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ИНКЛУФАР Включващо фермерство

Социално фермерство
”Социалното фермерство” и ”Зелената грижа” 
съществуват в цяла Европа: стопанства, които, 
прилагайки многофункционалността в практиката, 
отговарят на нуждите на политиците да създадат 
работни места, които предоставят социални услуги 
в селските райони. Социалното фермерство 
включва селскостопански и градинарски инициативи, 
които интегрират хора с физически, умствени или 
емоционални затруднения, социално слаби, младежи 
с противообществени прояви, деца с обучителни 
трудности, наркозависими, трайно безработни, активни 
възрастни хора, училища и детски градини. Социалното 
фермерство обхваща обезпечаване, включване, 
рехабилитационно обучение и по-добро качество на 
живот.

Подходът на обучение 
ИНКЛУФАР
По какъв начин качеството на социалното фермерство 
може да бъде повишено чрез осигуряване на обучение? 
Качеството на социалното фермерство зависи в 
значителна степен от квалификацията на участващите 
хора - от нивото на професионално обучение, хуманност 
и интердисциплинарност. Проект ИНКЛУФАР  съчетава 

опита от обучението FAMIT, създаденo в Северна 
Германия, с опита на Кемпхил асоциацията на Северния 
регион (CNRA), която предлага обучението Балтийски 
семинар въз основа на собствена учебна програма. 
Целта на проекта е да се пренесе и  адаптира този 
опит към другите европейски страни, които до момента 
не разполагат с такъв обучителен опит в социалното 
фермерство.

Проект ИНКЛУФАР се основава на 30-40-годишен 
практически и концептуален опит на органични 
ферми, работещи с хора с увреждания в различни 
страни. Комбинацията от органично и биодинамично 
земеделие, и по-специално изискванията им за здрава 
почва и околна среда и интегриране на социалната 
работа, е много ефективна и оказва положителен 
ефект върху хората, природата и ландшафта. 
Тези ферми виждат хората с увреждания не като 
болни, а като истински сътрудници със специфичен 
диапазон на изпълнение, които могат и желаят да 
допринесат за добавена стойност към обществото и 
стопанството. Основната идея на учебна програма 
ИНКЛУФАР е да се съсредоточи върху възможностите 
на хората и „обучението“ да се разбира като път към 

индивидуалното развитие на всички участници във 
фермата или градината.

Очевидно е, че този изискван резултат се нуждае 
от  специфично образование и умения. Участниците 
в обучението ИНКЛУФАР ще бъдат в състояние да 
създават условия, обкръжение или „среда“ в рамките 
на ежедневната си работа, в която добавената стойност 
може да се развива за хората, които се нуждаят от 
помощ, за професионалистите с различно образование, 
за самото стопанство и  селска среда.

Методолически стъпки в проект 
ИНКЛУФАР
От октомври 2013 г., общо десет проектни партньора от 
Германия, Австрия, Финландия, Норвегия, Холандия, 
България, Турция и Естония бяха включени в двугодишно 
сътрудничество. Централен работен пакет на проекта 
е трансферът на учебна програма INCLUFAR чрез 
иновативен приобщаващ и ангажиращ подход, основан 
на треньорство и наставничество, които от своя страна 
са базирани на идеята за развитие на обучението 



и ученето на работното място. Това включва осем 
работни групи от всяка от двете страни-партньори, 
избрани за изпълнение на процеса на трансфер:

Оценка и определяне на трансферния подход: анализ 
на съществуващите нужди и изисквания, изразени 
при предишни проекти; те ще бъдат прегледани и 
след консултации с партньорите по проекта ще бъде 
определен оптималният трансферен подход. 

Съществуващите учебни програми FAMIT и Балтийски 
семинар ще бъдат адаптирани и най-добрите елементи, 
подходящи за всяка партньорска организация и страна, 
ще водят към учебна програма ИНКЛУФАР.

Съставяне на структуриран наръчник. Съществуващата 
информация за социалното фермерство, зелената 
грижа и включващото фермерство ще бъде 
събрана, структурирана и ще е достъпна за всички 
заинтересовани. Резултатите ще бъдат фокусирани 
върху учебна програма и oбучение на работното място.

Трансфер на учебна програма ИНКЛУФАР. Чрез 
иновативен приобщаващ треньорски подход, 
партньорите ще пренесат наръчника и учебната 
програма ИНКЛУФАР към целевите партньори. 

Активност, участие и приобщаващ подход е основният 
елемент на процеса на пренос. Партньорите по проекта 
ще интегрират бенефициентите на всички етапи. 
Участници със специални нужди ще бъдат активно 
включени в основните дейности по проекта и работните 
програми.

Резултати от проекта:
Наръчник ИНКЛУФАР, представящ основни познания и 
концепции за включващото фермерство.

Учебна програма ИНКЛУФАР, налична на езиците на 
всички партньори.

Нови идеи за подобряване на социалното фермерство 
в страните на партньорите чрез посещения на 
треньорския екип в Австрия, България, Естония, 
Финландия, Норвегия, Нидерландия и Турция.

Практически стъпки за прилагане на идеите на 
ИНКЛУФАР и одобрени мерки за подобряване на 
социалното и екологичното включване в европейските 

страни

ИНКЛУФАР като стъпка към 
социално и екологично 
включване
Тези умения ще имат отражение върху качеството 
на работа във фермата, както и на селския район и 
неговите различни професии (фермери, градинари, 
занаятчии, медицински сестри, социални работници, 
държавни служители и т.н.). Терминът „включване“ като 
основна грижа на Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, ще се прилага и за подобряване 
на културното обкръжение и неговите биотопи. Целта 
на проекта е да се подобрят и подкрепят целите 
на обучителния курс за създаване на по-голяма 
информираност за социалното и екологичното 
включване.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската 
комисия. Настоящата брошура отразява единствено 
вижданията на авторите си и Комисията не носи отговорност 
за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се 
информация.

Текст: Томас Ван Елсен и екип на проект ИНКЛУФАР. 
Оформление: Габриел Крауч. Снимки: със съдействието на 
партньорите по проекта.



Партньори по проект 
ИНКЛУФАР и адреси за 
контакт:

ПАРТНЬОРИ:

АВСТРИЯ
Achim Leibing, achim.leibing@gmx.at 
+43 72323672 
Integrative Hofgemeinschaft Loidholdhof 
Oberhart, 9 
4113 Sankt Martin im Mühlkreis 
www.loidholdhof.org 
www.loidholdhof.at

БЪЛГАРИЯ
Зорница Вълкова, organization@oporabg.com
+359887252274
САЛПСТ Сдружение по антропософска лечебна педагогика и 
социална терапия
Варна 9003, ул.Мур 17, вх.Б, ап.28
www.oporabg.com

ECTOHИЯ
Wiebe Soepboer, wiebesoepboer@gmail.com 
+372 4898300 
Pahkla Camphilli Küla Estonia 
79742 Kohila vald 
www.pahklack.org

ФИНЛАНДИЯ
Alexandra Kraus, alexandra.kraus@tapola-camphill.fi 
+ 358 447722859 
Sylvia Koti yhd. Tapolan Kyläyhteisö 
Tapola 
Raikkolantie 40
16350 Niinikoski
www.tapola-camphill.fi

Екип на проекта

КООРДИНАТОРИ:

Hartwig Ehlers, hardebek@t-online.de 
+49 4324 882790
HOFGEMEINSCHAFT WEIDE-HARDEBEK  
LBF gGmbH 
Hauptstr. 32 – 34 
24616 Hardebek, Germany 
www.weide-hardebek.de

Dr. Gerhard Herz, info@ibuibu.com 
+49 8142 570770 
Institut für Betriebliche Bildung & Unternehmenskultur - IBU 
Augsburger Straße 31a 
82194 Gröbenzell, Germany 
www.ibuibu.com
 
Klaus Merckens, klaus@merckens.de 
+49 731 3608254
merckens development support GmbH 
St.-Barbara Str. 30 
89077 Ulm, Germany 
www.merckens.de

Dr. Thomas van Elsen, Thomas.vanElsen@petrarca.info 
+49 5542 981655
Petrarca EUROPÄISCHE AKADEMIE FÜR 
LANDSCHAFTSKULTUR E.V. 
Universität Kassel, FB 11 
Nordbahnhofstr. 1a 
37213 Witzenhausen, Germany 
www.soziale-landwirtschaft.de

Dr. Winfried Schäfer, winfried.schafer@luke.fi 
+358 29 532 6732 
NATURAL RESOURCES INSTITUTE FINLAND (Luke)
Koetilantie 5 
00790 Helsinki, Finland 
www.luke.fi/en

HOFGEMEINSCHAFT
WEIDE�HARDEBEK

НОРВЕГИЯ
Ludwig Kraus, ludwig.kraus@tapola-camphill.fi 
+47 99770870 
CNRA Camphill Northern Region Association 
Reidar Jensensgate 10 
7550 Hommelvik
www.cnra.co

НИДЕРЛАНДИЯ
Henk Poppenk, h.poppenk@urticadevijfsprong.nl 
+31 575553459 
Urtica de Vijfsprong 
Reeoordweg 2a 
7251 JJ Vorden
www.urticadevijfsprong.nl

ТУРЦИЯ
Prof.Dr. Hamide Gübbük, gubbuk@akdeniz.edu.tr 
+90 242 3102422, 
Akdeniz University Antalya, 
Dumlupinar Boulevard 
07058 Antalya 
www.akdeniz.edu.tr 
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