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Háttér
 A magyar vidék elnéptelenedik, nincs megtartó ereje. A sok kicsi
birtok üzemmérete nem elegendő az ipari termeléshez.
 Vidéken a szociális problémák fokozottak, a hátrányos helyzetűek
száma nő.

Hasonló problémák az EU-ban! Kezdeményezések:
Social farming (vagy care farming , farming for health) mezőgazdasági
erőforrások felhasználásával nyújt szociális, egészségügyi, oktatási
szolgáltatást hátrányos helyzetű személyek számára.
A szociális farm modell egyszerre nyújt segítséget gazdáknak és elesetteknek:
Kiszámítható kiegészítő bevétel a farmoknak = értékteremtő tevékenység és pozitív
jövőkép a hátrányos helyzetűeknek
A Szimbiózis Alapítvány különféle tevékenységei mellett több mint 10 éve működtet
egy szociális farmot (fogyatékosok szociális ellátása, elítéltek, egyéb rászorulók
segítése, foglalkoztatás, növénytermesztés, állattenyésztés, élelmiszergyártás,
ökoturizmus, manufaktúrák, oktatás). Nemzetközi elismertségünk mellett
módszereinket több helyen adaptálják. Két éve képzéseket is tartunk tapasztalatainkról.

Főbb elemek
Hálózatosodás
• Szociális farm
koncepció országos
elterjesztése
• Norvég projekt 21 hó
(2014-2016)

<--2015 -->
• Kutatás – 10 szakértő
• Képzések, road show
• Lobbi tevékenység
• Konferencia

• Jogszabályok
módosítása
• Magyar Szociális
Farmszövetség – jogi
személy létrehozása

Hatás

Disszemináció
2014-->

2016

Eredmény
- Sok szociális farm
jön létre

www.szocialisfarm.hu

- Hátrányos
helyzetűek
önfenntartó
tevékenysége

Fenntarthatóság
- Passzív
támogatásokból ->
aktív tőke
- Helyi gazdaság
fejlődik
- Hálózat

Társadalom

- Közösségi
felelősségvállalás
- Szolidaritás
- Új munkahelyek
- Szemléletformálás

Érintettek
„first date meeting”

Különböző szektorok:
• Egyetemek & megvalósítók
• Foglalkoztatáspolitika <-> Vidékfejlesztés
• Különböző minisztériumok
• Szociális # mezőgazdasági # egészségügyi # oktatási ágazat
• Különböző hátrányos helyzetű célcsoportok (fogyatékosok,
szenvedélybetegek, börtönviseltek, hajléktalanok, idősek, tartósan
munkanélküliek, mélyszegénységben élők stb.) és a velük foglalkozó
szervezetek
• Kistermelők, családi gazdaságok
• Döntéshozók, politikusok
• Támogatók, érdeklődők

Kihívás
 Különböző források kombinálásával nagyobb
eredmény elérése - munkahelyteremtés
 Makro-gazdasági megtérülés
 Kistermelők gazdaságai erősödnek, közösségi
szerepük felértékelődik
 Társadalom: hátrányos helyzetűek
öngondoskodó képessége nő, pozitív társadalmi
változások indulnak be.

 Különböző szektorok, döntéshozók
megnyerése
 Kezdeményezések fejlesztési
forrásainak előteremtése
 Új szociális gazdasági szektor születik!

Kérdések
o
o
o

Lobby technikák?
Társadalmi kommunikáció?
Befektetők megnyerése?

