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Pennine Camphill Community 
 

 

Tanulmányutunk első állomása a wakefiled-i Pennine Camphill volt, mely fiatalabb, 

elsősorban iskoláskorú, fogyatékossággal élő fiataloknak biztosít munka- és bentlakási 

lehetőséget.  

Az 57 hektáros területen 5 bentlakásos intézményt működtetnek. Minden háznak saját 

házvezetője van, egy szociális szakember személyében, aki szervezi a mindennapi 

tevékenységeket.  Az itt élő közösség tagjai számára tanulási és munkalehetőséget 

egyaránt biztosítanak, továbbá különböző kézműves műhelyekben végezhetnek hasznos 

tevékenységet. Fontos szerepet kap a konyhai- háztartási ismeretek elsajátítása, melyre 

külön teret biztosítanak. (kialakított konyhai rész).  

A farmgazdálkodás során a zöldség-gyümölcstermesztés, valamint az állattartás a fő profil. 

Juhokat, szarvasmarhát, lovat, nyulat, kecskét tenyésztenek.  Minden háznak megvan a 

saját megművelendő területe, mellyel az ott élő sérült fiatalok dolgoznak. Az állattartásnak 

terápiás célú felhasználására is figyelmet fordítanak. 

A közösség munkáját minden éven nagy számban segítik önkéntesek is, akik szintén a 

lakóotthonban élnek, az ellátottakkal és házvezetőkkel együtt.  

Az itt biztosított kézműves műhelyek: 

- fazekasműhely 

- kosárfonó műhely 

- szövőműhely 

- ajándékkészítő műhely 

- selyemfestés 

- faműhely 

A közösségi élet mellett fontos szerepe van az önálló életvitelre való felkészítésnek. A 

háztartási, főzési, vásárlási és utazási szokásokat igyekeznek kialakítani, fejleszteni délutáni 

foglalkozások keretén belül egyéni és csoportos munkában. Az ismeretek elsajátítására 

három módszert alkalmaznak egyéntől függően: 

- tanulás munkavégzésen keresztül 

- tanulás kreatív foglalkozások alkalmával 

- tanulás a másokkal való együttlét során 

 

 

Kontakt:  

Vera Hillier 
Human Resources Manager 
http://www.pennine.org.uk/ 

enquiries@pennine.ac.uk 

 

 

 

mailto:enquiries@pennine.org.uk
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Carlshead Care Farm 

 

Több mint 250 hektárnyi földterületen már generációk óta folyik itt mező-és 

farmgazdálkodás. A Carlshead-i Care Farm egyedülálló szociális szolgáltatást nyújt sérült 

emberek számára. A főként önkormányzati támogatásból működtetett szolgáltatást 

nemcsak mentálisan sérült fiatalok veszik igénybe, hanem mozgássérültek is. A farm 

vezetője több, speciális igényű emberek ellátását biztosító szervezettel áll kapcsolatban, 

akik délutáni terápiás foglalkozás keretén belül, támogató szolgálattal a farmra utaznak, és 

itt végeznek számukra hasznos, készségfejlesztő tevékenységet. 

Az itt töltött időt mindig előre meghatározott terv szerint zajlik. A megérkezést követően 

rövid megbeszélés az elmúlt alkalommal ellátott feladatokról, ezt követően pedig az aznapi 

feladatok átbeszélése következik. A farmvezető elmondása szerint ez különösen fontos a 

fogyatékossággal élők számára, hiszen a már megszerzett ismereteket (állatgondozás) 

folyamatosan frissítik, a soron következő feladatok pedig segítséget nyújthatnak a nem várt 

helyzetekben is. (pl.: Mi a teendő, ha beteg egy állat?) 

Az itt töltött 3 órás foglalkozás keretében az idelátogatók végzik a mindennapi 

tevékenységeket. pl.: lovak tisztán tartása, istállótakarítás, tojások összegyűjtése, tisztítása, 

csomagolása stb. 

Általában 6 fiatal érkezik egy kísérővel és egy önkéntessel, aki segíti az itt folyó munkát. 

A különböző farmgazdálkodáshoz kapcsolódó munkákat együtt, közösen végzik a farm 

vezetőjével, akinek elmondása szerint ez az egyik leghatékonyabb terápiás eszköz a 

fogyatékossággal élők gondozása során.  

 

Kontakt: 
 info@carlshead.co.uk 

http://www.carlshead.co.uk/Carlshead_Site/Care_Farming.html 

 

mailto:info@carlshead.co.uk
http://www.carlshead.co.uk/Carlshead_Site/Care_Farming.html
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Larchfield Community 

 
1986-ban alakult, jelenleg 36 speciális szükségletű fiatal felnőtt bentlakásos ellátást 

biztosítja. A képességfejlesztés mellett állandó lakhatást és munkalehetőséget biztosítanak, 

mellyel az itt élő ellátottak hasznos polgárai lesznek a társadalomnak.  

A biofarm működtetésével organikus élelmiszereket tudnak előállítani, melyet a farmhoz 

tartozó pékségben, kisboltban és kávézóval egybekötött étteremben szolgálnak fel és 

árusítanak.  

Az itt élő ellátottak lakhatási körülményeit és további munkatevékenységek folytatását is 

az adományokból, központi támogatásból finanszírozzák. Így sikerül magas színvonalú 

(infrastruktúra és szakértelem) ellátást biztosítaniuk, mely nagyban segíti az egyéni 

fejlődést, az önállóság kialakítását.  

Ebben az évben adtak át egy újabb bentlakásos intézményt, mely további hat fiatal 

lakhatását biztosítja és ahol sikerült kialakítani egy pár számára is egy apartmant.  

Az itt található kertészet is részekre van osztva, a különböző „házközösségek” 

gondozzák, emellett pedig az állattartásra fektetnek nagy hangsúlyt. A bárányoknak a szőrét 

például a kézműves műhelyben dolgozzák fel, melyből nemezelt termékek készülnek. 

További műhelyek: 

- szövőműhely 

- pékség 

- selyemfestés 

Emellett a művészetterápia keretén belül például euritmiával foglalkoznak, mely pozitív 

hatást gyakorol a mozgásfejlődésre. 

A pékségben és a kisboltban is megváltozott munkaképességűek dolgoznak, akik a 

pékáru előállításától, a sütésen keresztül az árusításig mindegyik munkafolyamatban részt 

vállalnak.  

A munka mellett a közösségi együttlétre is hangsúlyt fektetnek, heti és havi 

rendszerességgel tartanak különböző programokat. pl.: disco, hittan, szabadidős 

tevékenység, kirándulás 

 

Kontakt: 
http://camphillfamily.com 
Sarah Bache 
Administration Assistant 
Middlesbrough 
TS89DY 
sarah.bache@cvt.org.uk 
 

http://camphillfamily.com/
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2015. április 16. 
Botton Village Camphill 

 

 
A farmgazdálkodásra épülő közösségben több mint háromszázan élnek és ebből 

körülbelül 100 fő az, aki valamilyen fogyatékossággal él. A céljuk az, hogy a meglévő 

közösség hasznosan és aktívan töltse mindennapjait. Ennek érdekében több műhelyet 

létesítettek, ahol a sérült emberek munkalehetőségét biztosítják: 

- faműhely 

- sajtmanufaktúra 

- pékség 

- szörpkészítés 

- kertészet 
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Ezekben a műhelyekben 8-10 fiatal dolgozik együtt két segítővel és önkéntesekkel, akik 

szintén a lakóotthonokban élnek. 

A szerteágazó tevékenység lehetővé teszi, hogy teljesen önellátó közösséget tartsanak 

fenn. A kertészetben zöldség- és gyümölcstermesztéssel foglalkoznak fűtött üvegházban, 

továbbá a trágyát külön erre a célra kialakított reteszekben tárolják, hogy minél sokrétűbben 

tudják felhasználni és egyszerűbb legyen a kezelése. 

 
A faműhelyben gyerek számára készülnek fajátékok speciális csiszológép segítségével. 

A sajtmanufaktúrában feldolgozott tejtermékekhez külföldi beszállítókkal állnak 

kapcsolatban (Németország, Franciaország), akiktől a szükséges anyagokat rendelik. 

Kialakítottak egy külön érlelő helységet, ahol egyszerre több és nagyobb mennyiségű sajtot 

tudnak megfelelően kezelni.  

 

   
A pékségben főként saját fogyasztásra készítik a pékárut. 

Az organikus termékeket az előállítást követően a szintén ezen a területen található 

kisboltba viszik és árusítják.  

A közösségi élet színterei is infrastrukturálisan kimagaslóan felszereltek. Külön a hitélet 

gyakorlására és külön a színházi produkciók előadására termeket hoztak létre, ahol 

egyszerre több száz ember is elfér.  

Az egykor adományba kapott épületből mára már több hektáros, több épületet magába 

foglaló szociális közösség jött létre.  

 

Kontakt: 

http://www.cvt.org.uk/botton-village.html 

 

http://www.cvt.org.uk/botton-village.html
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