
   

   

 

FARCURA NOVICE Št. 2 

Novosti na projektu 

Dobrodošli v 2. novicah našega projekta Erasmus + Spodbujanje vključenosti s socialnim 

kmetijstvom. V zadnjem letu in pol je naše projektno partnerstvo, sestavljeno iz 

izobraževalnih organizacij in organizacij iz tretjega sektorja iz Slovenije, Belgije, Nemčije, 

Portugalske in Irske, sodelovalo pri oblikovanju uvodnega tečaja socialnega kmetijstva. 

Socialno kmetijstvo je terapevtska uporaba kmetijskih krajin in praks na delu ali na celotni  

kmetiji, z namenom zagotoviti zdravstveno, socialno, izobraževalno in / ali poklicno podporo  

ljudem, ki jim grozi socialna izključenost. 

V zadnjih letih se je praksa  razširila in povečala se je prepoznavnost učinkovitosti socialnega 

kmetijstva kot terapevtske izkušnje. Naše delo v FARCURI je usmerjeno v povečanje 

ozaveščenosti in znanja o socialnem kmetijstvu ter  spodbuda tistim, ki se želijo vključiti - naj 

bodo to kmetje, ponudniki storitev ali udeleženci. 

V ta namen smo poglobljeno preučili prakse socialnega kmetijstva na Irskem, v Nemčiji, na 

Portugalskem in v Sloveniji. Pripravili smo poročilo o stanju socialnega kmetijstva v vsaki od 

partnerskih držav - kjer ugotavljamo , da je na različnih stopnjah razvoja. Opisali smo 14 

študijskih primerov edinstvenih projektov socialnih kmetij (več o tem spodaj)  trenutno pa 

delamo na  tečaju usposabljanja za socialno kmetijstvo, ki bo kasneje prosto dostopen na 

naši spletni strani. 

Zelo smo hvaležni, da smo kljub pandemiji lahko nadaljevali svoje delo. V zadnjem letu bi 

morali imeti projektna srečanja v Nemčiji in na Portugalskem, vendar smo morali to delo 

opraviti virtualno. Še posebej nas žalosti, da marca nismo prišli na obisk na socialno kmetijo 

Korenika v Sloveniji, kjer smo imeli na sporedu temo Lokalna učna in izobraževalna 

dejavnost. Vendar so virtualni dogodek naši slovenski partnerji Mozaik tako dobro 

predstavili, da se je zdelo, kot da smo tam. Več o tem si lahko preberete in si ogledate na 

spodnjem videu. 

 

 

 

 



   

   

Študijski primeri socialnega kmetijstva 

Naše ekipe so obiskale socialne kmetije v vsaki partnerski državi, se pogovorile z udeleženci, 

lastniki in ponudniki storitev ter opisale 14 študijskih primerov različnih socialnih kmetij, 4 iz 

Slovenije, 2 iz Portugalske, 4 iz Nemčije in 4 iz Irske . Kmetije skrbijo za vrsto različnih tipov 

udeležencev, od katerih je vsak iz takšnih ali drugačnih razlogov v nevarnosti socialne 

izključenosti. Študijski primeri nam dajejo resničen vpogled v vsakodnevno dejavnost in etos 

socialnega  kmetijstva. So tudi vir navdiha, saj vidimo, kako ustanovitelji, udeleženci in 

ponudniki storitev sodelujejo pri premagovanju ovir in razvijajo inovativne načine uporabe 

kmečkega okolja kot prizorišča terapije. 

Študijske primere iz vsake države si lahko ogledate na spletni strani farcura.eu 

Poglejte naš video!! 
Da dobite občutek o tem, kaj je FARCURA,  si oglejte ta kratki video na naši spletni strani 
farcura.eu 
 

 

Virtualni dogodek na temo usposabljanja – Slovenija 

 

The Korenika Social Farm - Slovenia 

Konec marca smo za naše projektne partnerje in druge povabljene zainteresirane deležnike 

na področju socialnega kmetijstva, izvedli tridnevno izobraževanje in mreženje. Gostili so ga 

naši slovenski partnerji Mosaic in bi moral potekati na njihovi čudoviti socialni kmetiji 

https://farcura.eu/


   

   

Korenika, v čudoviti pomurski regiji na severovzhodu Slovenije, vendar nam je na žalost 

pandemija preprečila osebna srečanja. Namesto tega so nam Goran, Lili in ekipa v Koreniki z 

izjemno prizadevnostjo  omogočili bogato interaktivno izkušnjo  ter vsem udeležencem 

ponudili veliko navdihujočih zgodb in perspektiv za razmislek. 

Vrhunec prvega dne dogodka je bil video dokumentarni film o kmetiji Korenika, ki nam je 

omogočil virtualni ogled objektov in priložnost, da smo spoznali in slišali zgodbe številnih 

zaposlenih in udeležencev socialne kmetije. Tu si lahko ogledate majhen delček te 

produkcije (https://www.youtube.com/watch?v=VchYleCRr7A).  

Drugi dan smo poslušali predstavitve o socialnih kmetijah v praksi. Martin Nobelmann iz 

HNEE, Johannes iz Hof Und Leben, Dermot iz LIT in Joe iz SKDP so  predstavili študijske 

primere iz projekta Farcura. To nam je omogočilo vpogled v različne prakse socialnih kmetij, 

ki se med seboj močno razlikujejo in izvedeli kako se tekom svojega razvoja spopadajo z 

različnimi izzivi in priložnostmi. Poslušali smo tudi predstavitev Sabine Sajher, ustanoviteljice 

Eko vrta Beltinci v Sloveniji, projekta socialnega kmetijstva, ki je globoko vpet v lokalno 

skupnost. Jasmin Kukec iz Lokalne akcijske skupine Goricko je spregovoril o konceptu 

pametnih vasi, dan pa je zaključil Bernard Gorsak, katerega spodbudna predstavitev nas je 

opozorila na to, kako lahko s socialnimi storitvami in skrbjo za okolje, okrepimo duhovnost. 

Zadnji dan dogodka je bil namenjen skupinskemu 

pregledu tečaja za usposabljanje projekta Farcura. 

Snovalcem tečaja so močno koristili nasveti povabljenih 

deležnikov in sedaj pripravljajo popravljen osnutek, ki bo 

na voljo za pilotno testiranje v Nemčiji, Sloveniji, na 

Portugalskem in na Irskem.  

 

Pilotno testiranje tečaja Farcura  

Trenutno smo v fazi razvoja kratkega tečaja za usposabljanje, ki bo namenjen izvajalcem, 

ponudnikom socialnih storitev, kmetovalcem in potencialnim deležnikom in jim bo ponudil 

celovit pregled praks socialnega kmetijstva. Osnovan je na delu Farcura project, 

sofinanciranem s strani Erasmus + Programa Evropske skupnosti in vsebuje prispevke 

partnerjev iz Irske, Nemčije, Slovenije, Portugalske and Belgije. 

V okviru razvoja tečaja pripravljamo pilotno različico, z namenom preskusiti njegovo 

kakovost ter iščemo pomoč ljudi, ki bi jih zanimala vključitev v socialno kmetijstvo, da bi 

tečaj ocenili in podali predloge za izboljšave. Dobrodošel je prispevek vseh, ki jih zanima  

socialno kmetijstvo - bodisi kmetovalcev,  ponudnikov storitev, financerjev programov ali 

drugih vpletenih. Tečaj bo na voljo na spletu, traja pa približno 2 do 3 ure. 

https://www.youtube.com/watch?v=VchYleCRr7A
http://www.farcura.eu/


   

   

Pilotna testiranja bodo potekala ves mesec maj. Če vas zanima sodelovanje, prosimo, da nas 

kontaktirate na farcura.eu 

 

Družbeni mediji 

Za novosti na projektu  FARCURA sledite našim Facebook in Twitter profilom 


