INCLUFAR Kapsayıcı Tarım
Sosyal Tarım
”Sosyal Tarım” ve ”Yeşil Terapi” Avrupa’da yaygın olup,
çok işlevselliği pratiğe döken çiftlikler, politikacıların
kırsal bölgelerde sosyal hizmet sunan iş olanaklarının geliştirilmesi konularindaki taleplerine karşılık
veriyor. Sosyal tarım, fiziksel, zihinsel ya da duygusal
engelleri olan, sosyal olarak dezavantajlı kişileri, reşit
olmayan ve suç işlemiş gençleri, öğrenme güçlüğü
çeken çocukları, madde bağımlılarını, uzun süredir işsiz olan kişileri, aktif yaşlıları, okul ve anaokulu
öğrencilerini çalışmalara dahil eden ziraat ve bahçecilik ile ilgili işletmeleri içermektedir. Sosyal tarım tedarik, kapsayıcılık ve rehabilitasyon eğitimi ve daha
iyi bir hayat kalitesini kabul eden bir kavramdır.

INCLUFAR Eğitim Yaklaşımı
Eğitim sağlayarak Sosyal Tarım kalitesi nasıl arttırılabilir? Sosyal tarım çalışmalarının kalitesi önemli
derecede bu işte çalışan kişilerin niteliklerine –profesyonel eğitim, insaniyet ve interdisiplinerlik seviyelerine- bağlıdır. INCLUFAR projesi –kapsayıcı tarım
– Kuzey Almanya’da gerçekleştirilen FAMIT eğitimi
ile Camphill Northern Region Association tarafından
verilen ”Baltık Semineri” eğitiminden gelen deneyime
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dayanır. Proje, bu deneyimleri sosyal tarım alanında
eğitim deneyimi eksik olan diğer Avrupa ülkelerine
transfer etmeyi ve uyarlamayı amaçlar.

çevre için ek değer geliştirebilecekleri bir alan yaratmayı öğreneceklerdir.

INCLUFAR projesi, organik çiftliklerde farklı ülkelerden gelen engelli bireylerin çalışmasına odaklanan,
uygulamalı ve teorik 30 ile 40 yıllık süreçte geliştirilmiş bir deneyime dayanır. Sağlıklı toprak ve çevre ile
sosyal hizmetin bütünleşmesine önem veren organik
tarım ile biyodinamik tarımın birlikte kullanımı insanlar, doğa ve çevre için pozitif etkili olmuştur. Bu çiftlikler engelli bireyleri hasta olarak değil, topluma ve
çiftliğe katkıda bulunmak isteyen ve farklı performans
seviyelerine sahip çalışma arkadaşları olarak görürler.
INCLUFAR müfredatının temel fikri, insanların yeteneklerine odaklanmak ve eğitimi çiftlik ya da bahçecilik işlerine katılan her bir bireyin kişisel gelişiminine
açılan bir yol olarak görmektir.

INCLUFAR projesi dahilinde
atılacak metodolojik adımlar

Bu konunun özel eğitim ve beceriler gerektirdiği
açıktır. INCLUFAR eğitimine katılan katılımcılar, kendi
günlük işlerinde ihtiyaç sahibi bireyler, farklı eğitimlerden gelen profesyoneller, çiftliğin kendisi ve kırsal

2013 Ekim ayı itibariyle Almanya, Avusturya, Finlandiya, Norveç, Hollanda, Bulgaristan, Türkiye ve Estonya’dan 10 proje ortağı, 2 yıllık ortak bir çalışmaya
adım atmışlardır. Projenin temel amacı, INCLUFAR
müfredatını mentorluk ile yani hizmet içi eğitim ve
öğrenime dayanan, yenilikçi, kapsayıcı ve katılımcı
bir yaklaşımla transfer edebilmektir. Bu ise, çalışmayı
gerçekleştirebilmek için her iki ortak ülkeden seçilecek 8 iş gücü takımıyla mümkün olacaktır.
1. Transfer yaklaşımının değerlendirilmesi ve tanımlanması: var olan ihtiyaç ve isteklerin önceki projelerin değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek analizler değerlendirilecek ve proje ortaklarından gelen
danışmanlık ile transfer yaklaşımı en uygun şekilde
tanımlanacaktır.

2. FAMIT ve Baltık Seminer müfredatları uyarlanacak
ve INCLUFAR’a yönelik ve her bir ortak ülke ve organizasyon için en uygun olan bölümler seçilecek.
3. Kitapçık oluşturulması: Sosyal tarım, yeşil terapive kapsayıcı tarım ile ilgili var olan bilgiler toparlanacak, yapılandırılacak ve ilgili herkes tarafından
kullanılması için mevcut bulundurulacaktır. Sonuçta;
müfredat ve hizmet içi eğitimde kullanılacak içeriğe
odaklanılacaktır.
4. INCLUFAR müfredatının transferi: Ortaklar, yaratıcı, kapsayıcı bir koçluk yaklaşımı ile kitapçığı
ve INCLUFAR programını hedef ortaklara transfer
edecekler. Bu süreç aktif, katılımcı ve kapsayıcı bir
yaklaşımla mümkün olacaktır. Proje ortakları, projeden yararlanacak kişileri her aşamaya katacaklardır.
Özel ihtiyaç sahibi bireyler pro-aktif bir şekilde projenin temel çalışmalarına ve iş programlamasına dahil
edileceklerdir.

Proje sonuçları
• Kapsayıcı sosyal tarım ile ilgili bilgi ve kavramlar
sağlayacak olan INCLUFAR kitapçığı
• Bütün ortak ülke dillerine çevrilmiş olan INCLUFAR
müfredat programı
• Avusturya, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Norveç, Hollanda ve Türkiye’ye yapılacak olan ziyaretler ile geliştirilecek ve sosyal tarımı ilerletecek yeni
fikirler
• INCLUFAR fikrini uygulamak için pratik fikirler ve
Avrupa ülkelerinde sosyal ve ekolojik kapsayıcılığın
geliştirilmesi için kabul edilmiş uygulamalar

Sosyal ve ekolojik kapsayıcılığa
doğru bir adım olarak INCLUFAR
Burada kazanılan beceriler çiftlikte, kırsal alanda ve
farklı mesleklerde (çiftçilik, bahçecilik, zanaatçılık,
hemşirelik, sosyal hizmet, vb) iş kalitesine etki
edecektir. ”Kapsayıcılık” kavramı Engelli Bireylerin
Hakları üzerine yapılan BM Konvansiyonu’nda temel
bir konudur ve kültürel peyzaj ile onun biyotoplarının
geliştirilmesi konusuna da uygulanacaktır. Proje eğitim programını geliştirme ve desteklemek amacıyla sosyal ve ekolojik kapsayıcılık konusunda daha
büyük bir farkındalık yaratmayı amaçlar.
Bu proje Avrupa komisyonu tarından desteklenmiştir. Leaflet, yazarların görüşlerini yansıtmaktadır. Komisyon burada yazılı bilgilerden sorumlu değildir.
Metin Thomas van Elsen ve INCLFAR proje ekibi tarafından
ve düzenleme ise Gabriel Krauch (elbspree.de) tarafından
yapılmıştır. Resimler, proje ortaklarından seçilmiştir.
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INLUFAR proje ortakları ve
iletişim adresleri:
ORTAKLAR:
AVUSTURYA

NORVEÇ

Ludwig Kraus, ludwig.kraus@tapola-camphill.fi
+47 99770870
CNRA Camphill Northern Region Association
Reidar Jensensgate 10
7550 Hommelvik
www.cnra.co

Achim Leibing, achim.leibing@gmx.at
+43 72323672
Integrative Hofgemeinschaft Loidholdhof
Oberhart, 9
4113 Sankt Martin im Mühlkreis
www.loidholdhof.org
www.loidholdhof.at

HOLLANDA

BULGARİSTAN

TÜRKİYE

Zornitsa Valkova, organization@oporabg.com
+359887252274
BAACEST Bulgarian Association for Anthroposophical
Curative Education and Social Therapy
Varna 9003
ul. Mur 17, vh.B, ap.28
www.oporabg.com

Henk Poppenk, h.poppenk@urticadevijfsprong.nl
+31 575553459
Urtica de Vijfsprong
Reeoordweg 2a
7251 JJ Vorden
www.urticadevijfsprong.nl

Prof.Dr. Hamide Gübbük, gubbuk@akdeniz.edu.tr
+90 242 3102422,
Akdeniz University Antalya,
Dumlupinar Boulevard
07058 Antalya
www.akdeniz.edu.tr

Hartwig Ehlers, hardebek@t-online.de
+49 4324 882790
HOFGEMEINSCHAFT WEIDE-HARDEBEK
LBF gGmbH
Hauptstr. 32 – 34
24616 Hardebek, ALMANYA
www.weide-hardebek.de

HOFGEMEINSCHAFT
WEIDEHARDEBEK

Dr. Gerhard Herz, info@ibuibu.com
+49 8142 570770
Institut für Betriebliche Bildung & Unternehmenskultur - IBU
Augsburger Straße 31a
82194 Gröbenzell, ALMANYA
www.ibuibu.com

Klaus Merckens, klaus@merckens.de
+49 731 3608254
merckens development support GmbH
St.-Barbara Str. 30
merckens
89077 Ulm, ALMANYA
development support
fundraising · technical solutions · cooperation
www.merckens.de
Dr. Thomas van Elsen, Thomas.vanElsen@petrarca.info
+49 5542 981655
Petrarca EUROPÄISCHE AKADEMIE FÜR
LANDSCHAFTSKULTUR E.V.
Universität Kassel, FB 11
Nordbahnhofstr. 1a
37213 Witzenhausen, ALMANYA
www.soziale-landwirtschaft.de

ESTONYA

Wiebe Soepboer, wiebesoepboer@gmail.com
+372 4898300
Pahkla Camphilli Küla Estonia
79742 Kohila vald
www.pahklack.org

FİNLANDİYA

Alexandra Kraus, alexandra.kraus@tapola-camphill.fi
+ 358 447722859
Sylvia Koti yhd. Tapolan Kyläyhteisö
Tapola
Raikkolantie 40
16350 Niinikoski
www.tapola-camphill.fi

KOORDİNATÖRLER:

Proje Ekibi

Dr. Winfried Schäfer, winfried.schafer@luke.fi
+358 29 532 6732
NATURAL RESOURCES INSTITUTE FINLAND (Luke)
Koetilantie 5
00790 Helsinki, FİNLANDİYA
www.luke.fi/en

