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Tartalomjegyzék 

Fogadja szeretettel a Revitalist projekt 
harmadik hírlevelét. Három éves 
projektünk keretében Szociális Farm 
mentor tréninget és hozzá kapcsolódó 
oktatási tananyagot dolgozunk ki, 
melynek célja a szociális farmok 
fejlődésének elősegítése 
Magyarországon, a hátrányos helyzetű 
célcsoportokkal való szakszerű, fejlesztő 
és támogató foglalkozás. 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 ügyfelekkel 
dolgoznak. Szeptemberben került sor 
második tréninghetünkre, melyet az 
olaszországi Agricoltura Capodarco 
szociális farmon töltöttünk. Hírlevelünk 
erről az egy hétről számol be.   
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Az Agricoltura Capodarco Szociális Szövetkezetet 40 évvel ezelőtt alapította Don Franco 
Monterubbianesi, aki az akkori kitagolás (a nagy rehabilitációs intézeteket akkor zárták be 
Olaszországban és a bentlakóknak semmilyen lehetőséget nem kínáltak fel kialakult 
lakhatási problémájukra) reménytelen helyzetében cselekedett, és erejéhez mérten 
néhány sérült emberrel elindította a szociális szövetkezetet. A szövetkezet első 20 éve 
küzdelem volt a fennmaradásért, ám fennállásának második felében egy nagyon ügyes, de 
egyben szociálisan érzékeny gazdasági vezető – Salvatore Stingo - állt a szövetkezet élére, 
aki felvirágoztatta a szervezetet. Próbáltuk az ott tartózkodásunk egy hetében ellesni, mi 
lehet a titka ennek a gazdaságos működésnek. 
 
Genius Loci (hely szelleme) nap 

A tréninget itt is angliai tréningünkhöz hasonlóan a hely szelleme (genius loci) témakörrel 
kezdtük, azaz ismerd meg hol vagy, ismerd meg a hely múltját, mert csak így tudsz ott 
olyan tevékenységet végezni, ami hasznos az ott élőknek, ami beleillik a környezetbe, és 
ami illeszkedik a hely tradícióihoz. Jelen esetben a hely szelleme sétánk első állomása volt, 
a San Nilo Apátság. Grottaferrata szimbóluma és Capodarco identitásának része is 
szorosan kötődik az apátsághoz, amit igazol  két boruknak elnevezése is. A kolostort a 
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keresztény szakadás előtt 50 évvel alapították, és az mindvégig hű maradt a római 
katolikus egyházhoz. 

Az apátság után körbejártuk Grottaferrata központját és vendéglátónk szemén keresztül 
ismerkedtünk a hellyel. Majd visszatérve a szociális farmra bebocsátást nyertünk Don 
Franco - az alapító - lakrészébe, ahol az alapítás óta, és jelenleg is három sérült emberrel 
él együtt.  Végigsétáltunk a farmon, benéztünk mindenhova ahol a hét folyamán 
lehetőségünk volt résztvenni a munkában, és ezáltal saját tapasztalatunkon keresztül látni 
az itt folyó terápiás foglalkoztatást. Jártunk az étteremben, ahol szinte egész héten etettek 
minket, és Franco a főpincér - aki maga is mentálisan sérült -, gondoskodott róla, hogy 
semmiben ne szenvedjünk hiányt. Benéztünk a védett foglalkoztatóban – Viva IO - ahol 
kb. 7-8 fővel rendszeresen virágkertészkedés folyik, és dekorációkat készítenek 
rendezvényeknek megrendelésre. Végül láttuk hol készülnek a capodarcoi borok, és 
voltunk a boltban is, ahol megismerkedtünk Alessandróval, a vásárlók kedvencével. 

Délután lehetőségünk adódott találkozni az olasz felsőoktatásért és kutatásért felelős 
államtitkárral Lorenzo Fioramonti-val, akivel feltehetően gyümölcsözően alakul majd 
kapcsolata a Capodarco farmnak. Érdeklődéssel fogadta a projektünket, és az egész 
szociális farm témakört ami fele ő szeretne most nyitni, hisz meggyőződése, hogy vége az 
óriás méretű gazdaságok térhódításának a mezőgazdaságban, és itt az ideje, hogy 
visszatérjünk a kisléptékű mezőgazdálkodáshoz. Egyetértettünk, hogy fontos arra 
koncentrálni a jövőben, hogy ne romboljuk tovább a termőföldek, a környezetünk 
állapotát, érzékenyek legyünk a minket körülvevő szociális- és társadalmi kérdésekre. 
Mindez nem más pedig, mint maga a szociális farm. 

A képen középen Don Franco Monterubbianesi, aki vendéglátónk szerint az élő genius loci-
ja Capodarconak. Ott tartózkodásunk hetének végére megértettük miért is gondolja így. 

Mistica  

A második napot Tenuta della Mistica-ban töltöttük, ahol pár évvel ezelőtt megalakult a 
Mistica szociális farm. Ez a városrész (Róma külvárosa) nagyon elmaradott, lakosai főként 
hátrányos helyzetű (mélyszegénységben élő, kisebbségi csoporthoz tartozó, bevándorló, 
alacsony iskolai végzettségű, addikciókkal küzdő) emberek. Itt találkoztunk Alessandra 
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Spagnoli-val és Antonella Belanzano-val, akik feladata a farmon a szociális foglalkoztatás. 
Alessandra biológusként, míg Antonella oktatóként került a farmra. Lehetőségünk volt 
becsatlakozni abba a csoportba, akikkel ők jelenleg dolgoznak, egy 7 főből álló bevándorló 
csoport, akiknek egy projekt keretén belül mezőgazdasági termelést és cateringet 
tanítanak gyakorlatias, „learning by doing” technikával. A projekt neve “orto per mille”.  
 
Jelenleg a területen a Capitano Ultimo egyesület két házat tart fenn veszélyben lévő 
kisebbséghez tartozó embereknek, szociális kantint üzemeltet, zöldséges kertet és szociális 
éttermet működtet, valamint  bőrdíszműves műhelyben foglalkoztat romákat integrációs 
céllal.  Capitano Ultimo egy katona volt, aki lebuktatta a helyi maffia egy jelentős vezetőjét, 
(a maffia komoly problémát jelent Rómában is). A park, és a területén megvalósult szociális 
szolgáltatások zöld oázisként szolgálnak Róma egyik legzűrösebb peremterületén.  
 
A terepbejárásunkat Alessandrával folytattuk a zöldségeskertben. Megállapítottuk, hogy a 
terület óriási ahhoz, hogy ezt 7 fővel képesek legyenek megművelni. Elkelne még oda pár 
segítő kéz. Az ebédet a bevándorlókból álló projektcsapat készítette, mely után mind a tíz 
ujjunkat megnyaltuk.   
 

  

 
Délután Massimo Fiorio-val az olasz parlament mezőgazdasági bizottságának korábbi 
elnökhelyettesével volt lehetőségünk találkozni. Megtudtunk fontos részleteket a 
Capodarcoval való együttműködéséről, a kezdeti és a jelenlegi nehézségekről, miszerint 
Olaszországban a maffia még mai napig is komoly probléma, érinti a szociális farmok 
tevékenységét is. Olaszországban a szociális farm törvényt először 2015-ben írták alá, és 
jelenleg várnak a módosítás aláírására.  Kiderült, hogy a jelenlévő országok egyikében 
sincs még aláírt szociális farm törvény (Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, 
Magyarország). Reméljük ez már nem marad így sokáig. 
 
Késő délután még meglátogattuk Capodarco legújabb, hosszútávra bérelt - és ez idáig 
egyetlen ilyen - 5 hektáros szőlőültetvényét (melyet az ősi Appia úton lehet megközelíteni). 
Bortermelésük alapanyagát eddig különböző kisméretű bérelt területen termelt szőlőből 
készítették. Az ültetvény mellett másik 15 hektáron biominősítésű tönkölybúzát és árpát 
fognak termeszteni. Jelenleg még mindkét területen várnak az ökológiai gazdálkodás 
engedélyeztetésére.  
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Szőlőszüret 

Tréningünk harmadik napjának délelőttjét szőlőszüreteléssel töltöttük, ahol közösen 
dolgoztunk a védett foglalkoztatóban dolgozó sérült emberekkel. Így módunk volt közelebb 
kerülni hozzájuk és egy fárasztó, munkás, ám jó hangulatú délelőttöt együtt eltölteni.  
Délután a tegnap már Mistica-ban megismert Alessandra és Antonella jött el hozzánk és 
tartott egy részletes előadást munkájukról (Catering foglalkozás és szociális integráció 
veszélyeztetett helyzetben lévő embereknek) képekkel, történetekkel és számokkal 
megtámogatva azt. Ily módon lehetőségünk volt mélyebben belelátni szociális és terápiás 
tevékenységük menetébe, és a hálózat működésébe, melyen keresztül a foglalkoztatóba 
érkeznek az emberek.  
 
Egy napot, amit szürettel kezdtünk, mivel is zárhattuk volna frappánsabban, mint 
borkóstolóval. Simone Pulcini a farm borásza bevezetett minket boroshordói közé, ahol 
először egy éretlen mustot kóstoltunk, majd egy érettebbet, harmadikként pedig már egy 
fiatal bort volt szerencsénk a fémhordóból csapolni. Ezt követően a szociális farm 5 féle 
palackozott borát bontotta és öntötte pohárba nekünk a mester, akinek épp azon a héten 
nyert egyik fehér bora dobogós helyezést a szociális farmok borászai nemzetközi 
versenyen. Kóstolgatás közben Simone természetesen a technikai fogásokról is mesélt 
nekünk, miképp működik a pincészet, és néhány részletbe is betekintést engedett a 
szulfitmentes borok világából. 
 

   

 

Azta pasta 

Csütörtöki napunk a tésztakészítés jegyében zajlott, izgatottan vártuk milyen is egy olasz 
tésztagyár, főleg egy „szociálisan érzékeny” tésztagyár. Célba vettük hát a Capezzai 
társadalmi vállalkozást, mely friss tésztát készít. Nem szárítva csomagolják a tésztát, mint 
ahogy mi általában megszoktuk, hanem frissen, kicsit előfőzve. A csomagolt tésztát így 
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hűtve kell tárolni, s pár napon belül felhasználni. Látogatásunk alkalmával nem is egy 
mentálisan enyhén sérült dolgozóval volt szerencsénk találkozni, akik munkaerő piaci     
 
integrációját a tésztagyár célul tűzte ki. A 
kezdeményezés három fél összefogásával 
alakult ki, a COOP, aki üzleteiben árulja a 
„szociális tésztát”, az üzem tulajdonosa, 
aki társadalmi felelősségvállalásból ötösre 
vizsgázik, és Capodarco, aki gondoskodik 
a megfelelő sérült emberek 
alkalmazásáról, képzéséről. Jelenleg 
folyik az üzem biominősítése, és ha ezt 
megkapja, akkor már a farmboltban is 
árulhatják az itt készült tésztát. A cél az, 
hogy a kedden meglátogatott 
szántóföldön termesztett bioalapanyagból 
ide is beszállítsanak a jövőben. Ha ez 
sikerült, akkor a Capodarco szociális 
szövetkezet még több szállal 
kapcsolódhat a „szociális” tészta  

 
gyártásához. Legújabb szakmai 
célkitűzésük a gluténmentes tészta 
előállítása. Kívánjuk, hogy minél előbb 
megvalósításra kerüljön ez az ötlet is.  
 

Gyakorlati nap 

Délelőtt a már előzőleg kiválasztott gyakorlati helyünkön kezdtünk. Minden résztvevő 
eldönthette, hogy milyen tevékenységben szeretne részt venni a sérültekkel közös 
munkában: étterem, borospince, farmbolt, viva io kézműves műhely és virágkertészet volt 
a lehetőségek között. Így a szőlőszüretes délelőtthöz hasonlóan alkalmunk volt a farmon 
munkát vállaló sérültekkel együtt dolgozni, és még több részletet megtudni az itt folyó 
munka hátteréről. Megtudtuk például, hogy pár évvel ezelőtt egy kiváló ajánlásokkal 
rendelkező chef-et vettek fel, aki viszont mikor külső helyszínre mentek catering 
szolgáltatást nyújtani, nem akarta vinni magával a mentálisan sérült kollégákat. Ezt a 
szövetkezet nem elfogadható hozzáállásnak tartotta és a chef bármilyen jó szakember is 
volt, búcsút vettek tőle. Az étterem tehát külső rendezvények lebonyolítását is vállalja, és 
összedolgoznak ilyenkor a Viva IO csapattal, akik a rendezvények dekorálást végzik. A Viva 
IO csapattal együtt dolgozva megtudtuk, a reggelek azzal kezdődnek, hogy mindenkivel 
megbeszélik aznap mely feladat jut rá, mivel kell végezni a nap végére. Amit ez a csoportos 
munka fejleszt az a kommunikáció, a közérzet, az önbecsülés. Sokan úgy jöttek ide, hogy 
egyáltalán nem kommunikáltak és nem tudták kezelni az indulataikat, azonban az 
irányított munkavégzés és a közösség hatására lassan, de látványosan pozitív változás 
kezdődött. A Viva IO-ba a helyi munkaügyi központ küldi a sérült embereket, hogy itt 
képzett szakemberek (pszichológus, oktató) fejlesztő foglalkoztatást végezzen velük. A 
farmboltban dolgozók azt is megtudták, hogy Capodarco létrehozott másik 8 szociális 
farmmal együttműködve egy ernyőszervezetet, ami annyit jelent, hogy mindannyian 
árulják egymás termékeit boltjaikban, ezzel színesítve a bolt kínálatát, másrészt egy új 
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kezdeményezést vezettek be tavaly, év végére közös ajándékcsomagokat állítanak össze. 
Ebben a csomagban mind a 9 farm termékeiből található egy-kettő, és minden farm 
elvállalja, hogy saját vásárlói között 200 darabot értékesít. Ezzel a dobozzal is egymást 
segítik. Jó volt látni ezt az összefogást a szociális farmok között.  
 
Délután megállapodtunk a projekt következő fél évének feladatairól, mely kiscsoport 
milyen feladatokat kell, hogy kidolgozzon a következő személyes találkozóig, melyre 2019. 
májusában kerül sor cseh partnerünknél.  
 
Fogadó partnerünk összefoglalta a hét eseményeit és búcsúzásképp még azt kérte a 
résztvevőktől, adjunk visszajelzést, milyennek láttuk az Agricoltura Capodarco szociális 
szövetkezetet, mi tetszett, milyen benyomásokat szereztünk, milyen érzéseket váltott ki 
belőlünk. Arra is kíváncsi volt, mi az ami esetleg nem nyerte el tetszésünket? Ez utóbbi 
megoldására szívesen fogadott építő javaslatokat is. 
   

    

Így telt tehát egy hetes látogatásunk az Agricoltura Capodarco szociális szövetkezetnél, 
sok tapasztalattal lettünk gazdagabbak, melyeket át tudunk majd adni a tréningünkön 
résztvevő leendő szociális mentoroknak, és remélhetőleg Magyarországon is kezdetét veszi 
a szociális farm forradalom! 

Viszontlátásra! 
 

 

Revitalist csapat 

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: Magyo, 
Egy.Kir., Cseho., Olaszo. 
A program megnevése: Erasmus+ KA2 Stratégiai 
partnerségek 
Alprogram megnevezése: Vocational training 
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Szerződés szám: 2017-1-HU01-KA202-035932 
A projekt weboldala: http://www.revitalist.eu/ 

Elérhetőség: revitalist@googlegroups.com 

 


