
8. Sklepi  in priporočila 

Predlagane rešitve prinašajo bistvene koristi: 

- dodatni viri dohodka za kmete – mentorske dejavnosti socialno varstvenih storitev na 

kmetiji  so  pomemben izvor diverzifikacije kmetijskih dejavnosti kot potencialni nov vir 

dohodka za kmečko gospodarstvo, 

- razpoložljivost te nove priložnosti je lahko ključnega pomena za majhne kmetije oz. 

majhna kmetijska gospodarstva, ki se borijo za svoj obstoj. Ta nova dejavnost lahko 

zagotovi dodaten dohodek, ki je potreben za nadaljevanje teh majhnih kmetij, 

- razvijanje skrbi za ostarele kmete kot ustvarjanje možnosti, da ostanejo na kmetiji, 

- zmanjšanje tveganja zapuščanja zemljišč, 

- kmetje imajo priložnost zgraditi nova omrežja in tokokroge, ki so lahko v pomoč pri 

spodbujanju njihove proizvodnje, 

- pomoč pri ohranjanju lokalne naravne in kulturne tradicije, 

- boljša uporaba kmetijskih virov, 

- dodatna pomoč na kmetiji ter družba ob delu, 

- širjenje socialne mreže, 

- nova znanja in širina le-teh, veščine in izmenjava izkušenj - najučinkovitejši mentorski 

programi temeljijo na skupnosti in sodelovanju med akterji. Ujemanje mentorja in 

udeležencev, usposabljanje, družabna srečanja.. Prilagodljivost, raznoliki pristopi, 

raznolike skupine udeležencev krepijo in obogatijo te programe, ker vključijo več skupin v 

njihovo delo na kmetiji in vzpostavijo pozitivne odnose z izvajalci in uporabniki 

zdravstvenih in socialno varstvenih storitev, 

- oblikovanje novih prijateljstev in potencialnih osebnih izpolnitev, ki jo lahko prinese 

mentorstvo ter grajenje modelov povezovanja, sodelovanja, mreženja in vključevanja 

ranljivih skupin ljudi v procese svojega okolja, 

- razvoj nove kmetijske dejavnosti, 

- združevanje socialnih in poslovnih idej, 

- zagotavljanje storitev skupinam, ki so zaradi socialne izključenosti ogrožene,  

- novi viri zaposlovanja v kmetijstvu, 

- ustvarjanje različnih storitev za lokalno okolje in širše. 

 

Za prenos naših ugotovitev v prakso pa je potrebno: 

 - povezati lokalne akterje z lokalnimi akcijskimi skupinami, da razvijejo razumevanje sektorja 

in za povečanje ozaveščenosti,  

- razviti nacionalne ali regionalne podporne mreže, ki vključujejo ključne zainteresirane strani 

iz vseh ustreznih sektorjev - kmetijstvo, zdravstvo in socialno varstvo, ter pri tem zagotoviti 

izobraževanje in usposabljanj e tako kmetov kot mentorjev, razviti merila kakovosti in 

delovati kot storitev usklajevanja kmetije in izvajalcev zdravstvenih ter socialnovarstvenih 



- razviti mrežo mentorskih kmetij, ki zagotavljajo socialno varstvene storitve kot podpora 

razširjanju informacij in reševanju problemov, še posebej v zdravstvenem socialnem varstvu, 

- razširjanje ključnih informacij o povezavi kmetijstva in socialnih storite vsem obstoječim in 

potencialnim zainteresiranim – kmetijam ter izvajalcem zdravstvenih in socialnovarstvenih 

storitev,  

- utrditi obstoječe raziskave, ugotoviti ključne vrzeli in izvesti nadaljnje ustrezne raziskave 

glede koristnih učinkov socialno varstvenih storitev na kmetiji, - pregled politike socialnega 

kmetovanja, razvoja podeželja in dopolnilnih dejavnosti v izbranih državah članicah EU. 

Seveda pa je v praksi glavni problem pomanjkanje politične volje in odsotnost jasne 

zakonodaje, kar je lahko bistvena ovira, da naši projekti zaživijo v praksi tudi dolgoročno.  

 

Najprej pa je potrebno obrniti miselnost v naših glavah, da kmetijstvo in sociala pač ne gredo 

skupaj. 

 

 


