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A szociális farm működetője: a Szimbiózis Alapítvány bemutatása 
 

A fogyatékossággal élők,- különös tekintettel az értelmileg akadályozottakra és az 

autizmussal élőkre- képesek értékteremtő munkával hasznos tagjaivá válni a társadalomnak. 

Ehhez egyrészt megfelelő felkészítésre, tárgyi feltételekre, szakmai segítségnyújtásra van 

szükség, másrészt adekvát szociális szolgáltatásokra, továbbá elengedhetetlen a befogadó 

társadalmi szemléletváltozás. A „szimbiózis” minden érintett fél azon egyenrangú 

partnerségben létrejövő együttműködését jelképezi, ahol képességeinkhez mérten a közösség 

javára munkálkodunk együtt.  

A szervezet fő tevékenységei: 

 

 

 
 
A Szimbiózis Alapítvány egy komplex szolgáltatási modellt hozott létre. Fő 

célcsoportunk az autizmussal élők és az értelmileg akadályozottak, de különféle 

szolgáltatásokat nyújtunk más fogyatékossággal élők számára is. Támogatjuk a sérülteket 

nevelő családokat (szállítás, nappali ellátás, átmeneti tehermentesítés, speciális táborok), 

valamint a felnőtt fogyatékossággal élők önálló életviteli törekvéseit (foglalkoztatás, 

lakóotthonok, képzések, terápiák, sport és szabadidős tevékenységek, egyéb fejlesztő 

programok). Különös figyelmet szentelünk a széles körű társadalmi szemléletformálásra: hazai 

és nemzetközi (EVS) önkéntes szolgálat biztosítása, nyilvános fórumok, utcai kampányok 

kivitelezése, célcsoport bevonásával osztályfőnöki órák és interaktív integrációs programok 

kivitelezése, közreműködésükkel speciális turisztikai szolgáltatás működtetése. A gazdasági 

szférával aktivitásunk nem csupán a CSR programokra, hanem többszintű együttműködésekre 

és a célcsoport nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatására is kiterjed. Aktív tagjai vagyunk több 

hazai és nemzetközi hálózatnak is.  

A szervezet fenntarthatósága több pilléren alapszik: szolgáltatások után állami bevételek 

és térítési díjak; pályázati források (évi átlag 30 projekt); saját bevételek generálása: 
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farmgazdálkodás, turisztikai szolgáltatások, kézműves termékek előállítása; kiadáscsökkentés: 

energiahordozó gyártása; valamint adományszervezés. 

 

 

A Szimbiózis Alapítvány 1999-ben jött létre, elsősorban az észak-magyarországi felnőtt 

fogyatékossággal élők hiányos szociális-foglalkoztatási ellátásának megoldására. Már a 

kezdetekkor megfogalmazódott a problémamegoldás újszerű megközelítése, azaz a célcsoport 

teljes értékű partnerként történő bevonása. Innen ered a névválasztás is: szimbiózis. Arra 

törekszünk, hogy olyan élettereket és szolgáltatásokat hozzunk lére, ahol minden érintett 

képességeihez mérten értékteremtő tevékenységet végezhet, mely által a közösség hasznos 

tagjává válik. Folyamatosan arra törekszünk, hogy mindenki számára (a segítségnyújtási igény 

mértékétől függetlenül) megtaláljuk a leginkább megfelelő és értelmes aktivitás lehetőségeit.  

Hisszük, hogy a fogyatékosság az élet megnyilvánulásának egyik természetes formája, 

és mindazok, akik az emberiség ezen csoportját alkotják, ugyanolyan teljes értékű személyek, 

mint bármelyikünk. Számos programunk az elmúlt időszakból e holisztikus szemléletünk 

gyakorlatorientált megvalósítását és széles körű bemutatását tűzte ki célul.  

 

  

 

•Saját bevételek: 
termelés + 
szolgáltatások 

•Önnfentartás -
gazdálkodás 

•Pályázatok: hazai, 
EU-s 

•Adományszervezés 

 
 

 

•Önkéntesek  

•Rendezvények 

• Integrációs 
programok 

•Társadalmi aktivitás 

•Nemzetközi jelenlét 

 

•Képzések 

•Különböző 
foglalkoztató műhelyek 

•Kivezetés a nyílt 
munkaerőpiacra 

 

•Speciális szállítás 

•Nappali ellátás 

•Lakóotthonok 

•Étkeztetés 

•Tehermentesítés 

•Fejlesztő programok 
Szociális 
segítés 

Foglalkoz-
tatás 

Fenntartha
-tóság 

Szemlélet-
formálás 
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A Szimbiózis Alapítványnak telephelyei Miskolcon: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Szervezeti és Szolgáltatási Központ (Székhely)- Miskolc belvárosához közel, az Augusztus 

20. u. 12. sz. alatt található, melyet egy régi bezárt étteremből alakítottunk ki. Itt működik: 

 Két integrált Támogató Szolgáltatás központja, mely több járás/kistérség speciális 

szállítási (négy kisbusz) és személyi segítési igényeit hangolja egybe (információ és 

diszpécserközpont).  

 A Nemzetközi Kapcsolatok Irodája (több mint 25 országgal aktív kapcsolattartás, 

projektek) 

 Az EVS- (Európai Önkéntes Szolgálat) és Önkénteseket Koordináló Iroda (helyi és 

országos hatókörrel főleg diákok fogadása). Évente 4-8 nemzetközi önkéntes fogadása átlagosan 

6-12 hónapos turnusokban, kb. 50 hazai diák / év fogadása.  

 a Menedzsmenti és Projektközpont (évente átlagosan 30-35 projekt koordinálása). 

 Felnőttképzési Központ (akkreditált képzések, tréningek szervezése szakembereknek és 

fogyatékossággal élőknek egyaránt) 

 Kommunikációs központ (PR, adományszervezés, informatika) 

 Gazdasági iroda (gazdaságvezető, könyvelő, pénztár, HR) 

 
 

Baráthegyi 
Majorság 

 

„Zöld Ház” 

 

Szervezeti + Szolgáltatási 
Központ  

 

Foglalkoztatást 
Segítő Központ 

 

Piaci Üzlet 
 

Batyu-Téka Étterem 

 

Habilitációs Központ  
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2.- Foglalkoztatást Segítő Központ Miskolc, Arany János u 10. sz. Itt működik: 

 a Támogatott Foglalkoztatás Szolgáltatás speciális, 

a célcsoport számára ingyenesen elérhető munkaerő-piaci 

tevékenység. Cél a fogyatékossággal élő személyek 

felkészítése a nyílt piaci foglalkoztatásra, valamint a 

befogadó munkahelyek felkutatása és a leendő 

munkavállaló betanítása és beilleszkedésének segítése. 

Éves szinten átlagosan 100 főt vonunk be a programba, és 

legalább 25-30 főt vezetünk ki a nyílt munkaerő-piacra. Hat 

éve, a térségi munkáltatókkal való együttműködés 

optimalizálásaként hoztuk létre Az Év Esélyteremtő 

Munkahelye Díj-at, mely méltó elismerése a vállalkozások 

társadalomtudatos tevékenységének. 

 Akkreditációs Foglalkozatási Tanácsadó Központ- munkatársai a szervezetünknél 

foglalkoztatott fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek felkészítését, 

mentorálását és szakmai kísérést végzik. Jelenleg mintegy 80 fő tartozik ehhez a célcsoporthoz. 

3.- Habilitációs Központ: Miskolcon, a Martin-kertvárosi részben, egy volt iskola épületének 

átalakításával és hozzáépítésével hoztuk létre és működtetjük: 

  a fogyatékossággal élők nappali ellátását 40 férőhellyel és  

 14 fő számára lakóotthoni ellátást biztosítunk.  

 Ez az intézmény ad helyet a terápiás/rehabilitációs 

szociális intézményi foglalkoztatásnak is, melynek keretében 

a célcsoporti személyek különféle műhelyekben dolgoznak: 

papírmerítő, textilfeldolgozó-szövő, ajándéktárgy-készítő. 

  terápiás központként különféle egyéni és csoportos 

fejlesztése folyik az érintetteknek: dráma-zene- és táncterápia, 

snoozelen szoba, szociális tréningek, élet-praktikus ismeretek 

tanfolyamai, Én-könyv, önérdek érvényesítő klub, para-bike 

klub, süti klub, diszkó Speciális színtársulatunk 

színdarabjaikkal és performance műsoraikkal országszerte és 

külföldön is sikeresen megmérettettek.  

 2013 végén került átadásra egy új szárnyként a „Kitagoló Ház”, amely a célcsoport 

önálló életviteli tréningközpontjaként funkcionál. 
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4.- „Zöld” Ház – 2014-ben új ingatlant vásárolunk a 

Martin-Kertvárosi főúton, melyben egy 

zöldségfeldolgozót (hátsó utcai bejárat) valamint     

 - külön főutcai bejárattal- az emeleten 

fogyatékossággal élők számára kiscsoportos 

lakóotthont (7 fős támogatott lakhatás – 4 szoba saját 

fürdőszobákkal, konyha stb.) hozzunk létre.  

 

5.- Batyu-Téka, több min étterem… – 2014-végén Miskolc belvárosában egy különleges 

(akadálymentes) éttermet alakítottunk ki. Az étterem valójában egy melegítő-tálaló konyha, 

mely a Baráthegyi Majorság konyhájából  

kapja a napi menüt (kétféle leves, négyféle 

második és desszert). A belvárosi hétköznapi 

ebédeltetési piacon a napi közel 150 vendéggel 

már vezető pozíciót értünk el. Természetesen itt is 

fogyatékossággal élők és megváltozott 

munkaképességű munkatársaink dolgoznak.  

A „Batyu” specialitása, hogy tényleg több mint étterem, ugyanis számos olyan program kap itt 

rendszeresen helyet, mely jóval felülírja az éttermi funkciót (mely a hely fenntarthatóságát is 

hivatott biztosítani):  

 Gyógytea klub – sérült gyermekeket nevelő szülők sorstárs klubja, 

 Autizmus fórum – speciális képzési színtér, 

 Batyu-randi – értelmileg és tanulásban akadályozott fiatalok mentorok által segített 

önismereti és kapcsolatépítő programja, 

 Lakóotthon fórum – olyan családok közösségi programja, akik gyermekük számára keresik 

az emberközpontú, családias végleges megoldást, 

 Ability Art kiállítótér – fogyatékossággal élő művészek kiállító helye, 

 Szakkönyvtár – ingyenesen használható gyógypedagógiai, rehabilitációs témájú könyvek, 

 Mosolykuckó: külön bejárattal egy önálló teremben egy fejlesztő játszóház és speciális 

babysitter szolgáltatás került kialakításra fogyatékossággal élő gyermekek részére. 

 Közösségi hely – számos társadalmi programnak adunk helyet.  

Az étterem napközben tart nyitva, míg az ebéd utáni időszakban előre beosztott naptár szerint 

valósulnak meg a különféle programok. 
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6.- Piaci Üzlet – Miskolc legnagyobb piacán, a Búza Téren évek óta működtetünk egy kis 

kecsketej+ sajtüzletet, ahol a Baráthegyi Sajtmanufaktúra termékeit értékesítjük.  

 

7.- Baráthegyi Majorság – legnagyobb telephelyünk egy szociális farm, melyet önálló fejezetben 

mutatunk be. 

 

Baráthegyi Majorság – falu a városban 
 

Miskolc – Diósgyőri városrészében, a Bükk keleti kapujában található a Barát-hegy, ahol 

pálos szerzetesek gazdálkodtak már az 1300-as években. A Barát-hegy északi lejtőjén épült föl a 

Szimbiózis Alapítvány 5 hektáros Baráthegyi Majorsága. A majorsági terület Miskolc belterület-

külterület zöldövezeti határán található, mely által a szociális ellátási és mezőgazdasági 

tevékenységi funkciók jogi előírásait sikerült megoldani.  

A majorság fejlesztése egyidős a szervezettel – 2000-ben jelent meg rólunk az első 

újságcikk: „Kecsketartás, mint munkaterápiás távlat” címmel. Akkor még egy kis bérelt 

területünk volt, és nyári táborokat szerveztünk fogyatékossággal élők számára. A folyamatos 

fejlesztések révén alakult ki a terület mai szegmentált funkciója, ahol a különféle épületek révén 

már egy kis mini-falu (témapark) jellegét kölcsönzik a majorságnak.  

Első ránézésre egy gazdálkodó, önfenntartásra törekvő 

közösséget láthatunk. Naponta mintegy 100 fő „mozog” a 

területen, akik 80%-a valamilyen fogyatékossággal élő   

/ megváltozott munkaképességű személy. Közülük 14-en itt is 

élnek életvitelszerűen (lakóotthon), mely szám várhatóan egy új 

épület bevonásával (istálló átalakítása lakóotthonná, 

szomszédos épület megvásárlása és átalakítása) további 20 

fővel bővül.  

Az öko-parkban szélkerék húzza fel a vizet a kútból, kerti tó, fóliasátor, az üvegház 

mellett istálló (kecske, szamár, ló, disznó) és manufaktúrák (főzőkonyha, sajtkonyha, 

kenyérsütő kemence, asztalos és kézműves műhelyek) találhatóak. Őseink hagyományait 

követve, a területen szerteágazó mezőgazdasági tevékenységet folytatunk, ezzel munkát 

biztosítunk a környékről bejáró és a lakóotthonban lakó fogyatékossággal élő fiatalok, és 

megváltozott munkaképességű munkatársaink számára. A majorság egy komplexum, különféle 

funkciójú épületekkel és színterekkel.  
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A Baráthegyi Majorság portfóliója: 

 

 

 

 

 

 

 Szociálterápia: a Baráthegyi Lakóotthonban 14 

fő él, közülük 8 fő autizmussal élő személy, akik 

speciális igényei szerint szerveződik a ház strukturált 

élete, belső kommunikációja. 2013-ban került átadásra a 

többszintes Szociálterápiás Központunk, ahol 24 fő 

számára nappali ellátást nyújtunk. Számos terápiás és 

fejlesztő programot biztosítunk az érintettek számára. A 

fokozott igény miatt döntöttünk úgy, hogy istállónkat 

(egy öt éve épült új téglaépület) átalakítjuk egy 10 fős 

lakóotthonná. Mindkét épületben a sérült személyeknek 

saját „lakrészük” (szoba saját fürdőszobával) van, 

ugyanis ők várhatóan életük végéig itt fognak élni. 

 

 

szociálterápia képzési központ kertészet 

állattartás élelmiszergyártás 
fafeldolgozás/alternatív 

energia 

kézművesség turizmus szemléltformálás 
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  Képzési központként is működik a Baráthegyi Majorság. Különféle szakmai 

kompetenciák elsajátítására oktatjuk a fogyatékossággal élőket (pl. konyhai-éttermi kisegítő, 

brikettgyártó, gyertyaöntő, szappankészítő, fűszer-és növénytermesztő, parkgondozó stb.) és az 

érdeklődő szakembereket egyaránt (pl. évente tartunk sajtkészítő képzéseket, de a társadalmi 

vállalkozás kialakítása modulunk iránt is egyre nagyobb az érdeklődés). Nagyon sok 

érdeklődőt fogadunk, akik „csak” a mindennapi gyakorlat megvalósítását szeretnék 

közelebbről megismerni. 

 

 Kertészet: A majorság területén komplex 

kertészeti: növénytermesztés (szabadtéri-, fólia- és 

üvegházi termesztés, gyümölcsös), parkgondozási és 

erdőgazdálkodási tevékenység folyik. Ide tartozik még 

néhány parcella kaszáló és az állatok legelője is.  

 Több szomszéd kiskertjét is mi kaszáljuk. Aktívan 

részt veszünk a környező területek parlagfű-mentesítési 

programjában.  

Jelenleg folyik egy néhány éve megvásárolt szomszédos területen lévő borpince átalakítása: az 

egyik ágban zöldségtároló, míg a másikban gombatermesztés kerül kialakításra. 

 

 Állattartás: majorságunk egyik sajátossága a 

kecsketartás – közel 100 fős egyedszámmal. Az évi 

felhasznált kecsketej túllépi a 10.000 litert. Emellett van ló, 

szamár, disznó, nyúl, és egy színes baromfiudvar. 

Lovagoltatás és csacsis kordé vehető igénybe 

telephelyünkön, de szívesen vállalunk külső 

rendezvényeken való megjelenéseket is.  

Különleges állataink az 2014-ben beszerzett alpaka pár, akiket már az 

állatasszisztált terápiás programunkba is sikerült 

bevonnunk. Kerti tavunkban halak és teknősök találtak telet 

 is átvészelő biztos menedéket. Aktuálisan indul madárbarát  

kert programunk is. 
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 Élelmiszergyártás: főzőkonyha, sajtüzem, kemence.  Főzőkonyhánk naponta 350 adag 

ebédet állít elő, a szociális intézményeink, éttermünk és egyéb megrendelők számára. 2015-ben 

induló szociális étkeztetés szolgálatunkat házhoz szállító ebédfutár szolgálatunk  

egészíti ki.  

Sajtkonyhánk eddig az istálló tejfeldolgozó részlege 

volt, de várhatóan 2015. októberére elkészül az új 

épület. Itt már a legkorszerűbb technikával 

gyárthatjuk majd a különféle termékeinket: gomolya, 

friss natúr és fűszeres sajtok, zsendice, sajtkrémek, 

joghurtok, melyek élő Tisza és HÍR (Hagyományok – 

Ízek – Régiók) védjegy használatára jogosultak. 

 Tervezzük kis tételben kecsketejpor előállítását is, 

melyet kecsketejes csokoládé gyártása során tervezünk 

felhasználni (ez lesz Magyarország első olyan tejes 

csokija, melyet a tejre érzékenyek is ehetnek).  

Van egy fedett szabadtéri „mindentudó” kemencénk is, melyben a kenyérsütő rész mellet 

kialakításra került a gyümölcsaszaló, sajt-és húsfüstölő, lapsütő (pl. krumpli-lángosnak) és 

gulyáságyú is. A kapcsolódó pavilonnal együtt kiválóan alkalmas falusi vendéglátás 

biztosítására. 

 

 Fafeldolgozás és alternatív energia - a majorság területén egy kis asztalos-üzem 

található. Itt elsősorban kerti bútorokat (pl. lapra-szerelt komposztáló) és egyéb kiegészítőket 

(pl. madáretetők) gyártunk, valamint a karbantartó részleggel együtt ellátja a majorság 

technikai üzemeltetését. Az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódóan került kialakításra az 

asztalosműhelyben a pellet- és brikettgyártó részleg, melyben fahulladékból állítunk elő fa 

alapú energiahordozót.  

Legtöbb épületünket (másik telephelyünkön is) már ezzel 

fűtjük, így alakítottuk ki a „gázszámlából munkabér” 

programunkat. Az alternatív energia program szerves része 

majorságunknak, ugyanis évek óta szélkerék húzza a vizet a 

kútból, és már sikerült napkollektorokat is beszerelnünk két 

épületünk meleg-víz ellátásának céljából. Igyekszünk a jövőben 

ezen a területen további fejlesztéseket végrehajtani.  
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 Kézművesség: nagyon fontos, hogy a majorságban dolgozó fogyatékossággal élők 

számára folyamatosan biztosítsunk elfoglaltságot. Elsősorban a téli időszak, valamint a rossz 

időjárási viszonyok idejének lekötésére hoztuk létre kézműves műhelyeinket, melyekben az 

igényeknek megfelelően a munkafolyamatok állandósultak. A Baráthegyi Lakóotthonban és a 

Szociálterápiás Központban is vannak önálló műhelyek, valamint az újonnan épülő Baráthegyi 

Manufaktúra épülete úgy lett kialakítva, hogy az alsó szinten lesz a sajtüzem, a felső szinten 

pedig egy kézműves műhely és egy kis üzlet is.  

Kézműves tevékenységeink kötődnek az 

ünnepkörökhöz, vásári időszakokhoz és a 

megrendelésekhez egyaránt. Fő profilok: 

gyertyaöntés, szövés, nemezelés, természetes 

alapanyagokból ajándéktárgyak készítése, és 

legújabban a szappanfőzés kerül majd bevezetésre. 

 

 Turizmus programunk elsődleges színtere a lakóotthon épületének tetőterében 

kialakított Farm Panzió, mely valójában egy 36 fő befogadására alkalmas ifjúsági szállás  

(6 db különböző méretű szoba, 4 db wc, 4 db zuhanyzó, konyha, közösségi tér). Turisztikai 

szolgáltatásunk évekkel ezelőtt indult „Turizmus korlátok nélkül” c. programunkkal, 

amelynek elsődleges célja olyan családok egy-egy hetes ingyenes tehermentesítése és szakmai 

támogatása, akik autizmussal, értelmileg akadályozottsággal vagy halmozott sérüléssel élő 

gyereket nevelnek vagy családtaggal élnek együtt. Speciális krízisellátás jellegű programunkban 

eddig több mint 150 családnak tudtunk segíteni.  

Közben egyre több iskolai csoportot is kezdünk fogadni, mely alapján 2013-ban elnyertük a 

minősített Erdei Iskolai címet (viselheti a minősített erdei iskolánk a harkály védjegyét). 

Szorgalmi időben iskolai, óvodai csoportokat fogadunk, nyáron pedig a családok fogadása 

mellett, integrált gyermektáborokat szervezünk.  

A többségi iskolákból, óvodákból hozzánk  

látogatók vendéglátói, a kézműves tevékenységek 

oktatói, maguk a fogyatékossággal élő 

munkavállalóink. A társadalmi befogadás újszerű, 

gyakorlatorientált megközelítéséért megkaptuk az 

„Európai Integrációs Díj”-at. Évente átlagosan 2000 

fős vendégnapot regisztrálunk.  
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Az épület szomszédságában épült ki a Baráthegyi Kalandpark és játszótér, az íjászpálya, és 

helyet kapott egy eredeti mongol jurta is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az „Élő Kalendárium” turisztikai 

projektünk részeként jelenleg épül az 

„Interaktív Diósgyőri Játszóvár”, mely az 

eredeti szomszédos középkori vár fából 

épített kicsinyített mása (600 nm 

alapterületen, 8 méter magas tornyokkal, 

kápolnával stb.)  2015 őszétől már ide is 

várjuk a látogatókat, a különleges 

élményekre vágyókat. 

 

 Szemléletformálás 

Alapítványunk egyik küldetése a társadalmi szemléletformálás, a fogyatékossággal élő 

személyek inklúziója. A majorság működtetése során különféle csoportok fogadásában és 

programok megvalósításában aktív szereplők a speciális szükségletű munkavállalóink. 

Különféle kapcsolódási formákat biztosítunk: 

 Iskolai Közösségi Szolgálat során középiskolás diákkal való közös munka. 

 Erdei Iskolában óvodások és kisiskolások ellátása, programok biztosítása. 

 EVS és egyéb önkéntesek fogadása. 

 Céges önkéntes munka helyszínének biztosítása. 

 Érzékenyítő programok, befogadó munkahelyi képzések tartása. 

 Különféle szakmai programok kivitelezése. 
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Baráthegyi Majorság – mint szociális farm 
 
 
A Baráthegyi Majorság megfelel a szociális farmok mindhárom kategóriájának: 

 Rehabilitációs Farm, vagy szociális /rehabilitációs célú gazdaság: mely fő jellemzője a 

hátrányos helyzetű személyek bevonása a szociális intézmény keretei között folytatott 

foglalkoztatásba. 

A Baráthegyi Majorságban lakóotthoni és nappali ellátást biztosító intézmény is működik, 

melynek fogyatékossággal élő gondozottai a majorság által biztosított különféle 

munkafolyamataiban dolgoznak, és munkájukért bért kapnak. 

 Gondoskodó Farm, vagy gondoskodó gazdaság: mely fő jellemzője a hátrányos 

helyzetű személyek bevonása mezőgazdasági tevékenységet végzők által, a mezőgazdasági 

tevékenység végzésének helyén. 

 

 

 

 

 

 

 

A Baráthegyi Majorságban (a fenntartó Szimbiózis Alapítvány és a gazdasági 

tevékenységet végző saját cégek: Szorgoskert Nonprofit Kft és Baráthegyi Majorság Nonprofit 

Kft- mezőgazdasági termelő szervezet kereti között) a különféle mezőgazdasági és ahhoz 

kapcsolódó termelő-, feldolgozó- és szolgáltatási ágazatokban megváltozott munkaképességű 

személyek dolgoznak. E célcsoporton kívül vannak roma munkavállalóink, valamint 

foglalkoztatunk közmunkásokat és fogadunk fiatalkorú, valamint fiatal felnőtt bűnelkövetőket, 

és közösségi jóvátételre ítélt bűnelkövetőket is. E célcsoporti személyek fogadásában 

együttműködő partnereink:  

• Zöldpont Közösségi Foglalkoztató: (a KIM Igazságügyi Szolgálatában működő „Tett” 

program) 2011-től a farmra szervezett csoportokban érkeznek olyan, pártfogó felügyelet alá 

helyezett fiatalkorú és fiatal felnőtt bűnelkövetők, akik a közösségi jóvátételi program 

keretében, szimbolikus formában, a közösség irányában teszik jóvá a bűncselekményükkel az 

áldozatnak, illetve a közösségnek okozott sérelmeket. A program, a bűnelkövetők társadalmi 

integrációjának támogatását szolgálja. 
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•  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Pártfogó 

Felügyelői Szolgálat: a felnőtt korú bűnelkövetők 2012-től egyénileg közérdekű munkára 

érkeznek a majorságba. Cél, a társadalmi reintegráció, a bűncselekménnyel okozott károk 

mérséklése, a börtönnépesség csökkentése. A bűnelkövetők beállnak a majorságban dolgozó 

szakemberek mellé, és az utasításoknak megfelelően az istállóban, az asztalos műhelyben, a 

kertészetben végeznek könnyű fizikai munkát. 

• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ és a Belügyminisztérium 

támogatásával, 2015-től közmunkások dolgozhatnak közmunka programban majorságunkban 

és az azt körülvevő területen. A munkások elsősorban parlagfű mentesítési feladatokat látnak 

el. A közmunkások a munkaügyi központ által regisztrált munkanélküli, vagy keresetpótló 

támogatásban részesülő emberek közül kerültek kiválasztásra. Fontos megemlíteni, hogy a 

közmunkások és a farm külsős munkatársai között is vannak hajléktalanok. Nekik a 

majorságban átmenetileg, illetve a Máltai Szeretetszolgálatnál biztosítanak szállást. 

Mezőgazdasági tevékenységünk által tagjai vagyunk az Agrárkamarának, a Magyar 

Juh- és Kecsketenyésztő Szövetségnek, és regisztrálva vagyunk az Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatalban. 

 

 Társadalmi Farm, vagy együttműködő gazdaság: mely fő jellemzője a szemléletformálás 

egy meghatározott személyi kör részére és/vagy foglalkoztatásba történő bevonás 

mezőgazdasági tevékenységet végző személyek mezőgazdasági tevékenység végzésének 

helyén. Erdei Iskola és Képzési Központ programjainkon kívül az alábbi csoportokat fogadjuk 

majorságunkban:  

• Iskolai Közösségi Szolgálat: 2014-től alapítványunk fogadószervezetként jelenik meg a 

középiskolások számára előírt kötelező önkéntes munka számára kijelölt helyszínek között. A 

diákok részt vesznek a fogyatékossággal élők programjaiban, a majorság életében, illetve 

segítséget nyújtanak az integrált erdei iskolai programokra érkező diákok fogadásában. 

• Európai Önkéntes Szolgálat (EVS): Az Európai Önkéntes Szolgálat révén 2011-től 

külföldi fiatalok önkéntes munkát végezhetnek a majorság területén. A projektek 3 héttől 12 

hónapig tartanak. A programban eddig 20 külföldi fiatal érkezett különböző országokból. Cél, 

hogy a programban résztvevő fejlessze és tudatosítsa a szolidaritás és tolerancia értékeit a 

fiatalok körében, és hosszabb távon előmozdítsa az európai társadalmi kohéziót. Az 

önkénteseket bevonjuk a lakóotthon életébe, a fogyatékossággal élők foglalkoztatási 

programjába és az integrált gyermekcsoportok fogadásába egyaránt. 
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• Céges önkéntesek: gyakran jelentkezik igény a 

különböző cégek felől, hogy csapatépítő tréning 

keretében, valamilyen maradandót létrehozva segítsék a 

farmon folyó munkát, segítsék a majorság önfenntartására 

való törekvését. Így épült meg az ERSTE Pavilon, az 

Auchan Játszókert, NNG Pitvar, ING Terasz, a Holcim 

Kút, a Deloite Lovas Pálya stb.  

A céges támogatók számára kialakítottunk egy, a lakóotthon sarkára felfutó, időtálló 

kovácsoltvas fát, melyre egyre több névvel ellátott fémlevél kerül föl.  

 
Az „Életen át tartó tanulás” helyszíne a szociális majorság 

 

Jóllehet a felnőttképzés önálló diszciplína, de a szociálisan hátrányos célcsoportok 

vonatkozásában szorosan a foglalkoztatáshoz kapcsolódik. Ez alatt a munkához kötött betanító 

jellegű képzéseket, és a munkafolyamatokat kiegészítő, a szociális készségeket szinten tartó és 

fejlesztő „élet-praktikus” tanfolyamokat értjük. A farmokon lévő szerteágazó 

munkalehetőségek számos, az élet megannyi értékteremtő területén előtt tárja fel a 

társadalomból kirekesztettek előtt a kapukat. A Szociális farmok az EU „életen át tartó tanulás 

elvének” hazai gyakorlati bevezetésének színterei. A „farmos” oktatás gyakorlat-orientált 

szemléletéhez a szociális majorsági környezet talán az egyik leginkább célcsoport-specifikus az 

adekvát tanulási környezet biztosítása vonatkozásában. 

 

Bővebb információ: 

 

Szimbiózis Alapítvány 

3527 Miskolc, Augusztus 20. u. 12. 

www.szimbiozis.net 

www.barathegy.com 

www.batyuteka.hu 

www.szocialisfarm.hu 

email: szimbiozis@szimbiozis.net 

 

Kontakt: Jakubinyi László /alapítvány elnöke/ 

e-mail: jakubinyi@szimbiozsi.net 

mobil: +36 / 30 / 681-4482 
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