
 

 

 

 

FARCURA NOVICE Št. 1 
 

Dobrodošli v projektu FARCURA 
 

FARCURA (Fostering Inclusion through Social Farming) je skupni projekt, ki ga financira 

program Erasmus + Evropske unije, osmih partnerjev iz petih evropskih držav (Irske, 

Slovenije, Nemčije, Belgije in Portugalske). Cilj projekta je razviti in izboljšati znanje in 

veščine na področju socialnega kmetijstva. 

Socialno kmetijstvo - poznano tudi kot Green Care ali Care Farming je terapevtska uporaba 

kmetijskih krajin in praks na kmetiji, da bi zagotovili zdravstveno, socialno, izobraževalno in / 

ali poklicno podporo ljudem, ki jim grozi socialna izključenost. 

Projekt FARCURA želi zainteresirane strani (kmetovalce in njihove predstavniške organe; 

ponudnike socialnih in zdravstvenih storitev; itd.) opremiti s potrebnim znanjem in 

kompetencami za razvoj in krepitev socialnega kmetijstva kot inovativnega pristopa k 

spodbujanju socialne vključenosti marginaliziranih skupin podeželske družbe širom Evrope. 

To bomo storili preko: 

 Analize trenutnega stanja socialnega kmetijstva v vsaki partnerski državi in na 

evropski ravni. 

 Razvoja spletnega tečaja usposabljanja o ključnih vidikih socialnega kmetijstva in 

njegovo objavo na spletni strani projekta, ki bo na voljo koristnikom prek 

odprtokodne platforme za usposabljanje. 

 Gostovanj vrste konferenc in izobraževanj za koristnike socialnega kmetijstva. 
 

Poglejte naš video!! 
Če želite izvedeti, kaj sploh FARCURA je, si oglejte ta kratek video na naši domači spletni strani 
farcura.eu 

https://farcura.eu/


 

 

Projektni Partnerji 
 

Partnerji projekta FARCURA prihajajo iz Irske, Slovenije, Nemčije, Portugalske in Belgije. 

Večina partnerjev ima izkušnje z nekaterimi vidiki socialnega kmetijstva in vsi z močno želijo, 

da bi ta vznemirljiva oblika delovne terapije postala širše dostopna v njihovih državah in v 

Evropski uniji kot celoti. 

Vodilni partner je Limerick Institute of Technology - visokošolski inštitut na Irskem. 

Biotehniški center Naklo iz Slovenije je izobraževalna ustanova, kjer deluje enota za 

izobraževanje odraslih in raziskovalna enota. Vodi in nadzira delo pri nastajanju Poročila o 

Stanju socialnega kmetijstav. Hof und Leben GMBH (v prevodu Kmetija in življenje) se 

osredotoča na poslovno svetovanje za kmečke družine in je v projektu odgovorno za 

usklajevanje vsebin tečaja. Pri tem jim bo pomagala Hochschule Fur Nachhaltige Entwicklung 

Eberswalde - Univerza za trajnostni razvoj v Eberswaldeju v Nemčiji. Evropska organizacija 

lastnikov zemljišč (ELO) zastopa interese lastnikov zemljišč, upravljavcev gozdov in 

podjetnikov na podeželju na evropski politični ravni. Društvo Mozaic je aktivno pri socialnem 

vključevanju ranljivih družbenih skupin v podeželski regiji Pomurje v Sloveniji. South Kerry 

Development Partnership Ltd je izkušena organizacija za razvoj podeželja, ki vodi projekt 

socialnega kmetijstva iz baze na jugu Irske. Adrimag je neprofitna organizacija, katere cilj je 

spodbujati lokalni razvoj in zagotavljati možnosti za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev 

Arouce na Portugalskem. 

Projekt daje partnerjem platformo za izmenjavo spoznanj in izkušenj s socialnim kmetijstvom 

in izmenjavo idej iz sektorja socialnega kmetijstva v svojih državah. Socialno kmetijstvo je v 

povojih in se v vsaki evropski državi razvija drugače. Partnerstva prek različnih stikov in vrst 

delovanja so primerna za oceno položaja socialnega kmetijstva v svojih regijah. 

 
 

Srečanje projektne skupine 
 

Januarja 2020 smo imeli začetni projektni sestanek na Irskem. Srečanje je potekalo dva dni, 

gostil pa ga je Limerick Institute of Technology v njihovem kampusu v Thurles Co. Tipperary. 

Na srečanju smo postavili načrt za dve leti skupnega dela. Prav tako nam je dala priložnost, da 

predstavimo svoje organizacije in se bolje spoznamo. 

Drugi dan srečanja smo se odpravili na obisk na socialno kmetijo Doon. Socialna kmetija Doon 

je razmeroma nova pobuda agencije Ballyhoura Rural Services Company. Prizadeva si za delo 

z marginaliziranimi mladimi, ki jim preko socialnega kmetijstva nudi prostor za osebni razvoj 

ter usposabljanje za vrtnarje. V hladnem januarskem jutru so nas pričakali uslužbenci in člani 

upravnega odbora socialne kmetije, ki so nam priskrbeli slastne kolače ter vroč čaj in kavo. 

 



 

 

 

Članica uprave Noreen Ryan je predstavila trenutne aktivnosti 

in prihodnje načrte za razvoj socialne kmetije ter nas popeljala 

na ogled. Istega dne je Goran Miloševič iz društva Mozaik, 

partner v FARCURA projektu, predstavil njihovo navdihujočo 

zgodbo o projektu socialnega kmetijstva v Sloveniji. Odziv na 

srečanje je bil z obeh starni zelo pozitiven. Projektni partnerji 

so dobili uvid v izzive in priložnosti s katerimi se sooča socialno 

kmetijstvo na Irskem. Za ekipo socialne kmetije Doon, je bilo 

druženje s kolegi, ki predstavljajo socialno kmetijstvo v drugih 

okoljih, zelo vznemirljivo in vzpodbudno. Socialno kmetijstvo 

ostaja na Irskem nišna dejavnost, zato ni dosti priložnosti za 

mreženje in izmenjavo izkušenj. Bila je res velika priložnost za 

izmenjavo podrobnih podatkov in kontaktov med ljudmi, ki se 

ukvarjajo s socialnim kmetijstvom. Naše dežele imajo različne 

strukture in sisteme delovanja, a večina izzivov, s katerimi se 

sooča socialno kmetijstvo, je enakih. 
 

Visit to Doon Social Farm  

 
 

 

Poročilo o socialnem kmetijstvu 
 

Prva večja naloga projekta FARCURA je bila opraviti nekaj raziskav o stanju socialnega 

kmetijstva v partnerskih državah. Vsak od partnerjev je pripravil poročilo, v katerem je 

analiziral status socialnega kmetijstva v svoji državi. Vsako poročilo vsebuje tudi študijske 

primere aktivnih socialnih kmetij v vsaki državi. Ta poročila so bila nato uporabljena za 

izdelavo Zbirnega poročila, ki združuje informacije iz nacionalnih poročil. Zbirno poročilo je 

zdaj na voljo na naši spletni strani in bo kmalu prevedeno v slovenski, nemški in portugalski 

jezik. 

Zbirno poročilo FARCURA Projekta Stanje innovativnih modelov socialnega kmetijstva, 

zajame raznolikost socialnega kmetijstva v štirih partnerskih državah (v Sloveniji, Nemčiji, na 

Portugalskem in Irskem ). Daje pregled nad tipi kmetijskih praks v vsaki državi in razišče, kako 

se kmetijske aktivnosti koristijo v socialnem kmetijstvu. Poročilo osvetli različne stopnje 

podpore, ki jo je socialno kmetijstvo deležno v posamezni državi. Predstavljeni so štirje 

študijski primeri iz Nemčije, Irske in Slovenije ter dva iz Portugalske, kar daje poročilu največjo 

težo. Predstavi prakse socialnega kmetijstva v the državah z vidika gostujočih kmetij, 

udeležencev in članov podpornih institucij.



 

 

 

Poročilo osvetljuje konkretne izzive in priložnosti za socialno kmetijstvo, hkrati pa nam daje 

vpogled v potencial socialnega kmetijstva. Vidimo, koliko koristi imajo udeleženci od obiskov 

kmetij in kako učinkovito je pri izboljšanju kakovosti življenja  ljudi, ki se počutijo odrezane od 

običajne družbe zaradi  življenjskih okoliščin ali zaradi duševnega ali fizičnega zdravja. Socialno 

kmetijstvo je inovativna oblika socialne oskrbe, ki je šele v povojih in ki lahko - ob ustrezni 

podpori - bistveno prispeva k zdravju in dobremu počutju manj srečnih članov družbe. 

Tečaj za usposabljanje 
 

Trenutno delamo na našem tečaju usposabljanja. Ta bo prek našega spletnega mesta na 

voljo v letu 2021, kot spletni tečaj za samostojno učenje. Tečaj bo zagotovil celovito 

uvajanje v socialno kmetijstvo in bo dragocen vir za vse zainteresirane strani, ki želijo 

splošno razumevanje tematike. 

Socialni mediji 
 

Prosimo, da sledite novostim na FARCURA projektu na Facebook -u in Twitter –ju. 


