Адреси на участниците

MAIE Проект – Ние и
нашата Визия

Agricultural University – Plovdiv | Mendeleev 12
4000 Plovdiv | Bulgarien | www.au-plovdiv.gb
Проектът Мултифункционално селско стопанство

AGROBIO – Associação Portuguesa de Agricultura
Biológica | Calçada da Tapada, 39, R/C Dto
1300-545 Lisboa | Portugal | www.agrobio.pt

в Европа – социално и екологическо влияние върху
органичните стопанства включва представители
от България, Чешка република, Италия, Португалия,

AIAB – Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica
Via Piave 14 | 00187 Roma | Italien | www.aiab.it

Холандия, Финландия и Германия.
Нашата визия е да се развие едно разнообразие от

AREA viva | Valeč č. p. 7 – 36455 | Tschechien
www.areaviva.cz

методи за разпространение на знания свързани със
социаното фермерство:

CERCICA | Rua Principal, nº 320/320 A – Livramento
2765-383 Estoril | Portugal | www.cercica.pt

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
Humppilantie 14 | FI-31600 Jokioinen | Finnland
www.mtt.fi

всички:

P ETR ARC A

Thüringer Ökoherz e.V. | Schlachthofstraße 8-10
99423 Weimar | Deutschland | www.oekoherz.de

всички: Kick-off-Meeting/manor Wilhelmsglücksbrunn in Creuzburg
(Германия)

M. VOLL ARO

добре организирана мрежа,
квалифициране в социалната област на работа в

( R O M E );
L AY O U T : G R A P H I S C H E B E T R I E B E R U D O L F K E S S N E R W E I M A R

|

PETRARCA – Europäische Akademie für Landschaftskultur
Deutschland | Nordbahnhofstraße 1a | 37213 Witzenhausen
Deutschland | www.soziale-landwirtschaft.de

: C O O P . S O C . A G R I C O LT U R A C A P O D A R C O , G R OT TA F E R R A TA

LEI, research institute (Stichting Dienst Landbouwkundig
Onderzoek) | Postbus 29703 | 2502 LS The Hague
Niederlande | www.lei.wur.nl

пдкрепа на селските райони, да се работи в една

СНИМКА

HAS Den Bosch | Onderwijsboulevard 221
5223 DE ‘s-Hertogenbosch | Niederlande
www.hasdenbosch.nl

да се поощри движението за социално фермерство,

комбинация със селското стопанство
и свързване на няколко движения и дейности в
Европа.
Мултифункционалното селско стопанство в рамките
на социалното фермерство предлага възможности за
индивидуална развитие на всяко човешко същество

Социален и екологически
ефект върху органичните
стопанства

и осигуряване качество на живот. То дава възможност
за един устойчив подход за управление на природата
и съживяване на селските области. Много индивиди
действайки в съгласие, развивайки социалните

www.maie-project.eu

стойности и малките по размер алтернативи към
напредничави рационализации ще направят по този
Този проект е финансиран с подкрепата
на Европейската комисия. Тази
публикация [съобщение] отразява
единствено възгледите на автора и
Комисията не може да бъде държан
отговорен за всяка употреба, която
може да се направи на информацията,
съдържаща се в него.

начин да излезат на повърхността конкурентността и
ценовите войни.
Добавената стойност от мултифункционалното
селско стопанство ще отвори перспективи за едно
възможно преместване на парадигмата.

Иновационен характер
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селско стопанство?
Целта на този проект е да развие един нов многоезичен

Социалното фермерство е една област на

Развитието на социалното земеделие в Европа е

Селското стопанство е не само процес на производство

мултифункционалното селско стопанство, която

организирано на различно равнище в зависимост от

стопанство, с формат (80 часа он лайн/40 часа

на храна, а нещо повече. Новата обърната роля на

включва:

ситуацията в съответната страна.

практическо обучение в стопанство със социални

селското стопанство включва: влияние чрез пазарни

здравни и церителни услуги,

функции), завършващ с интернационално лятно

либерализационни промени върху предпочитанията

образование и терапия,

Пионери – няколко проекта поставят началото на

училище като пилотен курс и развитието на

на консуматорите и техните интереси, излизането

рехабилитация и реинтеграция.

концепцията за социално земеделие:

Компетентни центрове по социално фермерство във

на страните произвеждащи с ниски производствени

Словения

всяка страна, както и транснационален виртуален

разходи на световния пазар, съединяване с природата,

България

Компетентен център. Основа на нашата работа е ex-

традицията, отмората, културата и исторически

ante анализа за обучаващи нужди. Чрез въпросника

контекст на използване на земята. Освен това

Умерено развито състояние – броят и разнообразието

попълнен за всяка страна от група експерти ще

разнородно фермерство с едно разнообразие от

на проектите за социално земеделие нарастват,

бъде развит един финален експертен тест и курс на

различни дейности като социални и образователни,

създават се и се консолидират потребители на

обучение. По време на този процес практици и учени

педагогически, здравни услуги, екотуризъм,

специфични мрежи, политическо внимание и

от цяла Европа ще работят заедно и ще се учат един от

културни възможности, защита на околната среда

финансова подкрепа не са гарантирани:

друг чрез обмяна на идеи, практически решения и опит

или появата на активни маркетингови средства за

за да създадат иновационни идеи и решения готови

фермерските продукти. Така селското стопанство става

за практическо приложение. Проектът подкрепя

мултифункционално.1

СНИМКА: MTT

курс на обучение по мултифункционално селско

Elonkierto Park in Jokioinen (Финландия)

обучението и квалификацията на различни целеви
групи (фермери, социални работници, инструктури

Чешка република

Франция

Финландия

Португалия

Германия

Добре развито състояние – здравния и целебен сектор
откриват социалното земеделие като източник на

Органиното земеделие предлага множество от

терапия и заетост, фермерите го осъзнават като един

социални стопанства. Ние използуваме иновационна

възможности за хората да участвуват в дневната

възможен източник на доходи, условията на рамката и

методология за да подкрепим мултифункционалните

обичайна работа на фермата, градинарство или

субсидиите започват да се предвижват напред:

подходи на фермерство в цяла Европа. Всички

животновъдство. Социалното земеделие означава

партньори ще се облагодетелствуват един от друг

селскостопански кооперативи или зеленчукови
СНИМКА: TH Ü R I NGER ÖKOH ERZ E.V.

от здравния, социален и правен сектор) работещи в

чрез транснационален обмен и взаимно развитие
на движението за социално фермерство във всяка
участваща страна.

Biohof Aga in Gera (Германия)
1 Van Huylenbroek, Guido/Durand, Guy: Multifunctional agriculture: A new
paradigm for European agriculture and rural development, Ashgate Publishing
Ltd., Hampshire 2003

Италия

Холандия

градини, произвеждащи за пазара, които са

Официално признат статус – учените и акционерите

интегрирани с хора в неравностойно положение,

са кооперирани и една част от министерството на

безработни, наркозависими, хора в неравностойно

здравеопазването, селското стопанство и заетостта,

социално положение, хора с психични отклонения,

инициативите на социалното земеделие се подкрепят

хора извършили престъпления, деца и юноши с

политически:

поведенчески и познавателни трудности или които
посещават училища или детски градини свързани с
ферми и др. Внимание, включване и високо качество на
живот са водещите позиции на социалното земеделие.2
2 Witzenhäuser Positionspapier zum Mehrwert Sozialer Landwirtschaft

Норвегия
3 Hassink, Jan / van Dijk, Maijken: Farming for Health across Europe –
Comparison between countries, and recommendations for a research and
policy agenda in Farming for Health, R. J. Bogers / Frontis – Wageningen
International Nucleus for Strategic Expertise – Wageningen University and
Research Centre, Wageningen, The Netherlands 2005.

