Hírlevél
2020. július
Tisztelt Olvasó!
Fogadja szeretettel a Revitalist projekt
hatodik, egyben utolsó hírlevelét. Három
éves projektünk keretében szociális farm
mentor tréninget és hozzá kapcsolódó
oktatási
tananyagot
dolgoztunk
ki,
melynek
célja
a
szociális
farmok
támogatása Magyarországon, a hátrányos
helyzetű célcsoportokkal való szakszerű,
fejlesztő
és
támogató
foglalkozás
szerepének hangsúlyozása. A projekt
lényeges innovatív eleme egy egyedülálló
módszer hazai meghonosítása, melyet
tréning formájában adunk át a szociális
farmok és szociális intézmények azon
munkatársainak, akik közvetlenül a
hátrányos
helyzetű
emberekkel
dolgoznak. Örömünkre szolgál, hogy a
korona vírus okozta nehézségek ellenére
júniusban
sikeresen
megtartottuk
szociális farm mentor képzésünket két
helyszínen. Engedjék meg, hogy a
lezajlott
képzésekről
képes
ízelítőt
adjunk, illetve felhívjuk a figyelmet
projektünk záró rendezvényére, amelyet
2020. augusztus 27-én, Gödöllőn tartunk.

A rendezvényen beszélünk majd a PSTE
módszer
(lásd
később)
alkalmazhatóságáról
a
szociális
farmokon, képzéseink tapasztalatairól,
meghívott előadóink pedig a szociális
szövetkezetek
működését
és
magyarországi helyzetét, valamint a
magyar szociális farmok lehetőségeit,
működésük jogi nehézségeit ismertetik. A
rendezvény
programja,
valamint
a
rendezvényre
történő
jelentkezés
regisztrációs linkje a hírlevél végén
található.
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A képzésünkről röviden
A szociális farm mentor tréning programunk egy olyan új kezdeményezés, melynek célja
a szociális farmok fejlődésének elősegítése Magyarországon, valamint a hátrányos helyzetű
célcsoportok, a szociális farmon foglalkoztatottak támogatása. A hátrányos helyzetű
személyek lehetnek fogyatékkal élők: mozgásszervi, érzékszervi, értelmi sérültek;
egészségkárosodott, megváltozott munkaképességű személyek; etnikai kisebbséghez
tartozók;
alacsony
végzettségű
emberek;
szociálisan
hátrányos
helyzetűek,
mélyszegénységben
élők;
pszichés
problémákkal
küzdők,
szenvedélybetegek;
börtönviseltek; intézményekben élő idős emberek.
A projekt záró évében, azaz 2020-ban Magyarország két helyszínén, Gödöllőn és
Tiszasason ’teszteltük le’ a szociális farm mentor képzésünket, amelyre az oktatókat és az
adott régión belül dolgozó gyakorlati szakembereket, gyakorlatvezetőket felkészítettük.
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A képzés gyakorlati jellegéből adódóan alapvetően a kézműves tevékenységek és a kézi
munkaerőt igénylő mezőgazdasági tevékenységek elsajátítására fókuszált, de minden
esetben reflektált a gyakorlati tevékenységek mögött rejlő elméletre, annak érdekében,
hogy a PSTE módszer (gyakorlati képességek fejlesztésén alapuló terápiás oktatási
módszer - Practical Skills Therapeutic Education PSTE) terápiás vonatkozásai is a felszínre
kerüljenek. Alapvető célunk volt, hogy a képzés résztvevői ezt a módszert alkalmazva
dolgozzanak a későbbiekben, függetlenül attól, hogy milyen tevékenység közben
gyakorolják a módszert saját célcsoportjukkal.

Mit jelent a PSTE?
A PSTE (Practical Skills Therapeutic Education) módszer egy adott földrajzi hely vagy
környék múltjának ismeretén alapszik, amelyet geológiai és antropológiai szempontból is
vizsgál, majd ezt a tudást adott módszerekkel a jelenbe visszahozza. A módszer fontos
sajátossága, hogy az emberekben a gyökereikkel való újrakapcsolódás az odatartozás és
az érzelmi biztonság érzését váltja ki. A személyes elkötelezettség, az egyén tájhoz való
személyes kötődése nagyon gyakorlatias és költséghatékony módon jön létre gyakorlati és
kézműves tevékenységek révén, amire példa lehet a biokertészetben végzett munka vagy
komposztálás. A PSTE a vidék újjáélesztését az emberek újjáélesztése révén valósítja meg.
A hátrányos helyzetű emberekkel foglalkozó magyarországi szociális farmok
nagymértékben tudják hasznosítani a PSTE módszert terápiás tevékenységek
kifejlesztésére, amelyek segítségével meg tudnak birkózni a végfelhasználókkal
kapcsolatos kihívásokkal és dolgozni tudnak az érzelmi és kognitív fejlesztésük érdekében.

Mi az a szociális farm?
A szociális farmok egyesítik a környezettudatos gondolkodást a hátrányos helyzetű
csoportok társadalmi befogadásával, mezőgazdasági tevékenységek gyakorlása révén. A
szociális farm mezőgazdasági termelő, feldolgozó, vagy szolgáltató tevékenységet folytat
hátrányos helyzetű személyek - fizikai vagy mentális problémákkal küzdő emberek,
fogyatékkal élők, börtönviseltek, hajléktalanok, idősek stb. – bevonásával, illetve
mezőgazdasághoz kapcsolódó oktatást, szemléletformálást nyújt a társadalom számára
(pl. kisiskolások, óvodások részére). Ez a komplex modell a multifunkcionális
mezőgazdaság egyik megnyilvánulási formája, amelyet az EU Agrárpolitikája is követendő
iránynak tart.
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A képzés tartalmi részei
A 6 napos tréning során, a Magyarországon innovatívnak számító, PSTE-t kívántuk
meghonosítani és alkalmazhatóvá tenni a szociális farmokon dolgozók számára, akik
közvetlen kapcsolatban állnak a végfelhasználókkal, és munkájuk során a hétköznapokban
is alkalmazni tudják a módszert. A Ruskin Mill Trust által kidolgozott, Angliában már jól
bevált PSTE módszer ötvözi az oktatás, a környezeti tudatosság és a szociális megközelítés
kulcsfontosságú elemeit, amit a képzés során hangsúlyoztunk, a gyakorlati foglalkozások
során pedig alkalmaztunk. A képzés hosszú távú eredményeit az erre leginkább rászoruló,
hátrányos helyzetű személyek élvezhetik, akik mentoraik (a képzésben résztvevők)
segítségével és iránymutatásával olyan tevékenységeket sajátíthatnak el, amelyek a
terápiás célokon túlmenően hasznosak a helyi közösség és tágabb értelemben az egész
társadalom számára.
Mindezen céloknak megfelelően képzésünk fő témakörei a következők voltak:







A PSTE módszer elméleti háttere (a módszer alkalmazásában rejlő lehetőségek).
A végfelhasználói csoport sajátosságainak megismerése, megértése és önismeret.
A kézműves és mezőgazdasági tevékenységek elméleti, gyakorlati és reflektív
oktatása az adott helyszínhez igazodó módon (az egyes képzési helyszínek
társadalmi, földrajzi és kulturális jellemzői eltérőek, ebből kifolyólag a tevékenységi
körök is eltérőek lehetnek), vagy más néven a „Genius loci” módszere.
Gazdasági
életképesség
és
fenntarthatóság
új
kezdeményezések
megvalósításához.
Egyéni visszatekintés és a képzés során elsajátított ismeretek összefűzése saját
szociális farm terv kidolgozása és bemutatása céljából.

Fontos, hogy a PSTE módszer gyakorlati alkalmazásán túlmenően támogassuk a hazai
kezdeményezések, a hazai szociális farmok hosszú távú fenntarthatóságát. Ennek
érdekében ’a gazdasági életképesség’ képzési nap teljes egészében egy piacra termelő
gazdaság megtervezését és mindennapi működését mutatta be a számok tükrében. A
gazdasági fenntarthatóság nem lehetetlen, de precíz tervezést és folyamatos újratervezést
igényel. (pl. Mely növénnyel pótoljuk a kedvezőtlen időjárás okozta gyenge kelést,
mennyivel kell növelni a termelés volumenét, ha a vásárlói kör bővül stb.)
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Fontos szempont a marketing is, amelyről sokat hallottak a résztvevők a gazdasági
életképesség témájú képzési nap során, és azt is megtanulták, hogy egy jó marketing terv
hogyan könnyíti meg az értékesítés folyamatát.

A képzés magában foglalt olyan kulcs modulokat - képzési napokat - , ahol különféle
természetközeli kézműves és mezőgazdasági tevékenységek elsajátítása volt a cél.
Lényeges szempont a PSTE módszer szerint, hogy a kiválasztott gyakorlati foglalkozások
olyan kézműves és/vagy mezőgazdasági tevékenységek legyenek, amelyek hagyománnyal
rendelkeznek az adott régióiban. Ezáltal a régió ősi tudását élesztjük újra, terápiás céllal
visszatérünk a hagyományokhoz kötődő kézműves tevékenységekhez. A PSTE módszer
szerint a hagyományokhoz köthető tevékenységek élő kapocsként szolgálnak az egyén és
környezete között. Ennek megfelelően Gödöllőn a nemezelés és háztáji komposztkészítés
alapjait, míg Tiszasason, a képzés másik helyszínén, a kosárkötést és gyékényfonást
sajátíthatták el a résztvevők. A képzés részvevői, amennyiben a képzésről hazaérkezvén
saját célcsoportjukkal is folytatják a képzés során elsajátított tevékenységek valamelyikét,
hozzásegíthetik a végfelhasználókat az adott kézműves vagy mezőgazdasági tevékenység
megtanulásához. A szakma gyakorlása új utat nyithat a szociális farmon foglalkoztatottak
számára a foglalkoztatás felé, egyben erősítve a környék helyi gazdaságát is.
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A Gödöllői Holdvilág Szociális Kertben zajló háztáji komposztálás oktatása során a
gazdaságon belüli anyagáramlás, a szerves trágyázás jelentősége és az egészséges
élelmiszer megtermelése is fókuszba került. A komposztálás a talaj termékenységének és
tápanyag utánpótlásának alapvető feltétele, s egyúttal a környezetvédelem és a
hulladékgazdálkodás elengedhetetlen része. A komposztálás kitűnő példa arra, hogyan
lehet egy szociális farmon a környezeti tudatosságot ötvözni a kézi munkával, aminek
eredménye kézzel fogható, helyben felhasználható kész komposzt. Az egyes gazdaságok
természeti potenciálján kívül érdemes figyelembe venni a farm gazdálkodási módját is, így
a Holdvilág Szociális Kertben a bio komposztkészítés elméleti és gyakorlati technikáját
sajátíthatták el a résztvevők.

5

Hírlevél
2020. július

A képzésünk kézműves tevékenységei kiváló lehetőséget biztosítottak arra, hogy a képzés
résztvevői saját bőrükön tapasztalják meg, hogy ezen tevékenységek végzése egyben
lehetőség is arra, hogy gondolataikat és testüket értelmes, gyakorlati tevékenységekkel
foglalják el, ami köztudottan támogatja a fizikai és a kognitív fejlődést, például az
egyensúlyérzéket, a koordinációt, és segít leküzdeni a depressziót is.
Megtapasztalhatták, hogy a kreativitás olyan kézműves mesterség elsajátítására is
ösztönözheti az embert, amely a szakmai kiteljesedésen kívül akár munkalehetőségként is
szolgálhat. A képzés során készített kézműves termékek is ezt igazolják, hiszen mindegyik
alkotás használati tárgy, egyedi, de mindeközben esztétikai értékkel bír.
„Fókuszban a szociális farmok” záró rendezvény
Ha a képzésről adott rövid beszámolónk felkeltette érdeklődését, és szeretne többet
megtudni a képzésről, a szociális farmokról, a projektünk keretében összeállított Nyílt
Oktatási Erőforrásról (Open Education Resources) vagy a szociális farm mentor-hálózatról,
akkor várjuk szeretettel záró rendezvényünkre. A regisztrációkat sajnos csak korlátozott
számban tudjuk fogadni, ezért a jelentkezés elfogadásáról minden résztvevőnek
visszaigazoló email-t küldünk és ebben az esetben feltétlenül számítunk megjelenésére.
Amennyiben mégsem tud eljönni, kérjük jelezze, hogy a részvételi lehetőséget átadhassuk
másnak.
Munkánkról többet megtudhat honlapunkon is: www.revitalist.eu
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“Fókuszban a szociális farmok”
’Revitalist – Szociális farm mentor tréning’ című projekt záró rendezvénye

Időpont: 2020. augusztus 27. csütörtök
Helyszín: Szent István Egyetem, TTI épület, Humán Stúdió
Gödöllő 2100, Páter Károly u.1.
Program:
8:30-9:00: Regisztráció, gyülekező
9:00-9:15: Köszöntő, a Revitalist projekt bemutatása (Ujj Apolka - Magyar
Minőségi Komposzt Társaság, SZIE)
9:15-9:30: Ruskin Mill, PSTE módszer alkalmazása a szociális farmokon (Csapó
Beatrix - Diverzitás Alapítvány)
9:35-9:55:
A
szociális
szövetkezet,
mint
a
hátrányos
helyzetűek
felzárkóztatásának lehetséges eszköze (Rácz Katalin, Hamza Eszter - Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ - AKI)
10:00–10:15: Jó gyakorlat – Bemutatkozik a Kemence Hagyományőrző Gasztrokulturális és Közösségfejlesztő Egyesület (Schmelczné Bajmóczi Ildikó - Egyesületi
elnök)
10:20-10:35: Kávé szünet
10:35–10:55: Revitalist szociális farm mentor tréning – tapasztalatok Tiszasason
(Gyói Ildikó, Gyói Gábor - Tiszasas Önkormányzata)
10:55–11:15: Szociális farm témájú szakmai anyagok gyűjteménye, mentor
hálózat bemutatása, szerepe (Varga Tamás - WWOOF Magyarország)
11:20–11:35: A szociális farmok jogi elismertetése, jelenlegi helyzete, akadályok
és megoldások (Jakubinyi László - Magyar Szociális Farm Szövetség)
11:40-12:15: Kérdések, válaszok, észrevételek
12:30- Ebéd
14:00-16:30: (Opcionális) Műhelymunka a Revitalist próbaképzések résztvevőivel
és érdeklődőkkel a Holdvilág Szociális Kertben (Gödöllő).
A műhelymunka témája: jövőbeli lehetőségek, műhelyiskola program (Csapó
Beatrix, Jobbágy Péter, Diverzitás Alapítvány)
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A rendezvény helyszínének megközelítése:

GPS koordináták: 47.59486, 19.36721
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1vvzQXCIdz1VTbZXRj4LqF
WOEezk&ll=47.5935135080047%2C19.364572749999986&z=17
http://agrieco.szie.hu/hu/megkozelites.html
http://sziu.hu/sites/default/files/images/Campus_map_ang.jpg (№ 11)

Online regisztráció:
https://forms.gle/Ks12FC37ZqERM6CL9
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Projekt információk
Projekt címe: Revitalist – Szociális Farm Mentor Tréning
Rövid név: Revitalist
Projekt időtartama: 3 év
A projekt indulási ideje: 2017. szeptember 1.
A projekt vége: 2020. augusztus 31.
Projekt gazda: Magyar Minőségi Komposzt Társaság
A programban résztvevő országok: Magyarország, Egyesült Királyság, Csehország, Olaszország
A program megnevése: Erasmus+ KA2 Stratégiai partnerségek
Alprogram megnevezése: Vocational training
Szerződés szám: 2017-1-HU01-KA202-035932
A projekt weboldala: http://www.revitalist.eu/
Elérhetőség: revitalist@googlegroups.com

Viszontlátásra!
A Revitalist Csapat
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