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Revitalist - Szociális farm mentor képzés
Erasmus+ Nemzetközi projekt

• Gyakorlati képességek fejlesztésén alapuló képzés
• Szociális farmok fejlesztése a hely  szelleme (genius 

loci) megközelítéséből
• Szociális farmok gazdasági fenntarthatóságának 

támogatása
• Online képzési tananyagok összegyűjtése
• Mentor-hálózat létrehozása



 

A  tréning a szociális területen tevékenykedő szervezeteknek, már működő 
és leendő szociális farmoknak, települési önkormányzatoknak és minden 
olyan szervezetnek, intézménynek hasznos, ahol fontos tevékenység a 
hátrányos helyzetűek foglalkoztatása, terápiája. 

A képzést elsősorban azon érdeklődő szervezetek munkatársainak szánjuk, 
akik közvetlenül dolgoznak a hátrányos helyzetű személyekkel. 

Kiknek  hasznos a tréning közvetlenül és közvetett módon?

http://www.revitalist.eu 

http://www.revitalist.eu


 A Revitalist projekt partnerei

• Magyar Minőségi Komposzt
Társaság konzorciumvezető - HU
• Diverzitás Alapítvány - HU
• Ruskin Mill College - UK 
• Tiszasas önkormányzata - HU
• WWOOF Magyarország non-profit szervezet - HU
• Dél-Csehországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar -CZ
• Agricoltura Capodarco szociális farm - IT

 



Magyar Minőségi Komposzttársaság – konzorciumvezető

• Oktatási 
tevékenység 
bővítése

• Háztáji 
komposztálás 
terápiás 
vonatkozásának 
hangsúlyozása



• Hátrányos helyzetű emberek munkahelyi 
és társadalmi integrációjának elősegítése 
a munkaerőpiacon

• Holdvilág Szociális kert létrehozása 
Gödöllőn – szociális farm mentor képzés 
helyszíne

Diverzitás Alapítvány



www.revitalist.eu

VIDEOS



Ruskin Mill College - UK

• Oktatás hátrányos 
helyzetű diákok számára

• PSTE (gyakorlati 
képességek fejlesztésén 
alapuló terápiás módszer)

• Biodinamikus kertészet



www.revitalist.eu

VIDEOS



Tiszasas Önkormányzata

• Start közmunka 
minta-programban 
mezőgazdasági 
foglalkoztatás

• Szociális farm mentor 
képzés helyszíne



WWOOF Magyarország - HU

• Nemzetközi biofarm hálózat magyar 
szervezete 

• Szociális farm tudástár
• Szociális farm mentor-hálózat





Dél-Csehországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar - CZ

• szociális farm működésének fenntarthatósága 

 - vállalkozói szemlélet
 - gazdasági nyereségesség
 - marketing
 - forrásteremtés
 - jó példák



Agricoltura Capodarco  szociális farm - IT

• Fókuszban a 
hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatása és 
társadalmi 
integrációja
• Bio 

zöldségtermesztés
• Bioborászat
• Bio olívaültetvény
• Étterem
• Catering 

szolgáltatás
• Lakóotthon



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!


