So Far

Partnerji
UNIPI (ITALIJA) – Oddelek za
živinorejo, Univerza v Pizi
PRI (NIZOZEMSKA) – Mednarodno
raziskovanje rastlin, Univerza v
Wageningenu in Raziskovalni
center

Zeleni programi
blaginje

FiBL (NEMČIJA) – Raziskovalni inštitut
za organsko kmetijstvo, Standort
Witzenhausen
UGENT (BELGIJA) – Univerza v
Gentu, Fakuteta za bioznanosti,
inženirstvo, Oddelek za agrarno
ekonomiko
ULBFA (SLOVENIJA) – Univerza v
Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za agronomijo
QAP (FRANCIJA) - QAP Odločitve,
Grenoble
UCD (IRSKA) – Narodna univerza
Irske, Dublin
ARSIA (ITALIJA) – Toskanska
regionalna agencija za razvoj in
inovacije v kmetijstvu

Državni kordinator
Ime organizacije: Biotehniška fakulteta,
Oddelek za agronomijo
Kontaktna oseba: prof. dr. Katja Vadnal
Email: katja.vadnal@bf.uni-lj.si
Tel: 00 386 1 423 11 61

Socialne storitve na
večnemenskih
kmetijah

Posebna podporna akcija EU za vključevanje kmetijstva v socialno-zdravstvene
programe - So Far

Kmetijstvo in
podeželske
skupnosti se v
Evropi že od nekdaj
sodelujejo pri
razvijanju in
pospeševanju različnih načinov in
oblik solidarnosti, socialne pomoči in
socialnega vključevanja.
Danes vse te dejavnosti združujemo pod
okriljem zelenih programov blaginje
na področju socialnega in zdravstvenega
varstva, ki so namenjeni skrbi za ljudi s
posebnimi potrebami, njihovi rehabilitaciji
in vključevanju v večinsko družbo.
Programi so namenjeni ljudem, katerih
pogajalska moč je skromna zaradi
različnih virov prikrajšanosti in ovir (ljudje
z motnjami v duševnem zdravju in z
motnjami v duševnem razvoju, zaporniki,
odvisniki, otroci in mladostniki, begunci
ipd.).
So Far je posebna podporna akcija več
držav raziskovalni politiki, ki jo
financira Evropska komisija (6. okvirni
program raziskovanja, inovativnosti in
tehnološkega razvoja). Projekt traja 30
mesecev (z začetkom 25. aprila 2006) in
je usmerjen v podporo zelenim
programom blaginje kot nove
priložnosti na področju razvoja
evropskega podeželja.

Cilji
Glavni namen tega projekta je podpora
oblikovanju novega institucionalnega okolja
za zelene programe blaginje s povezovanjem
raziskovanja in praktičnega dela na področju
razvoja podeželja ter zbližati zelo različne
evropske izkušnje s pomočjo primerjave,
izmenjave in usklajevanja izkušenj ter
dosežkov. Projekt si zastavlja cilj oblikovati
javno tribuno (ti. platformo) in povezati ključne
deležnike ter raziskovalce s področja razvoja
podeželja, ki lahko prispevajo k oblikovanju
prihodnjih politik na regionalni in evropski
ravni.

Načrt dela in pričakovani
učinki
Analiza stanja
Analiza stanja bo predstavljala glavno aktivnost v
prvi fazi projekta. To pripravljalno delo bo
prispeval k splošnemu, skupnemu védenju.
Učinki: analiza stanja v Evropi in identifikacija
ključnih deležnikov.

Učinki:državna oziroma regionalna
spoznavna analiza in inovativne
strategije.
Evropska javna tribuna
Tekom tretje faze projekta bo
oblikovana evropska javna tribuna. Ta
del bo predstavljal evropski vrh
predhodnih dejavnosti (v posameznih
državah). Izveden bo v skladu s cilji in
po že uporabljenih postopkih.
Učinki: Evropsko primerljiva analiza
stanja in inovativna strategija, sistem
nadzorovanja.
Obveščanje in razširjanje
spoznanj
Zadnja faza projekta bo namenjena
dokončanju aktivnosti obveščanja.
Pripravljeno bo posebno gradivo
(besedilno in slikovno).
Učinki: knjiga, avdio-video dokument,
spletna stran.

Državna-regionalna javna tribuna
Druga faza projekta bo namenjena razvoju javnih
tribun na regionalni ravni (ena na državoudeleženko), ki bo povezala raziskovalce,
oblikovalce politik in akterjev na podeželju in ki
bo delovala po metodi skupinskih delavnic vseh
deležnikov.

So Far financira Evropska komisija
kot del raziskovalne priroitete
8.1.B.1.1- “Modernizacija in
trajnostni razvoj kmetijstva
in gozdarstva, vključno z njuno večnamensko
vlogo pri zagotavljanju trajnostnega razvoja in
promocije podeželja” v 6. okvirnem porgramu.

