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KDO? 
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, steg 
Gornja Radgona 1; Ljubljana

S KOM? 
Izviđačka družba (Hrvaška)

KDAJ? 1. april 2014 – 30. junij 2015

O ČEM?
dostop za prikrajšane; zgodnja opustitev izobraževanja / 
boj proti neuspehu v izobraževanju; invalidnost – zdrav živl-
jenjski slog in aktivnosti na prostem; socialno vključevanje 
mladih in dobro počutje

ZA KOLIKO? 9.920,00 evrov

KAJ?
Skavti kot predstavniki mladine na svojem področju so la-
hko prvi zagovorniki zdravega načina pridelave hrane in 
prehranjevanja na eni strani, na drugi strani pa tudi pobud-
niki prijetnega naravnega okolja z idejo permakulture tudi 
v urbanih središčih. 

Projektna ideja je temeljila na ozaveščanju in praktičnem 
sodelovanju mladih pri vzpostavljanju koncepta permakul-
ture v izbranem lokalnem in urbanem okolju. S projektom 
so predstavili in vzpostavili testni celostni koncept privatne 
oblike pridelovanja ekološko pridelane hrane in ureditve 
prijetnega naravnega prostora v urbanem okolju, med 
mladimi pa s tem vzpostavljali prakso in krepili zavedanje o 
zdravi pripravi hrane, temelječe na zagotavljanju privatnega 

deleža človeške prehrambene samooskrbe. Temelj projek-
ta je bila krepitev in spoznavanje priložnosti bolj prijetne-
jšega, zdravega in kakovostnejšega prehrambenega nači-
na življenja mladih skavtov s poudarkom na samooskrbi, 
ureditvi naravnega okolja in priložnosti za dodatno storitve-
no dejavnost na podlagi koncepta permakulture. 

S pomočjo manjših izobraževalnih vsebin so mlade, med 
katerimi so bili tudi mladi s posebnimi potrebami, ozaveščali 
o pomenu in priložnostih zdravega načina prehranjevanja 
in načinu domače pridelave hrane, preko skupnih aktiv-
nosti in eksperimentalnih delavnic pa so izkusili učenje in 
medsebojno sodelovanje pri pripravi idejnih konceptov 
permakulture – visokih gredic in eko vrtičkov. Izvedli so 
več manjših izobraževalnih obiskov primerov dobrih praks 
na omenjenih področjih, k sodelovanju povabili zunanje 
strokovnjake s področja kmetijstva in urejanja krajine ter 
izvedli tudi tri delovne vikende v Sloveniji in na Hrvaškem. 

Projekt je zaokrožila brošura, ki služi osveščanju o temeljni 
ideji projekta in implementacija dveh izbranih konceptov 
gredic permakulture v obeh vključenih okoljih.

OPAZILI SMO JIH, KER ...
Projekt Eksperiment skavtske permakulture je dobra zamis-
el, skladna s časom, v katerem živimo, tako z vidika potrebe 
po pridobivanju zdrave hrane kot tudi z vidika samooskrbe. 
Obenem je pozitiven z vidika vzgoje mladih za zdravo živl-
jenje in mednarodnega povezovanja sorodnih organizacij. 
Projekt je inovativen z vidika sodelujočih organizacij, saj 
se skavtske oziroma taborniške organizacije načeloma 
ne ukvarjajo s permakulturo, vendar je ideja zasnovana na 

dejanskih lokalnih potrebah. Delovni progam je bil 
jasno zastavljen in porazdeljen med obe organizaciji 
v projektu. Razdeljene so bile različne vloge in sk-
upine ter ravni upravljanja in vodenja projekta. Kako-
vost izvedenih aktivnosti so merili ne le znotraj vsake 
sodelujoče organizacije, ampak tudi medsebojno, kar 
je brez dvoma povečalo kakovost vrednotenja in tudi 
kakovost same izvedbe. 

TRANSNACIONALNA 
MLADINSKA POBUDA
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