijo okrepiti sodelovanje s skupnostjo
občin na tem področju in organizirati tutorstvo za delo oseb s posebnimi potrebami. Želijo
tudi pridobiti sredstva za zaposlitev nekaterih prostovoljcev. Ciljna skupina projekta so
predvsem ranljive skupine odraslih kot na primer alkoholiki in odvisniki, zaporniki in nekdanji
zaporniki, brezposelni, priseljenci, begunci, ljudje s težavami v duševnem zdravju in
motnjami v telesnem razvoju. Zadruga je certificirana kot ekološka in biodinamična.
Lokacija projekta: Calafata se nahaja na podeželskem območju v bližini mesta Lucca v
Toskani.
Financiranje projekta: Projekti, ki jih vodi zadruga Calafata na področju socialnega
kmetijstva so financirani iz različnih virov (donatorji v zasebnih ustanovah, Karitas, EU skladi,
lokalne banke,..)
Osebna zgodba
V Calafati so bili tri leta zaposleni trije begunci, ki so prišli iz Gane, Nigerije in Burkina Faso.
V Italijo so prišli v letu 2011 in so bili zelo hitro vključeni v del zadruge, ki je namenjena prav
vključevanju beguncev. Begunci so imeli izkušnje na področju kmetijstva, saj so v svojih
državah gojili in obdelovali zemljišča za njihovo preživetje. V Calafata so začeli delati po
fazah, sedaj pa so dejansko zaposleni v zadrugi. Danes so specializirani za vinogradništvo,
in na osnovi njihovega dela lahko pomagajo njihovim družinam v izvornih državah.
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Ekološka kmetija BioColombini
Država: Italija
Kategorija 1: Socialna in hortikulturna terapija
Kategorija 2: Okolju prijazne kmetijske iniciative
Kategorija 5: Izobraževanje in usposabljanje na področju trajnostnega upravljanja s
krajino
Kategorija 6: Podjetnost na podeželju
Kontakt za podrobnosti o projektu: info@biocolombini.it www.biocolombini.com
O projektu
BioColombini je socialna ekološka kmetija za proizvodnjo zelenjave in sadja. Na kmetiji se je
v zadnjih letih začelo ustvarjati projekte socialnega vključevanja in hortikulturne terapije za
osebe iz ranljivih skupin (zaporniki, odvisniki, osebe s posebnimi potrebami, duševnimi
bolniki,..). Kmetija BioColombini je bila začetnica projektov socialnega kmetovanja v regiji,
saj je kmetija začela delovati na tem področju preden je socialno kmetijstvo sploh bilo
formalno prepoznano. Trenutno vodi številne projekte na tem področju.
Lokacija projekta: BioColombini se nahaja v mestu Crespina v Toskani, na območju
Valdere. Območje Valdera slovi po intenzivnih dejavnostih na področju socialnega
kmetijstva, kar je vodilo do razvoja krovne organizacije (Social farming table). Ta krovna
organizacija za socialno kmetovanje združuje vse deležnike (kmete, lokalne oblasti, socialne
službe,..) sodelujejo z namenom spodbujanja socialnega kmetijstva.
Financiranje projekta: Kmetija pridobiva regionalna sredstva iz projekta Giovanisì.
Rezultati: BioColombini je ekološka kmetija že skoraj dvajset let. Proizvaja zelenjava, tako v
rastlinjakih kot tudi na odprtih poljih. Prenavljajo in posodabljajo tudi stare kmetijske tehnike.
Projekti socialnega kmetijstva omogočajo uporabnikom, da se izpopolnjujejo, tako osebno
kot profesionalno. Torej socialno kmetijstvo prinaša dobro počutje za skupnost z
ustvarjanjem novih delovnih mest in alternativnih metod rehabilitacije. Take kmetijske
dejavnosti so terapevtske in podpirajo lokalno gospodarstvo in razvoj podeželja.
Osebna zgodba:Udeleženka projekta in hortikulturne terapije je trpela za hudo depresijo
odkar je bila mlada. Z BioColombini je začela delati v sklopu enega od njihovih projektov
socialnega kmetijstva. Ob koncu projekta je bila najeta za delo na kmetiji in zdaj dela tam že
15 let. Čeprav je bila jezna in frustrirana na samem začetku, je dobila precejšnje koristi od
timskega dela na vrtu in v stiku z naravo. Čeprav je v socialnem varstvu je z njo veliko boljše
in je sposobna opravljati tudi odgovorne naloge na kmetiji.
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Društvo Il Giardino di Filippo

Država: Italija
Kategorija 1: Socialna in hortikulturna terapija
Kategorija 2: Okolju prijazne kmetijske iniciative
Kategorija 5: Izobraževanje in usposabljanje na področju trajnostnega upravljanja s
krajino
Kontakt za podrobnosti o projektu: Chiara de Santis, Tel. 3475061061,
chiafilippo@gmail.com
O projektu
Društvo Il Giardino di Filippo je socialno in športno društvo, ki izvaja projekte socialnega
kmetijstva ter projekte terapije z živalmi (AAI- intervencije s pomočjo živali) in sicer s konji,
osli, psi in malimi domačimi živalmi. Namen tega društva je, da ponudi ljudem mesto za
spodbujanje osebnostne rasti s pomočjo živali in v naravnem okolju. Od leta 2008 društvo
sodeluje s šolami, družinami, lokalnimi socialnimi službami in bolnišnicami, za razvoj
izobraževanja in rehabilitacijske terapije z živalmi in rastlinami.
Lokacija projekta: Nahaja se v bližini Viterba v regiji Lazio.
Financiranje projekta: Za svoje socialno kmetijske projekte združenje ne prejema sredstev.
Projekti se izvajajo v sodelovanju s socialnimi in zdravstvenimi službami in preko zasebnih
financerjev.
Rezultati:
Delovna skupina, ki deluje v sklopu društva zagotavlja najvišjo strokovnost, predvsem v
terapevtskih dejavnostih. Ekipa je sestavljena iz:
−
−
−

psihologa, specializiranega za rehabilitacijo s konji, ki koordinira in načrtuje dejavnosti
in nadzoruje in komunicira z različnimi zdravstvenimi in socialnimi službami,
specialisti za intervencije s pomočjo konjev,
vzgojitelj.

Dejavnosti, ki jih je društvo razvilo zagotavljajo koristi za uporabnike, saj izboljšujejo njihovo
kakovost življenja in socialno vključenost. Društvo je do sedaj izvedlo več uspešnih
projektov, vključno s projektom Konj kot prijatelj skupaj z oddelkom pediatrične onkologije
bolnice Umberto I v Rimu. Društvo je dobilo ime po otroku, ki je redno obiskoval ta projekt in
je potem tudi umrl za posledicami bolezni. Zato deluje kot opomin in v pomoč vsem, ki iščejo
pogum za soočenje s težkimi situacijami v življenju.
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Projekt FRUTRAD (Plodovi tradicije)

Država: Romunija
Kategorija 6: Podjetnost na podeželju
Kontakt za podrobnosti o projektu: Sekler Fruit Association.
Tel./Fax: 0040-266-215-288 office@szgy.ro , www.szekelygyumolcs.ro , www.szgy.ro
O projektu:
Projekt poskuša doseči dva glavna cilja: a) ohranjanje starih sort sadnega drevja,
spodbujanje njegovega dolgoročnega vzdrževanja, b) povečajte donosnost sadjarstva in
proizvodnja izdelkov z visoko dodano vrednostjo.
Prvi sklop projekta je vključeval raziskave za vrednotenje in popisovanje lokalnih sort sadja.
Drugi sklop projekta pa je bil usmerjen predvsem v izobraževanje kmetov, ki so se nato
vključili kot porabniki storitev predelovanja ali procesiranja sadja v izdelke z visoko dodano
vrednostjo. Projekt je tudi omogočil skupen nastop na tržišču in promocijo izdelkov. Lokalni
dogodki so bili organizirani z namenom združevanja lokalnih deležnikov. Najbolj pomemben
dogodek je prav jesenski festival sadja. Projekt je potekal v letih 2009 - 2011. Trenutno
predelujejo izdelke iz sadja ne samo za Združenja Sekler, ampak tudi za druge lastnike
sadovnjakov v regiji.
Lokacija projekta: Regija Odorhei, ki vključuje 23 občin.
Financiranje projekta: Projekt FRUTRAD je bil podprt preko Norveškega in EGP
finančnega mehanizma
Rezultati: Projekt ima šest med seboj povezanih rezultatov:
−
−

−
−

−

−

zbiranje informacij ( recepti, tradicionalne metode konzerviranja sadja, različne
uporabe sadja);
usposabljanje kmetov (enoletno akreditirano formalno izobraževanje kmetov, ki nato
postanejo izobraževalci ostalih, usposabljanje kot predelovalci sadja za ženske iz
kmetij);
trženje in razvoj poslovno-konceptnih paketov (možnosti trženja, cene na trgu,
vedenje strank, stroški, učinkovitost, tehnološke zahteve, iskanje finančne podpore);
strokovna pomoč (vzpostavitev in vodenje malega kmetijstva podjetje, pomoč za
predelavo in trženje lokalne surovine, prepoznavanje in podporo za uporabo
finančnih sredstev, mreženje med kmeti);
mobilizacije skupnosti (majhne donacije za udeležbo tretjih partnerjev inovativnih
reklamnih akcij, srečanja skupnosti v Odorhei regiji, letaki, brošure, informativno
gradivo, organizacija festivala sadja, sodelovanje na sejmih;
vzpostavitev obrata za proizvodnjo sadja.
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Fundacija LAM za ljudi s podeželja
Država: Romunija
Kategorija 2: Okolju prijazne kmetijske iniciative
Kategorija 5: Izobraževanje in usposabljanje na področju trajnostnega upravljanja s
krajino
Kategorija 6: Podjetnost na podeželju
Podrobnosti o projektu na: www.lamilieni.ro

O projektu/organizaciji:
LAM fundacija je bila ustanovljena leta 1991 kt organizacija za praktično usposabljanje
kmetov. Kasneje so le-tem dodali še druge izobraževalne vsebine. Na začetku leta 2000 je
imela fundacija tri izobraževalne programe: profesionalni pridelovalec, profesionalni delavec
na kmetiji in živinorejec. Od leta 2010 so razširili ponudbo izobraževanja tudi na
izobraževanja za turistične vodiče, vodjo človeških virov, podjetniški in projektni upravljalec in
ekološki kmet.
Dejavnosti LAM fundacije niso časovno omejene. Vsako leto organizirajo usposabljanja,
podpirajo različne kmetijske dejavnosti, raziskave in ponujajo mikro-financiranje.
Lokacija organizacije in aktivnosti: Aktivnosti so osredotočene tako v mestih kot tudi vaseh
naslednjih regij v Romuniji: Harghita, Brasov, Mures, Cluj, Bihor.
Podrobnosti:
Fundacija je nevladna organizacija, ki jo je ustanovila švicarska evangeličanska cerkev in
švicarska Agencija za razvoj in sodelovanje. V začetku leta 1996 je Švica postala partner pri
zagotavljanju sredstev za fundacijo, kar je pomenilo veliko več sredstev, ki so bila
namenjena številnim kmetijskim delavcem iz občine Covasna. To sofinanciranje je služilo
predvsem za ustanavljanje novih podjetij in tržnih kmetij kot so: mlekarne, obrati za
predelavo mesa, mlini in pekarne. Brezobrestna posojila so bila namenjena nakupu
kmetijskih strojev. V dvajsetih letih delovanja je fundacija ponudila številne možnosti
sofinanciranja tudi preko EU skladov.
Program mikro-financiranja je razvojno naravnan, v bistvu je ne-bančna finančna institucija,
ki v glavnem podpira male podjetnike iz podeželskih območij s poudarkom na trajnosti.
Posojila so namenjena za naslednje dejavnosti: mikrokrediti za mala in srednje velika
podjetja, individualna in družinska podjetja; majhna posojila za kmete, majhni krediti za
posameznike.
Izobraževalni programi ponujajo naslednje akreditirane tečaje: podjetniška znanja,
konkurenčno trženje, kmetijski delavec, živinorejec, turistični vodnik in agro-turizem, ekološki
pridelovalec in mnoga druga. Vsi ti programi pomagajo kmetom in ljudem iz podeželja pri
novih izzivih in jih učijo nove poklicne poti za trajnostno upravljanje zemljišč.
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Osebna zgodba
Štirje mladi iz vasi, ki se nahaja v regiji Covasna so sodelovali v enem od tečajev, ki jih je
pripravila fundacija LAM. Imeli so tudi možnost, da so štiri mesece sodelovali v praksi v tujini.
("bavarske delovne izkušnje"). Mladeniči so se učili novih kmetijskih tehnologij v različnih
švicarskih regijah. V tem obdobju so bili plačani za svoje delo in po zaključku usposabljanja
so bili vsi povabljeni na delo v Švico. Po enem ali dveh letih so se vrnili domov z veliko
izkušnjami in dovolj denarja za vzpostavitev lastne kmetijske dejavnosti. Dobili so tudi
kmetijske stroje.

Vir slik: LAM
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Fundacija LIA za socialno šibke otroke in mladostnike
Država: Romunija
Kategorija 1: Socialna in hortikulturna terapija
Kategorija 2: Okolju prijazne kmetijske iniciative
Kontakt za podrobnosti o projektu:
LIA e.V. Projekthilfe in Rumänien tel. +40 722252649, info@lia-rumaenienhilfe.de
www.lia-rumaeneinhilfe.de ; www.lokod.de
O projektu:
Fundacija "LIA" (Lókodi Ifjusagi Alapitvany – Jugendstiftung Lokod) je bila ustanovljena v
letu 1995 v vasi Lokod, ki ima manj kot 100 prebivalcev. Zapuščene hiše so dokupili ter
organizirali center s stanovanjsko skupnostjo, svetovalnim centrom in ostalo infrastrukturo. Z
leti so povečali infrastrukturo ter dodali še sadovnjak, vrtove in zunanje prostore, kjer se
izvaja hortikulturna terapija in terapija s pomočjo živali (konjev itd,..).
Cilj fundacije je pomoč in podpora socialno šibkim otrokom in mladostnikom in predvsem
tistim, ki živijo v zavodih za nastanitev otrok. Tudi otroci, ki prihajajo iz socialno ogroženih
družin ali imajo posebne potrebe in živijo v okviru družine, so deležni s strani fundacije
posebne pomoči in zdravstvenih programov.
Fundacija skrbi predvsem za otroke, ki imajo vedenjske, duševne ali zdravstvene težave in
preko njihove stanovanjske skupnosti oz. zavoda preprečujejo, da bi taki otroci končali v
sirotišnicah. Stroške delno krijejo sami in delno jih sofinancira država preko socialnih služb.
Lokacija projekta: Lókod (Locodeni) in Bikafalva (Taureni)
Tudi otroci, ki obiskujejo poklicne šole lahko v sklopu centra opravljajo dvotedensko
usposabljanje v sklopu katere obiskujejo tečaje vrtnarjenja, kmetijstva, obrtne delavnice,
lesne delavnice, šiviljske delavnice itd. Od leta 2009 izvajajo tudi govorne in jezikovne
terapije.
Fundacija ima v vasi Bikafalva tudi nekaj stavb, ki so jih priredili v pisarne in prostore za
izvajanje delavnic. Prostori so namenjeni predvsem mladim ženskam, ki imajo različne
težave z duševnim zdravjem. e-te v sklopu centra pridobijo številna nova znanja in
kompetence za delo v tesarstvu, tkanju ali izdelovanju sveč. Njihove izdelke tudi prodajajo,
kar pozitivno vpliva na njihovo samozavest.
Pri vseh delovnih terapijah v delavnicah, terapijah s pomočjo živali in hortikulturnih terapijah
pomagajo socialni delavci in specialisti zdravniki in psihologi.
Fundacija ima prostore tudi v mestu Odorheiu Secuiesc, ki so predvsem stanovanjske
skupnosti za mladostnike iz sirotišnic.
Rezultati:
Rezultati dela fundacije so vidni predvsem v številu otrok in mladostnikov, ki so izboljšali
duševno in fizično zdravje preko sodelovanja v programih, ki jih fundacija nudi.
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Vir slik: LIA
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Nevladna organizacija Alter Nativa

Država: Slovaška
Kategorija 2: Okolju prijazne kmetijske iniciative
Kategorija 3: Skupnostni projekti in ekološka naselja
Kategorija 4: Trajnostno kmetijstvo
Kontakt za podrobnosti o projektu:
marsel@alter-nativa.sk , tel. + 421903 318499, http://www.alter-nativa.sk

O projektu
Alter Nativa je združenje, ki je bilo ustanovljeno leta 2002. Leta 2004 se je Alter Nativa
preselila v Brdárka kjer so ustanovili majhno zadrugo z imenom: »Skupnost Brdárka«. Od
leta 2004 so v okviru zadruge izvedli številne majhne trajnostne projekte, kot so ekološka
gradnja, ekološka pridelava hrane in obrt. Njihov cilj je preverjanje uporabnih zamisli za
delovanje ekološke skupnosti (eko-vasi). Preizkušamo predvsem: skupnostno kmetovanje,
čebelarstvo, rejo domačih živali in obnovo starih sadovnjakov.
Lokacija projekta: Skupnost se nahaja na vzhodu Slovaške v »Brdárka«, to je majhna
odročna vas obkrožena z neokrnjeno naravo, kjer tradicionalno sicer raste sadje. Vas se
nahaja v goratem okrožju Rožňava v regiji Košice (na vzhodu Slovaške). Omenjeno območje
se trenutno sooča z visoko stopnjo brezposelnosti.
Financiranje projekta: Glavne prihodke zagotavlja Evropska prostovoljna organizacija
(EVS). EVS je EU program, ki omogoča mladim (starim od 18-30 let), da prostovoljno delajo
v drugih EU državah za največ 12 mesecev. V povprečju v sklopu skupnosti dela od 3 do 4
prostovoljcev, ki pomagajo vsako leto. Dodatne prihodke pridobijo od prodaje presežkov
kmetijskih pridelkov, predvsem meda in izdelkov iz mleka, in pa tudi od delavnic
(permakultura,..), ki jih organizirajo ob koncih tedna. Prodajajo tudi knjige in svoje obrtne
izdelke, kot so izdelki lončarstva, tkane košare, torbe iz platna, izdelke iz voska, ročno
izdelane obleke za plišaste igrače, vrečke za zelišča, skodelice iz lesa.
Podrobnosti:
Alter Nativa je bila ustanovljena z namenom, da: vzpostavi samooskrbno lokalno skupnost,
predstavi načela alternativne ekonomije, preveri kaj najbolje deluje v skupnosti in spoštuje
vrednote vseh ljudi ter naravne vire.
Najpomembnejši posamezniki, ki sodelujejo v sklopu projekta so prostovoljci, ki prihajajo
preko programa Evropske prostovoljne službe. To so mladi ljudje, ki prihajajo iz različnih
držav EU in prinašajo v skupnost nove spretnosti, informacije in energijo.
Skupnost prakticira tradicionalne in ekološke načine čebelarstva, ovčereje in kozjereje ter s
pomočjo permakulture prideluje svojo prehrano.
Rezultati:
V okviru projekta Alter Nativa so štiri družine uredile svoje majhne kmetije, ki so postale
njihovi domovi, tako so obnovili več dragocenih, tradicionalnih kmečkih hiš.
63

Projekt Life from soil, slovenska verzija vodnika dobrih praks
Pomemben rezultat projekta je bil tudi obnova in revitalizacija dragocenih sadovnjakov s
starimi sortami. Uredili so sadovnjak,v katerem se nahaja okoli 4000 češenj (40 različnih
sort), redke in lokalne sorte jabolk, hrušk in orehov.
Osebna zgodba:
Projekt Alter Nativa je ustanovila vodilna strokovnjakinja permakulture Karol Končko. Leta
2004 se je preselila v vas Brdarka, kjer je začela graditi trajnostno skupnost, ki je temeljila na
načelih permakulture. Tam so člani skupnosti organizirali še več novih tečajev o
permakulturi, ustanovili lastne majhne kmetije, pripeljali na stotine knjig, nekatere so celo
sami objavili. Z dejavnostmi nadaljujejo še danes: obnavljajo sadovnjake, vzdržujejo banko
semen, ohranjajo čebelarstvo, gojijo živali…. Karol Končko je ključna osebnost projekta, ki je
posvetila svoje življenje permakulturi in razvoju trajnostne skupnosti.

Vir slik: Marcel Antal

64

Projekt Life from soil, slovenska verzija vodnika dobrih praks

Organizacija OASIS - upanje za novo življenje

Kategorija 1: Socialna in hortikulturna terapija
Kategorija 2: Okolju prijazne kmetijske iniciative
Kategorija 5: Izobraževanje in
trajnostnega upravljanja s krajino

usposabljanje

na

področju

Kontakt za podrobnosti o projektu: Peter Gombita,
tel,: + 421 905 202 783, tel: + 421 948 006 297
E-mail: oaza-nadej@centrum.sk Spletna stran: http://new.oaza-nadej.org/

O projektu
OASIS je organizacija, ki je bila ustanovljena leta 2006, kot zatočišče za brezdomce in
trenutno deluje kot trajnostna skupnost za ranljive skupine.
Letu 2008 je občina Košice ponudila OASIS objekte v naselju Bernátovce; več kot 4 hektarov
opuščenih kmetijskih zemljišč, vključno z velikimi rastlinjaki (večinoma poškodovani), hlevi in
ograde za živali kot tudi upravne stavbe nekdanjih kmečkih zadrug.
Projekt se osredotoča na prenovo rastlinjakov, ki so jih začeli obnavljati v letu 2012. Od
takrat je OASIS registriral svojo kmetijsko dejavnost. Projekt je v fazi razvoja in se
postopoma še izboljšuje. Za v bodoče načrtujejo nadaljevanje z obnovo rastlinjakov in
ogrevanje le-teh, vzpostavitev proizvodnje sira, širjenje ekološke proizvodnje cvetja in
zelenjave, ustvarjanje novih delovnih mest.
Lokacija projekta: OASIS se nahaja na podeželju na obrobju vasi Bernátovce, blizu mesta
Košice, na vzhodnu Slovaške.
Financiranje projekta: Organizacija se financira delno s strani Občina Košice in Ministrstva
za finance. Podpirajo jih tudi podjetja in neprofitne organizacije.
Podrobnosti :
V objektih OASIS je naseljenih okoli 200 pripadnikov ranljivih skupin: brezdomcev,
alkoholikov, ljudi z duševnimi motnjami, bolniki z rakom ter invalidi. Pomemben del skupnosti
predstavljajo tudi Romi. V rastlinjakih in na poljih dela okoli 10 brezdomcev, ki jim pomaga
vsaj eden strokovni sodelavec. Drugi udeleženci projekta pomagajo pri vzreji živali (kokoši,
ovce, koze, osli, telice, krave). Imajo tudi zavetišče za pse.
Leta 2015 so proizvedli več kot 5 ton zelenjave, približno 3 tone zelenjave so razdelili revnim
prebivalcem. Kar je ostalo so prodali ali pa porabili v skupnosti. Poleg brezdomcev in Romov,
ki delajo v skupnosti, prihajajo prostovoljno pomagati tudi študenti in prostovoljci. Ta projekt
je tako pomagal 25 socialno ogroženim družinam, tako da so jih zalagali s hrano.
Hkrati projekt skrbi tudi za udeležence skupnosti s tem da ohranja njihove delovne navade,
spodbuja komunikacijo in integracijo v skupnost.
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Rezultati:
OASIS nudi začasen dom za vse brezdomce in ostale pripadnike ranljivih skupin. Projekt
omogoča udeležencem projekta, da začnejo postopno sodelovati v vseh dejavnostih OASISa in usmerjati svoje življenje v bolj pozitivno smer. OASIS ustvarja prostor za delovno
terapijo, terapijo z živali in hortikulturno terapijo. Stanovalci so aktivno vključeni v terapijo s
pomočjo knjig.
.

Vir slik: Štefan Szabó / SOSNA + arhiv OASIS
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Kmetija Na Haji in »skupnost hrane«
Država: Slovaška
Kategorija 2: Okolju prijazne kmetijske iniciative
Kategorija 3: Skupnostni projekti in ekološka naselja
Kategorija 4: Trajnostno kmetijstvo

Kontakt za podrobnosti o projektu: Marcela Nemcova, Tel: 0905 630152
E-mail: marcnem@gmail.com , Spletna stran: www.nahaji.sk

O projektu
Kmetija je bila ustanovljena pred 13 leti v vasi Devičany, v zahodni Slovaški, skupnost hrane
pa nekaj let kasneje ter je še vedno v razvoju. Glavne dejavnosti te ekološke družinske
kmetije vključujejo: pridelavo sadja, zelenjave in zelišč ter njihova predelava v izdelke, vzreja
ovc, predelava volne, tradicionalne obrti, čebelarstvo, gojenje sadnih dreves ter ohranjanje
starih sort sadja in gostovanje ekskurzij za šole in vrtce. Kmetujejo brez uporabe umetnih
gnojil in kemikalij na strog ekološki način, nimajo pa pridobljenega certifikata.
Družinska ekološka kmetija se osredotoča predvsem na proizvodnjo hrane za dve družini, ki
so ustanovile kmetijo. Poleg tega pa kmetija proizvaja tudi hrano za člane skupnosti hrane
(food community), mreža potrošnikov, ki kupuje lokalno ekološko pridelano hrano preko
direktne prodaje (sistem prodaje preko zabojčkov hrane). S tem kmetija pridobiva tudi vse
prihodke. v Skupnosti so povezane tudi druge majhne kmetije v regiji, ki prav tako izvajajo
direktno prodajo izdelkov potrošnikom v mreži preko sistema zabojčkov. S tem potrošniki
podpirajo lokalne kmetije in dobijo lokalno svežo ekološko hrano.
Rezultati
Kmetija deluje kot predstavnik tudi ostalih družinskih majhnih kmetij in je primer dobre
prakse, ki želi dokazati, da je možno kmetovati na ekološki način in preživeti na tem teritoriju.
Kmetija je navdihnila številne proizvajalce in potrošnike ekološke hrane in jih spodbudila, da
živijo bolj družbeno odgovorno in skladno z naravo. Potrošniki se sedaj zavedajo pomena
kvalitetne in zdrave hrane, ki je lokalna, ekološka in ima nizek ogljični odtis. Kmetija nudi tudi
svetovanje osebam, ki se zanimajo za ekološko kmetovanje. Aktivno sodeluje tudi s
prostovoljci.

Vir slik: Tomáš Halász / Greenpeace
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Trajnostni Park Istra

Država: Slovenija
Kategorija 2: Okolju prijazne kmetijske iniciative
Kategorija 3: Skupnostni projekti in ekološka
naselja
Kategorija 5: Izobraževanje in usposabljanje na področju trajnostnega upravljanja s
krajino
Kontakt za podrobnosti o projektu: Nara Petrovič, tel. +38641286444,
narapetrovic@gmail.com , http://parkistra.com/en/

O projektu
Moto projekta je "trajnost v praksi", ki vključuje socialne, okoljske, gospodarske in kulturne
vidike. Uporabljamo dobre okoljske prakse, upravljanje z viri, trajnostno kmetijstvo in socialne
dinamike.
Letos smo končali prvo dvoletno fazo projekta, kjer smo vzpostavili osnovno infrastrukturo za
naše delo, kar je predvsem zajemalo: a) prenovo velike skupnostne hiše in b) začetek
kmetijskih projektov. V bodoče načrtujemo, da bomo razširili naše dejavnosti in spremljali
pozitivne rezultate projekta ter preverili nekatere znanstvene ugotovitve, ki temeljijo na naših
praksah.
Lokacija projekta: vas Hrvoji, 25 km oddaljena od mesta Koper, v Sloveniji, in 200 m od
hrvaške meje; lokacija je na podeželju, zapuščeno in redko poseljeno območje.
Financiranje projekta: Do sedaj je večina sredstev prišla iz lastnih naložb, donacij in
prispevkov. Majhen del je prišel iz izobraževalnih programov, ki jih šele vzpostavljamo.
Testiramo uporabo ekonomije daru - udeleženci delijo stroške programa, prispevki so
dobrodošli!
Podrobnosti:
V zadnjih dveh letih smo gostovali 500 prostovoljcev iz 35 držav, ki so nam pomagali pri
obnovi hiše in ostalih kmetijskih projektih; pomagali so tudi ostalim kmetom v vasi, ki so
potrebovali pomoč.
Ker smo dobro povezani z lokalno skupnostjo, smo sodelovali pri oblikovanju Mreže za
preporod Istre, ki združuje 25 organizacij iz regije in med njimi številne ekološke kmete
(mnogi med njimi so soustanovitelji nove ekološke zadruge). Mreža je močno vplivala na
CLLD strategijo (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) in zastopa interese podeželskih območij
pri vzpostavljanju in delovanju LAS Istra (Lokalne akcijske skupine).
Začenjamo tudi z regenerativnim kmetijstvom in permakulturo na prvem hektarju zemlje, ki
smo ga pridobili. Doslej smo posadili okoli 100 sadnih dreves in očistiti in uredili veliko starih
dreves. Tam imamo tudi ca. 0,3 hektarje ekoloških vrtov. Na poljih eksperimentiramo različn
naravna gnojila. Imamo samo kompostna stranišča.
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Poleg tega trenutno sodelujemo v Partnerskem programu inkubator za trajnostne skupnosti
(Erasmus +). Eden od naših ustanoviteljev je član sveta
organizacije ECOLISE
(www.ecolise.eu), Evropska mreža za skupnostno vodene pobude o podnebnih spremembah
in trajnosti.
Rezultati:
Park Istra združuje trajnostne strategije širokega obsega in njihovo konkretno lokalno
izvajanje. To postaja pomembno središče najboljših obstoječih praks in eksperimentalno
polje za obetavne nove prakse.
Lani smo podprli regionalni projekt z namenom, da namesto strategij, ki jih pripravljajo
uradniki v pisarnah, razvijemo lokalno razvojno strategijo preko sodelovanja z ruralnim
prebivalstvom in s posluhom do njihovih težav in potreb. Projekt je bil velik uspeh, udeležba
je bila nad pričakovanji. Prvega istrskega podeželskega parlamenta (prvi regionalni
podeželskega parlament v Evropi) se je udeležilo več kot 100 predstavnikov lokalnih
skupnosti, vladnih in nevladnih organizacij in institucij.

Osebna zgodba: Naši prostovoljci imajo izjemne osebne zgodbe, katere smo zbrali in uredili
na naši spletni strani.

Vir slik: Nara Petrovič
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Projekt Souporaba kmetijskih zemljišč
Država: Slovenija
Kategorija 1: Socialna in hortikulturna terapija
Kategorija 2: Okolju prijazne kmetijske iniciative
Kategorija 3: Skupnostni projekti in ekološka naselja
Kategorija 5: Izobraževanje in usposabljanje na področju
trajnostnega upravljanja s krajino
Kategorija 6: Podjetnost na podeželju
Kontakt za podrobnosti o projektu:
Iztok Erjavec, tel. + 386 31 337 463, iztokerjavec@gmail.com , instituteintercer@gmail.com
http://instituteintercer.org/en

O projektu
Projekt Souporaba kmetijskih zemljišč, ki ga vodi nevladna organizacija Inštitut InTeRCeR
(Trajnostni Razvoj in Celostne Rešitve), je eko-socialna iniciativa za trajnostni razvoj
podeželskih območij na podlagi medgeneracijskega sodelovanja in souporabe kmetijskih
zemljišč med ostarelimi lastniki kmetij in brezposelnimi ljudmi iz mest za izboljšanje
njihovega socialnega in ekonomskega položaja.
Lokacija projekta: Mesto Maribor in podeželska okolica mesta.
Financiranje projekta: Inštitut prejema privatno donacijo iz Avstrije, občina Maribor pa
sofinancira zaposlitev preko javnih del. Projekt prijavljajo na razpise Evropske unije in
nacionalne razpise. Posamezniki prispevajo v obliki prostovoljnega dela, kmetijskih zemljišč,
v obliki opredmetenih in neopredmetenih sredstev.
Podrobnosti
Projekt v prvi fazi razvija/zagotavlja storitve za ljudi, družbo in državo:
−

−

−
−

Ostareli lastniki kmetij ne morejo več obdelovati kmetijskih zemljišč zaradi starosti in
nimajo možnosti dodatnega zaslužka od kmetovanja. Majhna pokojnina jim ne pokrije
vseh mesečnih stroškov. Po navadi so tudi socialno izolirani.
Brezposelni in socialno ogroženi ljudje iz mest bi radi delali, želeli bi si pridelovati
lastno hrano za zmanjšanje stroškov nakupa hrane, ki predstavlja veliko obremenitev
že tako skromnega družinskega proračuna.
Občine imajo velike stroške z zagotavljanjem socialnih storitev za starostnike na
podeželju in visoke socialne prispevke za socialno ogrožene in nezaposlene občane.
Država ima velike stroške za socialne in zdravstvene prispevke za nezaposlene in
socialno ogrožene ljudi.

S pomočjo medgeneracijskega sodelovanja se bodo udeleženci učili tradicionalnih
trajnostnih kmetijskih praks pridelovanja lokalne ekološke hrane. To bo ohranilo in obnovilo
tradicionalne kulturne krajine in njihove ekosistemske usluge od katerih je odvisno ekološko
kmetovanje.
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Takšen pristop bo okrepil povezanost skupnosti na podeželskih območjih in v mestih ter
neposredno povezal ljudi za sodelovanje pri pridelavi ekološke hrane. Namen je ponovno
vzpostaviti nekoč prisotne in ustaljene prakse sodelovanja med ljudmi in generacijami, ki se
pozabljajo/izgubljajo v današnjih modernih časih.
Rezultati
Projekt bo ponovno vzpostavil kmetovanje na opuščenih in zaraščenih kmetijskih zemljiščih
in zagotovil nove razvojne in zaposlitvene možnosti za podeželska območja, ki se soočajo z
negativnimi demografskimi trendi. Posameznikom se bo izboljšalo njihov ekonomski in
socialni položaj v delovno integracijskem procesu za prihodnjo zaposlitev. Skupnosti in
državi se bodo zmanjšali stroški za zagotavljanje socialnih storitev ter prispevkov za socialno
in ekonomsko ogrožene ljudi.
Terapevtske koristi bo tudi izboljšanje psihosocialnega stanja udeležencev in boljša socialna
reintegracija v družbo. Delo na zemlji bo imelo pozitivne učinke na zdravje, preko fizične
aktivnosti, pozornosti in možnosti za zeleno vadbo.
Dobre začetne rezultate smo dokazali s pilotnim projektom in potrdili, da je model
»Souporabe kmetijskih zemljišč« ne samo mogoč, ampak tudi obvezen/potreben za
slovensko družbo, ki se sooča z velikimi demografskimi, socialnimi in kmetijskimi problemi na
nacionalni ravni.

Vir slik: Andrej Firm
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Učni poligon za samooskrbo Dole –
permakultura in ekoremediacije

Država: Slovenija
Kategorija 5: Izobraževanje in
trajnostnega upravljanja s krajino

usposabljanje

na

področju

Kontakt za podrobnosti o projektu: - INŠTITUT ZA PROMOCIJO VARSTVA OKOLJA, prof.
ddr. Ana Vovk Korže , P.E. Lušečka vas 14, 2319 Poljčane, Koroška c. 57, 2000 Maribor,
www.ipvo.si; 00386- 51 622 766, ana.vovk@gmail.com

O projektu
Cilj izobraževalnega projekta je praktično prikazovanje trajnostne rabe naravnih virov za
samooskrbo, kar je tesno povezano s spoznavanjem zemlje, humusa, organskega materiala,
stanja vodnih virov, klimatskih pogojev, biotske raznovrstnosti in s sodelovanjem znotraj
lokalne skupnosti. Projekt se je začel leta 2009 in še vedno traja. Namenjen je usposabljanju
in poučevanju otrok in odraslih (in sicer otrok od predšolske vzgoje naprej do
vseživljenjskega učenja odraslih).
Lokacija projekta: Učni poligon za samooskrbo Dole je v naselju Modraže. Zaselek Dole
ima ime po obliki površja, ki spominja na »dol«, torej dolino v obliki črke U. Območje v
velikosti 1,5 ha v preteklosti ni bilo intenzivno obdelano, saj so prsti dokaj skromne. Zato je
bila izbira permakulture in ekoremediacije kot načina obdelave prsti nujna.
Financiranje projekta: Projekt je podprt s strani občine Poljčane, evropskih in nacionalnih
projektnih sredstev. Projekt vodi nevladna organizacija INŠTITUT ZA PROMOCIJO
VARSTVA OKOLJA (IPVO).
Podrobnosti:
Namen projekta je predstaviti možnosti samooskrbe posameznikov glede na razpoložljive
naravne vire. Hkrati projekt želi raziskati nove možnosti za uspešno povezovanje
gospodarstva in okolja na inovativen in trajnostni način. V sklopu poligona lahko obiskovalci
vidijo praktične primere permakulture in bolj okolju prijaznega načina življenja. Ključni cilj
izobraževanja za samooskrbo je povezovanje - skozi izkustveno učenje – vsebin okoljske
vzgoje in družboslovja, ki se povezujejo s področjem zdravja in zdravega življenjskega sloga.
Priprave na izvajanje projekta so vključevale razvoj sledečih modulov usposabljanja za vse
ravni vseživljenjskega izobraževanja od nivoja vrtca, fakultete in tudi do usposabljanja
odraslih (www.ucilnicavnaravi.si):
−
−
−
−
−

ekološka kmetija in trajnostni razvoj (modul: trajnostni razvoj),
gozdna učna pot (modul: vodenje v naravi),
kemična analiza vode (modul: ekološka analiza in monitoring),
kompostiranje (modul: predelava organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških in
rastlinskih čistilnih naprav),
lesna biomasa (modul: pridobivanje lesne biomase),
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−
−
−
−
−
−
−
−

oblikovanje prostora za rastlinsko čistilno napravo (modul: ekosistemi, izvajanje
dejavnosti v prostoru in ekoremediacij),
Natura 2000 (modul: trajnostni razvoj),
degradacija ekosistemov s posebnim poudarkom na gozdu (modul: ekosistemi,
izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacij),
rastlinska čistilna naprava (modul: ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in
ekoremediacij),
zelišča na ekološki kmetiji (modul: trajnostni razvoj),
prepoznajte tal in analiza tal (modul: ekološka analiza in monitoring),
permakultura (modul: kako priti do lastnega vrta),
samooskrba (modul: eko-vasi kot nov življenjski slog).

Ključni cilj izobraževanja za samooskrbo je povezati motivacijo, inovativnost, skrb za okolje
in zdravje.
Rezultati
Od leta 2009 do leta 2013 smo sledili številu obiskovalcev učnega poligona in sicer glede na
starost/stopnjo izobraževanja in ugotovili, da se iz leta v leto obisk in interes povečuje pri
vseh starostnih kategorijah. Največji obisk je bil predvsem med aprilom in oktobrov vsako
leto, kar ustreza obdobju, ko je v poligonu glavna rastna sezona in ko je permakulturna
ureditev videti zelo privlačna. V tem času je poligon obiskalo 87% vseh obiskovalcev,
skupno število obiskovalcev je bilo 6941, od tega 42,5% študentov.
Pomembno je, da se zavedamo, da predstavlja v Sloveniji permakultura novo priložnost za
samooskrbo, samozaposlitev, storitveni sektor in model preživetja. Zato lahko rečemo, da
permakultura pomeni novo priložnost za mlajše generacije.

Vir slik: prof ddr. Ana Vovk Korže
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Podjetje Camposeven

Država: Španija
Kategorija 2: Okolju prijazne kmetijske iniciative
Kategorija 6: Podjetnost na podeželju
Kontakt za podrobnosti o projektu:
Adolfo García Albaladejo, tel. 609 651 493
adolfo@camposeven.com
www.camposeven.com
www.freshvana.com

O projektu:
Podjetje, ki se nahaja v San Pedro del Pinatar (Murcia), proizvaja in prodaja ekološke in
biodinamične proizvode. V viziji podjetja je napisano, da želijo izboljšati zdravje potrošnikov z
vzgajanjem ekoloških pridelkov ob spoštovanju okolja.
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2007. Družba je bila certificirana s strani DEMETER za
biodinamično pridelovanje in prodajo zelenjave. Vse večja uporaba biodinamičnega gojenja
brez kemikalij je bistveno za regeneracijo zemlje in ohranjanje talne biodiverzitete. Podjetje
podpira tudi raziskave in sicer so aktivno sodelovali že v dveh raziskavah: a) identifikacija
škodljivcev v rastlinjakih in na prostem, in b) uporaba tehnologije (dronov) za boljše
obveščanje potrošnika o vseh procesih, ki jih je izdelek prestal od njive do trgovine. Želijo si
tudi aktivnega sodelovanja z raziskovalci (univerzo) pri vpeljevanju inovacij v proizvodnjo,
noih rastlinskih sort, ipd.
Številni delavci so priseljenci iz Ekvadorja, Romunije in Maroka. Podjetje ima poseben center
za zaposlovanje oseb, ki so sicer težje zaposljivi.
Lokacija podjetja: Nahajajo se v Campo de Cartagena, poleg Mar Menor (Sredozemsko
morje). Podnebje je toplo in vlažno, vendar so v poletnih mesecih temperature zelo visoke.
Kmetijstvo, turizem,komercialne aktivnosti, solinarstvo in ribolov so glavne dejavnosti na tem
področju. V San Pedro del Pinatar je približno 20.000 prebivalcev, ampak se lahko povečana
poleti tudi na 100.000. Klimatske razmere so kot nalašč za gojenje citrusov, zelenjave in za
celoletno proizvodnjo v rastlinjakih.
Financiranje podjetja: Glavni del prihodkov je od prodaje, od tega je 95% namenjeno
izvozu v EEU države (Nemčija, Švica, Anglija,..). Prodaja znotraj Španije je zelo majhna, ker
država nima dobro razvitega tržišča za ekološke izdelke. Podjetje prejema tudi sofinanciranje
iz OPFH (Organización de Productores de Frutas y Hortalizas), ti se razlikujejo glede na letni
promet. Nekaj sredstev pridobivajo tudi preko sodelovanja v projektih.
Rezultati
Biodinamično pridelovanje kmetijskih izdelkov bistveno prispeva k ohranjanju rodovitne prsti,
dvigu osveščenosti in družbene odgovornosti proizvajalcev in potrošnikov. Potrošniki so
sedaj bistveno bolj osveščeni o zdravi prehrani in prednostih pri uporabi biodinamično
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pridelanega sadja in zelenjave. Prispevajo tudi k večjemu interesu mladih do zaposlitve v
kmetijstvu. Opazili so tudi, da je veliko delavcev spremenilo njihove prehrambne navade kot
posledica projekta notranje prodaje izdelkov za zaposlene. Od leta 2012 prodajajo izdelke
tudi preko spleta (Freshvana.com). Podjetje je tudi pomagalo številnim kmetom, da so prešli
iz industrijske v biodinamično kmetovanje. Pomemben rezultat so tudi številna sodelovanja v
raziskavah na primer pri razvoju novih sort, ki porabijo manj vode in so bolj tolerantna na
slanost podlage.

75

Projekt Life from soil, slovenska verzija vodnika dobrih praks

Okoljska vzgoja in učilnica v naravi v sklopu
regijskega parka SIERRA ESPUÑA
Država: Španija
Kategorija 5: Izobraževanje in usposabljanje na
področju trajnostnega upravljanja s krajino

Kontakt za podrobnosti o projektu:
Rocío Alcántara López
tel. 620 51 93 53
auladenaturalezalasalquerías@gmail.com
https://lasalquerias.wordpress.com/

O projektu
Projekt deluje že od leta 1994 in se ga je udeležilo do sedaj več kot 70.000 otrok in
mladostnikov. najbolj aktivna pri vodenju projekta je organizacija UTE-ECOESPUÑA-LA
HOJARASCA.
Program učilnice v naravi je razvit za različne starostne skupine oz. stopnje izobraževanja
otrok in mladostnikov (od vrtcev do terciarnega izobraževanja). Razvili pa so tudi posebne
programe za odrasle in za posebne skupine (starostniki, osebe s posebnimi potrebami,..).
Kot didaktične metode se porablja predvsem izkustveno učenje in raziskovalno delo. Namen
programov je predvsem razvijanje interesa udeležencev izobraževanj do naravnih in
kulturnih vrednotah krajine in s tem spodbujanje njihove aktivnosti pri ohranjanju le-teh.
Lokacija projekta:
Sierra Espuña je del različnih občin v regiji Murcia, Španija, sama učilnica v naravi pa se
nahaja v kraju Las Alquerías (Totana, Murcia). Učilnica v naravi je na izjemni lokaciji za
okoljsko izobraževanje. V tem prostoru najdemo gozdove, edinstveno floro, gore, potoke,
čeri, zanimiva geološke vidike pestre krajine, različne ekosisteme in biome in tudi obdelane
površine. To je v bližini srednjeveškega mesta Aledo, zaselku El Purgatorio, naravna enklava
Los Pozos de la Nieve in La Bastida arheološko najdišče bronaste dobe. To so samo
nekateri najbolj pomembni vidiki bogate naravne in kulturne dediščine tega področja, ki se
uporabljajo v sklopu učilnice v naravi. Zaradi tega se tukaj ponuja odlična prilika za
prikazovanje odnosa, ki ga je človek imel do narave v preteklosti in kako se je ta odnos vse
do danes spreminjal. Cilj le-tega je razvoj okoljske ozaveščenosti udeležencev.
Financiranje projekta: Organizacija, ki vodi projekt plačuje letno kvoto (2300 € ) regiji
Murcia za uporabo učilnice v naravi in plačuje tudi ostale stroške kot so zavarovanje,
vzdrževanje, ipd. Udeleženci plačujejo za programe učilnice v naravi približno 6 evrov na
osebo za en dan aktivnosti.
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Rezultati:
Uporabili so različne metodologije za spremljanje učinkovitosti nastajanja tesnejših vezi med
udeleženci izobraževanj in naravnim okoljem. Za spodbujanje le-tega je predvsem
pomembna aktivnost udeležencev v razpravah o okoljih vprašanjih, analizi različnih stališč
deležnikov in tudi pri vključevanju vseh čutov pri raziskovanju naravnega okolja. Te aktivnosti
spodbujajo spremembo stališč in vrednot udeležencev v smeri večjega zavzemanja za
ohranjanje narave.
Udeleženci izobraževanj se običajno zelo navdušijo nad predstavljeno vsebino in želijo še
več časa preživeti v naravi. Učilnica v naravi ponuja tudi poletne tabore za študente, ki lahko
te aktivnosti nato implementirajo tudi v svojem naravnem okolju. Večkrat se udeleženci iz
leta v leto vračajo in sklenejo močne medsebojne odnose in vezi.
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Podjetje La Almajara del Sur

Država: Španija
Kategorija 2: Okolju prijazne kmetijske iniciative
Kategorija 6: Podjetnost na podeželju
Kontakt za podrobnosti o projektu:
Rafael García, tel.630 803 225
info@lalmajaradelsur.es , www.lalmajaradelsur.es

O projektu/podjetju
Podjetje je ekološka vrtnarija, ki se nahaja na severovzhodu regije Murcia. Vrtnarija se
nahaja poleg vasice El Chaparral s približno 100 prebivalci. Mesto Bullas je v bližini; tam
prebiva okoli 100.000 prebivalcev. Gojijo rastline in lončnice tradicionalnih sort. Cilj podjetja
je ohranjanje pestrosti kultivarjev preko odgovornega razmnoževanja in prodaje sadik, ki
predstavljajo zdravo hrano za končnega potrošnika.
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2012. Proizvaja sadike za srednje in male kmete in sodeluje
v pobudah, ki spodbujajo samooskrbo. Skrbijo predvsem za ohranjanje starih in
tradicionalnih sort, ki niso več komercialno zanimive. Veliko si prizadevajo tudi za ohranjanje
znanja o razmnoževanju semen, uporabi in pomenu teh sort.
Delujejo tudi na področju zeliščarstva te skrbijo za razmnoževanje sadik zelišč in začimb, ki
so pomembne za ohranjanje zdravja, hkrati pa se lahko uporabljajo tudi kot okrasne rastline
ali v urbanem vrtnarjenju. Ker tudi v tem primeru vzgajajo le ekološke sadike, še posebej
pazijo na zagotavljanje varnosti teh sadik za uporabo v prehrani in v kozmetiki.
Želijo širiti osveščenost o pomenu ekološke pridelave za ohranjanje naravnih ekosistemov
ter si prizadevajo za vključevanje težko zaposljivih skupin v njihovo delovno okolje.
Sodelujejo v različnih projektih, kateri cilj je ohranjanje genskih virov preko širjenja znanja in
prenosa novih tehnologije. So tudi del mreže za izmenjavo semen.
Kmetijstvo razumejo kot agro-ekološki sistem, kjer ni zadosti le neuporaba kemikalij, ampak
je potrebno tudi globlje razumevanje procesov nastajanja in ohranjanje rodovitne prsti. Zato
reciklirajo, ustvarjajo kompost in nato humus in ga spreminjajo nazaj v rodovitno prst in nove
sadike.
Rezultati
S svojim delovanjem želijo predvsem prispevati k in situ ohranjanju pestrosti kultivarjev,
promociji starih in tradicionalnih kultivarjev ter spodbujanju prodaje le-teh v sklopu njihove
skupnosti potrošnikov. S tem pomagajo potrošnikom do bolj zdrave prehrane in hkrati skrbijo
za okolje. Verjamejo, da so z njihovim delovanjem preprečili, da bi se nekatere stare in
tradicionalne sorte povsem izgubile ter so tudi osveščali skupnost o bolj trajnostnem načinu
upravljanja s krajino. Zaradi tega delovanja so edinstveno podjetje na tem področju.
Skrbijo tudi za zdravje in dobro počutje zaposlenih, saj le-ti lahko prevzamejo zastonj vse
viške v proizvodnji in lahko uporabljajo te sadike v njihovi prehrani.
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Ob rasti naših rastlin je vsak presežek na voljo delavcem. Ekološki proizvodi so izboljšali
prehrano za vse delavce na splošno.
Eden od zadnjih projektov, na karete so še posebej ponosni, spodbuja nove in bolj
kakovostne odnose med proizvajalci in potrošniki v agro-ekološkem sektorju z razvojem
novih izdelkov, ki so še bolj trajnostni, zdravi in prijazni do okolja.
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Socialna in hortikulturna terapija
v zaporu HMP RYE Hill
Država: Anglija
Kategorija 1: Socialna in hortikulturna terapija
Kategorija 5: Izobraževanje in usposabljanje na področju
trajnostnega upravljanja s krajino
Kontakt za podrobnosti o projektu:
Steve Thomson, sthomson@gardenorganic.org.uk, www.gardenorganic.org.uk

O projektu
Vrtnarjenje in vzgajanje rastlin se je izkazalo kot zelo koristno za rehabilitacijo zapornikov v
HMP RYE Hill-u. Največ koristi pri taki rehabilitaciji so imeli predvsem zaporniki, ki so bili
obtoženi resnejših zločinov in uporabniki prepovedanih substanc.
Lokacija projekta: Zapor HMP RYE Hill, Rugby, Warwickshire, United Kingdom
Financiranje projekta: Projekt je financiran iz proračuna zapora HMP Rye Hill.
Podrobnosti
Program usposabljanja in terapije ( Master Gardener - MG) so leta 2013 najprej pripravili za
zapornike, ki so se v času zaporne kazni odvajali od prepovedanih drog in v ta namen
ustanovili tudi projektno skupino v Garden Organic s sedežem v Ryton-u Coventry. Projekt je
bil pred kratkim pohvaljen tudi s strani inšpektorata za zapore (HMI Inspectorate of prisons
reports), kjer so v svojem poročilu navedli, da je projekt »pomembno sredstvo za nudenje
pomoči zapornikom, ki oklevajo po zlorabi prepovedanih drog« Glavne točke projekta
temeljijo na petih ključnih temah, kot je prikazano spodaj:
−
−
−
−
−

urejanje okolja, ki podpira okrevanje in spremembo,
utrjevanje zdravja in dobrega počutja,
vzpostavljanje skupnosti za okrevanje na osnovi programa MG,
priložnost za učenje novih veščin,
prilagajanje programa MG za izvajanje v zaporniškem okolju.

V okviru navedenih parametrov so udeležence prosili naj redno beležijo svoje občutke in
izkušnje v svojem mesečnem dnevniku. Za boljše razumevanje rehabilitacije, je potrebno
slediti poteku okrevanja storilcev kaznivega dejanja. Vsak zapornik ima seznam dosežkov, ki
opisuje kako je potekala njegova razvojna pot in katere veščine se je naučil v času
prestajanja svoje kazni. Zabeležili in evidentirali so vse majhne dosežke, ki predstavljajo
pomemben mejnik pri spodbujanju zapornikove samozavesti in pomembno priporočilo po
izpustitvi iz zapora.
Rezultati
Projekt je uspel realizirati:
−

okolje, ki ponuja rehabilitacijo zapornikov, ki so uživali prepovedane substance,
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−
−
−
−
−

prostor, kjer lahko udeleženci sodelujejo za doseganje skupnih ciljev,
občutek skupnosti,
priložnosti za učenje in medsebojno podporo,
motivacijo za prestopnike, da razmislijo o možnosti spremembe vedenja tako znotraj
kot zunaj zapora,
pozitiven strateški prispevek zapora HMP RYE Hill za vzpostavljanje centra za
rehabilitacijo.

Osebna zgodba
Odlomek iz anonimnega pisma enega od udeležencev programa: »Čeprav je bilo delo težko
sem v njem neizmerno užival prav vsako sekundo in mi bo zelo žal, ko se bo program
zaključil. Ugotovil sem, da je bil program za mene zelo koristen. Pomagal mi je duševno, da
sem se pomiril in več spal. Zdaj se počutim fizično in duševno močnejši kot prej. Čutim, da
lahko rešujem svoje težave na bolj pozitiven način kot včasih. Se že veselim naslednjih
izzivov v življenju.«

Vir slik: Garden Organic
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Vrtnarska skupina za ljudi z demenco

Država: Anglija
Kategorija 1: Socialna in hortikulturna terapija
Kontakt za podrobnosti o projektu:
Elaine Hibbs. ehibbs@gardenorganic.org.uk
Colette Bond, cbond@gardenorganic.org.uk
www.gardenorganic.org.uk

O projektu
Projekt zagotavlja socialno in hortikulturno terapijo za starejše ljudi, ki imajo začetno fazo
demence. Udeleženci se udeležijo programa v obliki periodičnih srečanj v majhnih, družbenih
skupina in uživajo v različnih aktivnih in pasivnih aktivnostih za izgradnjo socialnih mrež,
spodbujanje razvoja spretnosti in sprostitev. Pilotni projekt petnajstih srečanj je bil opravljen v
letu 2015 in nadaljnjih 20 srečanj se bo zaključilo v letu 2016.
Lokacija projekta: Srečanja se izvajajo na Ryton Organic Gardens v Warwickshire, na
desetih hektarjih organskih vrtov, ki so odprti za javnost. Vrtnarske terapevtske skupine se
izvajajo na določenih območjih vrta, ki so primerne za specifične hortikulturne terapije, in v
senzoričnem vrtu. Območje je obdano s podeželskimi ruralnimi kmečkimi območji in je
dodatno zatočišče za široko paleto divjih živali. Vrt le 10 km od centra mesta Coventry in 13
km od mesta Rugby, obe področji s široko raznolikostjo prebivalstvene demografije.
Financiranje projekta: Pilotni projekt je bil financiran s strani organizacije Carer Trust z
Santander Fundacijo in Eveson dobrodelnim skladom (The Eveson Charitable Trust).
Dodatna sredstva so na voljo tudi preko socialnih služb.
Podrobnosti
Živeti z demenco ima lahko velik čustveni, socialni, psihološki in praktični vpliv na osebo.
Veliko ljudi z demenco opisuje vplive kot niz izgub. Prilagajanje na te izgube je velik izziv.
Študije dokazujejo, da se možganski odzivi spremenijo pri demenci. Posledično veliko ljudi,
ki trpi zaradi demence, delujejo boljše na senzoričnem nivoju kot pa na intelektualnem, kar
pomeni, da so rastline in vrtnarjenje lahko primeren način interakcije z zunanjim svetom.
Osebe z demenco potrebujejo tudi več časa za opravljanje nalog in mirno te sproščujoče
okolje, ker se hitro razdražijo. Večina ljudi doživi spominske težave in težave z
razmišljanjem, kar lahko povzroči izgubo:
−
−
−
−
−
−

samopodobe,
zaupanja,
neodvisnosti in samostojnosti,
družbene vloge in odnosov,
sposobnost za opravljanje najljubših dejavnosti ali hobijev,
vsakodnevne spretnosti dnevnega življenja (npr kuhanje, vožnja).

Območje vrta, ki je namenjeno tem terapijam mora biti posebej prilagojeno potrebam skupine
starostnikov z demenco, kar zadeva samo mobilnost teh oseb ali njihovo gibčnost; to
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dosežemo na primer z uporabo dvignjenih gred ali miz za delo. Zaradi jemanje zdravil so te
osebe lahko tudi občutljive glede direktnega izpostavljanja soncu in je zato potrebno v takih
primerih zasenčiti delovna mesta.
Rezultati
Udeleženci programa so uživali v aktivnosti in v druženju z osebami, ki so imele podobne
težave. Čeprav manjše skupine po štiri so bile najbolj optimalne za delo na vrtu, je bilo širše
skupno druženje med kosilom vsem zelo v zadovoljstvo. Vse aktivnosti so bile posebno
izbrane in primerne za starostno skupino udeležencev, tudi tematike so se nekako prilegale
njihovemu spominskemu podoživljanju na primer dogodkov med drugo svetovno vojno. To je
spodbudilo tudi njihove pogovore in druženje. Te aktivnosti so bile pomembne tudi za njihove
svojce/skrbnike, ki so vedeli, da so te osebe na varnem in uživajo v programu ter so se lahko
v tem času posvetili drugim opravilom.
Osebna zgodba:
Eden od udeležencev je povedal, da je v programu zelo užival. Večkrat je pripovedoval
zgodbe, ki so se dogajale med vojno, ko ni bilo hrane in so iz vrtov tudi kradli sadje in
zelenjavo. Ob koncu programa je bil udeleženec žalosten zaradi zaključka in je povedal, da
si želi program nadaljevati tudi v naslednji sezoni. V sklopu srečanj se je počutil
dobrodošlega in je pohvalil potrpežljivost terapevtskega osebja, ki je na srečanjih pomagalo.

Vir slik: Elaine Hibbs.

83

Projekt Life from soil, slovenska verzija vodnika dobrih praks

Vrtovi MARTINEAU

Država: Anglija
Kategorija 1: Socialna in hortikulturna terapija

Kontakt za podrobnosti o projektu: Caroline Hutton
naslov: Martineau Gardens, 27 Priory Road, Birmingham B5 7UG
tel. 0121-440 7430, caroline@martineau-gardens.org.uk
O projektu
Vrtovi MARTINEAU so skupnostni vrtovi, ki so oddaljeni 3,3 km od centra mesta
Birmingham. Vrtovi nudijo hortikulturno terapijo za osebe z duševnimi težavami in osebe s
posebnimi (učnimi) potrebami, okoljsko izobraževanje za šolarje, lokacijo za različne
dogodke in primerno mesto za sprostitev za celotno skupnost. Aktivnosti izvajajo že trinajst
let in sicer pet dni v tednu. Projekt se financira preko dobrodelnih skladov, donacij ter prodaje
blaga in storitev
Projekt je predvsem usmerjen v osebe z duševnimi težavami, avtistične osebe, osebe s
posebnimi potrebami, bolniki, ki okrevajo po poškodbi glave ipd. Kljub temu v aktivnosti
vključujejo tudi širšo skupnost, saj; a) vrtovi so odprti za javnost in prav tako tudi vsi dogodki,
b)sodelujejo z lokalnimi organizacijami, ki jih tudi večkrat obiščejo, c)so izdelali posebne
sheme članstva/prijateljstva, d) vsem lokalnim šolam nudijo okoljske programe na vrtu v
različnih sezonah.
Rezultati: Rezultate so opazili predvsem na področju: a) izboljšanega fizičnega zdravja
oseb, b) izboljšanega duševnega zdravja udeležencev terapij, več socialnih interakcij,
izboljšave v vedenju in zmanjšanje stresa, c) učenje vrtnarstva in povečanje motivacija oseb
do takega dela.
Osebna zgodba:
Eden od udeležencev je začel obiskovati hortikulturne terapije v skupnostnih vrtovih po
številnih bolezni, ki so ga spravile v depresijo, saj je kot posledica le-teh izgubil službo in
postal osamljen. Preko dela na vrtu je spet pridobil nek smisel v življenju. Povedal je sledeče:
»Preko dela sem spet pridobil neko rutino, ki sem jo prej izgubil. Izboljšalo se je moje fizično
in psihično zdravje. Sem lahko pripeljem tudi vnuke. Se mi zdi, da je osebje tukaj pričaralo
posebno vzdušje in zato imam občutek, da smo postali dobri prijatelji.«

84

Projekt Life from soil, slovenska verzija vodnika dobrih praks

DEFINICIJE NEKATERIH OSNOVNIH POJMOV
Spodaj navedeni pojmi se nanašajo predvsem na tuje vire. Zaradi lažjega razumevanja
pojmov, menimo, da je smiselno prikazati angleški prevod pojma in povezavo do vira, kjer je
pojem bolj natančno opisan. Interpretacija pojmov se lahko razlikuje glede na državo in
posebne primere uporabile le-tega,
Animal-Assisted Activities (AAAs) – aktivnosti s pomočjo živali, običajno na prostovoljni ravni,
kjer ni terapevstko usposobljenega kadra.
Animal assisted interventions (AAI) – intervencije s pomočjo živali, po definiciji Kruger in
Serpell (2006).
Animal Assisted Therapy (AAT) – terapije s pomočjo živali, po definiciji ESAAT ( European
Society for Animal Assisted Therapy) in Berget et al, (2008).
Care Farming – terapevtska uporaba kmetijskih praks po definiciji CFUK ( 2013), uporabljajo
pa se tudi pojmi kot na primer farming for health, green care in agriculture ali green-care
farming (Hassink and van Dijk, 2006; Hine et al., 2008a; Sempik et al., 2010; Hassink et al.,
2012). V obliki social farming pa se uporablja po Di Iacovo et al., 2014; Di Iacovo &
O’Connor, 2009; Dessein, Bock & deKrom, 2013; Sempik, Hine & Wilcox, 2010.
Eco therapy - eko terapija po definiciji Mind (2007).
Green care – je širši pojem, ki zajema več vrst intervencij v podporo ranljivih skupin, po
definiciji akcije COST ( 2010).
Green exercise - se nanaša na fizično vadbo v naravnem okolju, ki pripomore k ohranjanju
fizičnega in psihičnega zdravja, po definiciji Hine et al (2011) in Berger (2009).
Social and therapeutic Horticulture (STH) – socialna in terapevtska hortikultura je proces pri
katerem s pomočjo hortikulturne prakse se pripomore k fizičnemu in psihičnem zdravju
ranljvih skupin ter k integraciji le-teh v skupnost (Sempik et al, 2005, 2010).
Therapeutic Community (TCs)- terapevtske skupnosti so se najprej začele uveljavljati med
drugo svetovno vojno v Združenem kraljestvu (UK), kot poroča Association of Therapeutic
Communities (2009).
Wilderness therapy - je inovativni program, ki se usmerja predvsem v mladostnike in njihove
problematike (Hobbs and Shelton, 1972; Bandoroff, 1989; Russell, 1999; Russell and
Phillips-Miller, 2002; Caulkins et al, 2006; Russell, 2006a; Bettmann, 2007).

Viri
Association of Therapeutic Communities. (2009) http://www.therapeuticcommunities.org/info-tcuk.htm
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Preglednica celotnega izbora dobrih praks

NAZIV ORGANIZACIJE LOKACIJA
ALI PROJEKTA

TEMATSKA KATEGORIJA
1

Camphill Svobodny
statek na soutoku

Czech Republic

Kompot - community
supported agriculture

Czech Republic

Lipka - environmental
educational centre

Czech Republic

Zahrada - community
garden

Czech Republic

Sdružení Neratov
Chaloupky environmental
educational centre
Zahrada Smetanka community garden
Portál sociálního
zemědělství (Portal of
Social Agriculture)
Komunitou
podporované
zemědělství (Portal of
Community supported
agriculture)
Svaz PRO-BIO
(Association of organic
farmers)
AREA viva association for
ecology and
agriculture
Polyán Association
Basket CommunityNyíregyháza

x

2,4

3

x

x

x

x

x

6

x

http://www.lipka.cz/lipka-en

x
x

x

Czech Republic

x

x

http://zahradaliberec.cz/

x

x

x

Czech Republic

http://www.neratov.cz/

http://www.chaloupky.cz/

x

x

http://www.svobodny-statek.cz/biodynamicke-zemedelstvi/information-inenglish
http://www.kom-pot.cz/

x

Czech Republic

Czech Republic

5

SPLETNO MESTO

http://www.zahradasmetanka.cz/

x

x

x

x

http://www.socialni-zemedelstvi.cz/

Czech Republic

x

x

x

x

http://www.kpzinfo.cz/

Czech Republic

x

x

http://pro-bio.cz/

Czech Republic

x

x

x

http://www.areaviva.cz/

Hungary

x

x

x

http://www.polyan.hu/

Hungary

x

x

x

x

http://www.nyiregyhazikosar.hu/

x

x

x

http://www.energiaeskornyezet.hu/

Energia és Környezet
Alapítvány

Hungary

Rozsály municipality

Hungary

Adacs-Bábony Social
cooperative

Hungary

Alsómocsolád
municipality

Hungary

Gyűrűfű Foundation

Hungary

Krisna valley

Hungary

x

Markóc municipality

Hungary

x

Visnyeszéplak

Hungary

x

x

x

x

http://rozsaly.hu/alapitvany.php

x

x

http://keksajo.blogspot.hu/2012/11/kitek
int-geto-vi-bemutatkozik-az-adacs.html

x

x

x

http://alsomocsolad.hu/

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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http://www.gyurufu.hu/
x

http://krisnavolgy.hu/
http://www.szeporszag.hu/Mark%C3%B
3c.telepules
http://www.visnyeszeplak.hu/
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Gömörszőlős

Hungary

Banya-Tanya
Foundation

Hungary

Városi Kertek
Egyesület

Hungary

x

Trizs Telekamra

Hungary

x

x

Pictor

Italy

x

x

Terre Umbre

Italy

x

Cavoli Nostri

Italy

x

Giardino di Filippo

Italy

x

x

Agricopecetto

Italy

x

La Sonnina

Italy

Biocolombini
Agricola Calafata
Uno, due, tre, frutto
project
Il giardino del Lolli
project

x

x
x
x

http://www.banya-tanya.hu/
http://www.varosikertek.hu/ujkozossegi-kert-a-iii-keruletben-obudan/
http://www.eszak.hu/helyi/2015/08/02/te
le-kamra-tele-zsak-az-otletekkel-eshagyomanyokkal-teli-falu-trizs.eszak

x

x
x

http://www.cooperativapictor.it/

x

x

http://coopterreumbre.altervista.org/

x

x

http://www.cavolinostri.it/

x

x

x

x

x

http://www.agricopecetto.it/agrico2/
http://www.fattorialasonnina.org/portale
_sito/index.php

Italy

x

x

x

http://www.biocolombini.com/

Italy

x

x

x

http://www.calafata.it/

Italy

x

x

Italy

x

x

Lo Spaventapasseri

Italy

x

x

Eco Ruralis

Romania

X

ASAT

Romania

X

Asociației Stea

Romania

Foundation for Social
Assistance and Youth

Romania

Caritas Alba Iulia,
"Átalvető" programme

Romania

X

Romania

x

LAM _ Foundation
Lokodi Ifjusagi
Alapitvany –
Jugendstiftung Lokod

http://www.gomorszolos.hu/index.php?c
ontent=home

x

x

http://www.onlusfamilia.org/home/Home
.html
http://www.lozoccoloverde.it/

http://www.fattoriagarfagnana.it/
http://www.ecoruralis.ro/
X

X
X

Romania

X

X

SVATOBOR
Association

Slovakia

X

X

X

Alter Nativa

Slovakia

X

X

X

Inštitút Krista
Veľkňaza

Slovakia

X

X

X

Family farm Mašekov
mlyn

Slovakia

Krasňanský zelovoc

Slovakia

Sad Lívia - Lívia
Orchard

Slovakia

X
X

X
X

www.associationstea.blogspot.com
http://www.asociatiasteasm.ro

X

www.fastromania.eu/

X

X

http://www.lamilieni.ro/despre-noi/

X

X

http://www.liawolter.eu/?page_id=464&lang=HU

X

www.svatobor.estranky.sk

X

http://www.alter-nativa.sk
X

www.ikv.sk

X

www.ffmm.sk

X
X

http://www.krasnanskyzelovoc.sk/
X
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AFRA Odorica

Slovakia

X

X

Vypestuj Dobro - Grow
Good
Slovakia

Eko village Zaježová

Slovakia

X

X

X

X

Patricia Černáková
Permaculture designer Slovakia

Oáza – nádej pre nový
život
Slovakia

X

X

X

Slovakia

X

X

Bio pre vás

Slovakia

X

X

SOSNA Ekocentrum

Slovakia

Garden village Bled

Slovenia, Bled

Trajnostni park Istra
/Sustainability Park
Istra

Slovenia, Koper

Inštitut za trajnostni
razvoj in celostne
rešitve/ Institute
InTeRCeR

Slovenia, Maribor

Urbani ekovrt
Maribor/Urban Eco
Garden Maribor

Slovenia, Maribor

X

x

x

x

x

www.afrabio.sk
http://www.vypestujdobro.sk/

X
X

Marcela Nemcova

UČNI POLIGON ZA
SAMOOSKRBO
DOLE / Teaching area
for self-sufficiency
Dole - Permaculture
and Ecoremediation
NATURE IS
TEACHING US – A
PILOT PROJECT OF
BIODYNAMIC
SCHOOL
GARDENS/Projekt
Narava Nas Uči

X

http://www.zajezka.sk
X

http://new.oaza-nadej.org/
X

X

www.nahaji.sk

X

http://www.bioprevas.sk

X

X

www.sosna.sk

x

x

http://gardenvillagebled.com/en/garden
_village/garden.html

x

x

http://parkistra.com/en/

x

x

http://instituteintercer.org/

http://ekovrt.si/

Slovenia, Poljčane

x

x

http://www.ucilnicavnaravi.si/

x

http://www.irdo.si/skupni-cd/cdji/cd-irdo2015/referati/29-maja-kolar-paper-,dp).pdf

Slovenia,
Radovljica

x

Eco - social farm
Korenika

Slovenia, Šalovci

x

x

x

x

http://www.korenika.si/

Brinjevka social
enterprise - eco farm

Slovenia, Sežana

x

x

x

x

http://www.brinjevka.si/

Eko vas Mokri potok

Slovenia, Visoko
(Kočevje)

Fundación Sierra
Minera

Spain

Asociación CEOM

Spain

x

x

http://www.mokri-potok.si/

x

x

http://www.fundacionsierraminera.org/

x

x

http://www.asociacionceom.org/
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Comunidad
Terapéutica Las
Flotas

Spain

x

http://www.centrolasflotas.es/

Asociación para el
Tratamiento de
Personas con
Parálisis Cerebral y
Patologías Afines
(ASTRAPACE)

Spain

x

http://www.astrapace.com/

Asociación de
Naturalistas del
Sureste (ANSE)

Spain

x

La Almajara de
Alhama

Spain

x

BioMurcia. Del campo
al campus

Spain

x

Red Murciana de
Semillas

Spain

x

x

https://redmurcianadesemillas.wordpres
s.com/

Centro de
agroecología y medio
ambiente (CEAMA)

Spain

x

x

http://www.ceamamurcia.com/

Ecoespuña

Spain

x

http://www.ecoespuna.com/

x

http://www.amigosdelvalle.es/

Amigos del Valle de
Ricote
Cooperativa
Agroecológica La
Revolica

Spain

x

http://www.asociacionanse.org/

x

http://laalmajaradealhama.com/

x

x

http://www.delcampoalcampus.com/

Spain

x

x

http://www.larevolica.com/

La Almajara del Sur

Spain

x

x

http://vivero.lalmajaradelsur.es/

BioSegura

Spain

x

x

http://www.biosegura.es/

ISOECO

Spain

x

x

http://isoeco.blogspot.com.es/

Antigua Vida Nueva

Spain

x

http://www.antiguavidanueva.com/

Las Huertas que da la
Vida

Spain

x

https://lashuertasquedalavida.wordpres
s.com/

Ocio Azarbe

Spain

x

http://www.ocioazarbe.com/

El Valle. Aula de
naturaleza y
sostenibilidad

Spain

http://elvalle.naturalezasostenibilidad.or
g/

Asociación
ecoagricultures de
Murcia (EDEMUR)

Spain

http://www.antiguavidanueva.com/

Foodtopía

Spain

x

http://www.foodtopia.eu/

Camposeven

Spain

x

http://www.camposeven.com/

x
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Ucampacitas

Spain

http://ucampacitas.ucam.edu/

Vita 21

Spain

Huerta viva

Spain

Huertoyou

Spain

x

Ecoespuña-La
hojarasca

Spain

x

x

http://vitaxxi.com/
https://www.facebook.com/MurciaHuerta-Viva-1626105097667138/

x
x

http://www.huertoyou.com/
https://lasalquerias.wordpress.com/

x

http://www.gardenorganic.org.uk/growin
g-enterprises-ryton-organic-gardens

x

x

http://www.gardenorganic.org.uk/comm
unities
http://www.gardenorganic.org.uk/comm
unities

x

x

http://www.martineau-gardens.org.uk/

The Growth Project
Garden Organic
Master Gardener
Programme
Rye Hill Prison
Garden

UK

x

x

UK

x

UK

x

Martineau Gardens

UK

x

x

Thrive
UK
Federation of City
Farms and Community
Gardens
UK

x

x

x

http://www.thrive.org.uk/

x

x

x

https://www.farmgarden.org.uk/

School Farms Network UK

x

Care Farming UK
Bridewell Organic
Garden

UK

x

UK

x

x

x

x

x

x

https://www.farmgarden.org.uk/schoolfarms-network

x

x

http://www.carefarminguk.org/

x

x

www.bridewellorganicgardens.co.uk

Arkwright Meadows
Community Gardens

UK

x

x

Groundwork UK

UK

x

x

x

http://www.groundwork.org.uk

Link Nurseries

UK

x

x

x

http://www.hacw.nhs.uk/ourservices/link-nurseries/

Livability Holton Lee

UK

x

x

Sturts Community
Trust

UK

x

x

x
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x

http://www.amcgardens.co.uk/

http://www.holtonlee.org

x

http://sturtscommunitytrust.org.uk
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