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оциалното
фермерство
сега прохожда в България.
То е модел на устойчива
общност, в която всеки човек активно се развива и допринася за
развитието й. Социалната ферма е
отворена и може да е различен вид
- да приема като свои членове възрастни с увреждания или заболявания, да организира редовни дейности за деца със или без увреждания,
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Социалното фермерство, особено
свързаното с включване на хора със
специални потребности във фермерска или селска общност, е нещо
ново за България. Този модел е колкото предизвикателство, толкова и
нещо естествено. За съжаление, в
днешно време ни се струва по-нормално „специалните” хора да се
включват в обществото временно
чрез различни програми и проекти,
вместо да са органична част от
него. Желанието ни е да покажем
един възможен път на развитие на
едно стопанство или на една селска
общност с активното участие и на
хора със специални потребности.
Една от основните задачи на проекта ИНКЛУФАР е да изработи програма за обучение на професионалисти
по жизнена среда и включване.
„Включване” - така се нарича този
процес хора със специални нужди да
стават неделима и пълноценна част
от общност, обяснява шефката на
проекта Зорница Вълкова.
Проектът предвижда работа с
фермери, социални работници, селски общности, самите хора със специални потребности, с една дума няма ограничение за включване.
Всеки, който се интересува, може
да ни потърси и да бъде приобщен
по някакъв начин, уточняват от
Сдружението по антропософска лечебна педагогика и социална терапия, което е партньор по ИНКЛУФАР.
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да подава ръка и включва социално
изолирани, самотни хора или пък бивши зависими. Каквото и да избере
фермата, първата стъпка е да изгради своята общност от хора.
Идеята за социално фермерство е
неразривно свързана с биодинамичното земеделие (първото органично
земеделие, от което са възникнали
останалите разновидности). Първите стандарти на биодинамичната
продукция са с марката „Деметер”
и съществуват от 1928 г.

.
Социалното фермерство предполага решаването на много въпроси
наведнъж - не само за мястото на
живот и трудова реализация на хора
от уязвими групи, а и за здравословния начин на живот, за изграждането на общност, за финансовата независимост, за устойчивостта на
създаденото. Социалното фермерство не е благотворителност. То е
модел на общност, в която всеки
човек е важен сам по себе си и има
възможност да се развива с достойнство. Това се отнася не само
за „специалните” хора, а за всеки
един човек, добавя още Зорница.
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- Г-н Меркенс, какво значение
за Европа има развитието на
социалното фермерство и на
биодинамичното земеделие?
- Биодинамичното земеделие
може да предложи съвсем конкретни решения по горещите въпроси като качеството на храната и развитието на земеделските
площи. Именно разнообразните
възможности и проявление на социалното фермерство показват,
че сътрудничеството между социално-терапевтичните и социално-педагогическите изисквания
с методите на биодинамичното
земеделие е възможно и дори се
допълват в синергия. Това сътрудничество осигурява перспективи за развитие на селските
райони, а от това цяла Европа
има полза.

www.economic.bg
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- Как оценявате усилията на
България да навакса по тези показатели - появата на многобройни биодинамични стопанства?
- Познавам България твърде
малко, за да оценя правилно. Генерално погледнато, пазарът за продукти с био- и биодинамичен сертификат в Средна Европа и
особено в Германия, постоянно нараства, като особено много храни
се внасят. От това се създава
една възможност да се започнат
конкретни проекти, които така
или иначе са с комерсиална цел, но
спазват всички изисквания на социалното фермерство. Това прави
движението кемпхил наистина за
пример. Мисля, че България има добри шансове да се позиционира
успешно.
- Как държавата стимулира
подобни инициативи?
- В Германия, от една страна,
имаме финансиране от социални и
пенсионни фондове. Тук се поема
осигуряване на основните потребности на хората. Също така

има много частни фондации, кампании на църквата, но и на общините, които допринасят за попълване на постъпленията. От
другата страна, идват приходите от земеделието, съответно
от преработката на суровините.
Те възлизат приблизително на 50
на сто от общия оборот. ИНКЛУФАР (INCLUFAR) успя също така
да се включи в една европрограма, където има много потенциал.
Средствата на Европейския социален фонд (ESF) и на други донори трябва също внимателно да
бъдат проучени за възможности
за финансиране.
Мисля обаче, че за България,
както и за Румъния, има на разположение много повече средства,
отколкото в действителност
страните оползотворяват. Стандартната помощ за земеделците
идва от агропредприятията. В заключение, има много програми,
които могат да финансират социалните фермери, а аз с удоволствие мога да предложа съвети и
подкрепа. И

75

