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Socialno kmetovanje kot orodje za 

zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin 
 
 

Mednarodna konferenca  
 

8. november 2016, 10.00 – 15.00 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo 

(Jamnikarjeva 101) Ljubljana – Slovenija 
 
 

Je socialno kmetovanje res prihodnost našega vsakdana? Kakšni so trendi v Evropi? 
Ali je lahko spodbujanje skupnostnih oblik socialne integracije rešitev za boljše vključevanje 

ljudi na trg dela? Kako lahko vključimo socialno kmetovanje v lokalne in regionalne razvojne 
programe? 

 
Na mednarodni konferenci za vrednotenje rezultatov projekta GROW bomo skušali podati 

odgovore na zgornja vprašanja, predstaviti modele ženskih podjetniških skupin, ki so nastale na 
področju večnamenskega kmetovanja v okviru projekta, ter prikazati različne pristope za 

integracijo izobraževalnih programov v šolski sistem. 
 

Organizatorji: Ustanova Fundacija BiT Planota, Zavod GOST na Planoti, so.p., Šolski center Nova Gorica, Univerza Szent 
Istvàn (Madžarska), Interland Conzorzio, Soform Scarl (Italija) v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani – Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za agronomijo 

 

PROJEKT GROW – RAZVOJ ŽENSKIH SKUPIN ZA SAMOPOMOČ NA PODROČJU VEČNAMENSKEGA KMETIJSTVA je 
sofinanciran s strani Evropske unije iz programa Erasmus+. Splošni cilj projekta je podpora ženskam s podeželja 
pri pridobivanju znanj in kompetenc, ki jih potrebujejo za osebnostni razvoj, večjo zaposljivost in vključitev na trg 
dela. Projekt se izvaja na treh območjih v Sloveniji, Italiji in na Madžarskem od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2016. 

FB: @womenGROWproject  WWW: http://e-growing-together.weebly.com  E: project-grow@outlook.com 

 

Prijave zbiramo TUKAJ do zapolnitve mest oz. najkasneje do 4. 11. 2016. 

  

https://www.google.si/maps/place/Jamnikarjeva+ulica+101,+1000+Ljubljana/@46.0493628,14.4723935,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47652d524220d3b9:0x2b665115205afde2!8m2!3d46.0493591!4d14.4745875?hl=sl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVlj-YNKVMILZGwd3PjxskhBQ9nZOxNuJGdr3_grsfE6Faog/viewform
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PROGRAM:          

0940-1000 Registracija udeležencev 

1000-1015  Uvodna nagovora: mag. Darijan Krpan, izvršni vodja Ustanova Fundacija BiT Planota. 
Predstavnica nacionalnega koordinatorja za program Erasmus+, Center Republike Slovenije za 
mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) 

 

PREDAVANJA 

1015-1030  Skupnostne oblike socialnega vključevanja, mag. Nena Dokuzov, Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo       

1030-1045 Vzpostavljanje podpornega okolja za socialno podjetništvo v Sloveniji, Sebastjan Pikl, 
socialni podjetnik, član upravnega odbora Združenja slovenskega foruma socialnega 
podjetništva 

1045-1100  Socialno kmetovanje v Sloveniji, prof. dr. Andrej Udovč, Biotehniška fakulteta Ljubljana    

1100-1115  Večnamensko socialno kmetovanje: povezovanje najboljših praks v okviru usklajenega 
regulativnega okvira, Dario Parisini, predsednik INTERLAND Consorzio 

1115-1130 Možnosti socialnega kmetovanja na Madžarskem, Réka Schutzmann, predstavnica lokalne 
oblasti mesta Balatonkenese  

1130-1200 Odmor in prigrizek 

 

DELO V SKUPINAH PO METODI “OPEN SPACE” 

1200-1315  SKUPINA A: Predstavitev in vrednotenje pripravljenih programov ter metodologije, nastalih v 
projektu GROW; moderator Darijan Krpan, Ustanova Fundacija BIT Planota (vodilni partner)  

SKUPINA B: Izmenjava ukrepov za razvoj socialnega kmetijstva na lokalni/regionalni ravni; 
moderator Dario Parisini, Interland Consorzio (projektni partner) 

SKUPINA C: Primerjava možnosti za integracijo pripravljenih programov v šolski sistem; 
moderatorka Rosana Pahor, Šolski center Nova Gorica (projektni partner) 

 

PREDSTAVITEV ZAKLJUČKOV 

1315-1400    Predstavitev zaključkov in ugotovitev skupin    

1400-1500 Kosilo in druženje 

 

Moderatorka na konferenci: Tina Michieli  

Uradni jezik konference je angleščina.  


