
Защо това е добра практика?Пазарното градинарство и

биологичното земеделие създават усещане за благополучие. Те

създават устойчиви практики в общността и осигуряват

здравословна продукция на местните жители. Едновременно с това

те подпомагат социалната интеграция и включването на психично

болните и помагат за стимулиране на осъзнаването на техните

проблеми.

Относно
Karabel е новаторска експериментална биоферма. Той
е създаден чрез съвместните усилия на Blasenea,
компания, която произвежда зеленчуци и растения от
биологичен пазар, Kimubat, която произвежда
продукти за дома, зеленчукова градина и цветна
градина и Асоциацията на Guipúzcoa за страдащи от
психични заболявания и техните близки. Карабел
помага на страдащите от психични заболявания да се
върнат към работната сила. Те ги наемат, за да се
грижат за органичната зеленчукова градина.
Продуктите от градината впоследствие се продават и
сервират в местни ресторанти. Те също се предлагат в
еко-магазина и могат да бъдат закупени в кошници,
които се доставят до дома на клиентите. Карабел
провежда програми за научни изследвания в областта
на биологичното земеделие и се опитва да разшири
познанията в тази област чрез проекти, които
насърчават биологичното разнообразие на растенията
и екологосъобразни решения, включващи кръгови
икономически стратегии. Един пример е проект за
превръщане на органичните остатъци в компост за
зеленчукови градини, а друг е върху различни техники
за отглеждане на растения.

Проблемът
Често страдащите от психични заболявания трудно се
възстановяват в рамките на работната сила и
общността. Идеята за разпределение на кошницата
със зеленчуци възникна с цел максимално директна
работа с потребителите и рационализиране на
каналите за продажба или осигуряване на нулева
километрова продукция.

Действие
Кошниците се състоят от между осем и десет различни
местни, органични сезонни зеленчуци. Клиентите
могат да поръчат и допълнителни биологични
продукти като яйца, зехтин, хляб и други.
Отглеждането на градините и кошниците се приготвя
от страдащи от психични заболявания. Тази дейност
им помага да ги мотивира и да им даде усещане за
постижения поради тяхната полезност и виждането на
клиентите на съдържанието. Потребителската група
непрекъснато нараства, както и броят на
доброволците, които участват в грижите за пазарната
градина.
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Здравословно
Проектът предоставя кошници от биологични
зеленчуци, отглеждани по напълно естествени
техники. Те се събират при достигане на оптимални
условия и се доставят на потребителя в същия ден.
Кошниците се предлагат в три размера: малки за един
човек, средни за двама или трима души и големи за
семейство от четири или пет. Психичното
благополучие и възстановяването се считат много за
работещите тук.

Устойчиво
Зеленчуците се произвеждат по екологично чисти 
методи. Използваните техники за биологично 
земеделие и ограничените разстояния на 
разпространение до потребителя значително 
намаляват въздействието им върху околната среда. 
Дистрибуторската верига е кратка: продукцията се 
продава в еко магазина и в местните ресторанти или 
се доставя до удобен пункт за взимане, където 
членовете на потребителската група могат да събират 
кошниците си. В допълнение, проектът възражда 
традиционните земеделски методи, като рециклира 
органичните остатъци от един от ресторантите, за да 
направи компост за зеленчуковите градини на 
фермата. 

Етично
Проектът подкрепя няколко инициативи за улесняване 
на възстановяването и реинтеграцията на психично 
болните и други групи, застрашени от отчуждаване. 
Той също така им осигурява независимост и подпомага 
личното им развитие. Една от целите на проекта е да 
създаде осведоменост за предизвикателствата, пред 
които са изправени психично болните. Проектът дава 
курсове по биологично земеделие и обиколки с 
екскурзовод на фермата. Той също така има постоянен 
принос за социалното и икономическото развитие на 
местния район чрез еко-магазина, който продава 
изключително местни биологични продукти, като по 
този начин осигурява витрина за местни 
производители в близост до имота.

Диетични изисквания
Това са растителни био комплекти, подходящи за
консумация от вегани и вегетарианци.

Tип: Верига на доставки, доставка, 
кръгова икономика

Cтрана:  Испания/ Страната на Баските–
Хернани
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