Етики и принципи на

пермакултурния дизайн
във вкусната био-градинка
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ГРИЖА ЗА ХОРАТА

ВТОРА ЕТИКА:

ГРИЖА ЗА ХОРАТА
Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

People Care
Грижата за хората е втората Етика на Културата за устойчив начин на живот (Пермакултурата) и се отнася
до запазването и пълноценното развитие на живота на човешкия род.
Грижата за хората, като Етика, ни напомня, колко е важно да се погрижим за физическото, ментално и
емоционално здраве и благоденствие, както за нас самите, така и за хората, с които живеем, и заедно
обитаваме планетата Земя.
Хармоничното развитие на личността, на уникалните таланти и умения, е основна цел
на човешкия живот и ако искаме да живеем устойчиво, щастливо и пълноценно, ние сме
длъжни да отделим време и внимание, за да се погрижим за своето здраве, образование
и развитие по начин, който е едновременно подходящ за нас и за хората, с които живеем
– нашата общност.
Грижата за хората се отнася и до целенасочено създаване на здравословна среда за живот, възможности
за образование и културна изява, пълноценни социални взаимоотношения и общности, които взаимно
се подкрепят и развиват.

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
Също толкова важно е и стимулирането на всестранното развитие като процес на учене през целия
живот, за придобиване на богата палитра от познания и умения, така както природата свързва всичко.
Само така ще сме способни да изградим стабилни общности, които осигуряват необходимата закрила
и подкрепа на най-уязвимите си членове и създават равновесие.
Стратегии, с които изпълняваме тази етика:
•

Грижа за себе си – здравословен и пълноценен начин на живот;

•

Грижа за децата – безопасност, образование, подкрепа, хармонично израстване;

•

Грижа за родителите и семействата;

•

Грижа за най-уязвимите членове на общността;

•

Грижа за хармонично развитие и взаимна подкрепа в местната общност – култура, традиции,
празници.

Фондация ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие

www.gradinka.zaedno.net

Теми, които са свързани с изпълнението на тази Етика в контекста на

Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

вкусната образователна био-градинка:
•

ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ – природосъобразен стил на живот, здравословно хранене,
безопасна среда за живеене, увеличаване на времето, прекарано сред природата;

•

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 21 ВЕК – мултикултурна среда, откривателско учене и развитие на системно
мислене; равни възможности и достъп до образование през целия живот;

•

РАБОТА – вдъхновяващи и развиващи условия на труд за учителите;

•

КУЛТУРА – развитие и запазване на местните културни традиции, като инструмент за подкрепа
на личността и общността;

•

ОБЩНОСТ - развитие на умения за живот в общност, солидарни общности за взаимна подкрепа,
интеграция на хора от социално уязвими групи – възрастни пенсионери, самотни майки и хора
от различни етноси;

•

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – развитие на умения за ненасилствена комуникация, разрешаване на
конфликти с мирни средства, творчески подход към предизвикателствата на живота.

Фондация ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие

www.gradinka.zaedno.net

