
   

  

MEGHÍVÓ – NOVEMBER 12.  
Szociális Farmok- kerekasztal beszélgetés   

2014.november 12-én, 

Budapesten, a Lurdy-Házban a 

Rehab Expo és Állásbörze 

keretében Jakubinyi László vezet 

kerekasztal beszélgetést a 

szociális farmokról “Új szektor 

születik’ címmel 12:15-13:00 

között. Az expo kiállítási 

lehetőséget is biztosít az 

érdeklődő szervezeteke számára. 

Bővebb információ a 

rendezvényről a 

http://rehabexpo.hu oldalon, 

található. Részvételi szándékát 

kérem, november 4-ig jelezze e-

mailben az 

europe@szimbiozis.net címre.    

 

NORVÉG TANULMÁNYÚT-OKTÓBER 
Hogyan működnek a szociális farmok Norvégiában?    

A norvég tanulmányút célja az 

ottani szociális farmok 

rendszerének megismerése volt. 

Meglátogattunk négy működő 

farmot, melyek célcsoportja 

fogyatékossággal élő személyek, 

valamint általános iskolák diákok 

voltak. Sikerült személyes 

találkozót szervezni a 

Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 

Minisztérium szakértőjével, 

Ms.Grete Gausemel-lel (Senior 

Advisor), aki részletesen 

ismertette a norvég szociális farm 

stratégiát (Green Care National 

Strategy), valamint az erre épülő 

akciótervet és minőségirányítási 

rendszer alapjait. Ezen kívül 

munkamegbeszélésen vettünk 

részt Ms.Linda Jolly-val, a 

Norwegian University of Life 

Sciences (UMB) oktatójával, aki 

több mint húszéves pedagógiai 

gyakorlattal rendelkezik, és 

számos tanulmánya jelent meg a 

farmok oktatásban betöltött 

szerepéről. 

(http://www.livinglearning.org/In

English.htm).  

Norvégiában a green care 

kifejezés terjedt el a 

szakirodalomban, de a farmok 

életében betöltött funkció 

ugyanaz: kiegészítő 

tevékenységként a farmerek 

iskolás diákokat, időseket, 

mentális problémával küzdőket 

stb. fogadnak, mindezt plusz 
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RÖVIDEN A 
PROJEKTRŐL 

2014. augusztus 1-jén 

indult és 21 hónapon 

át tart a Szociális 

farmok létrehozása 

Magyarországon 

projekt, közvetlen 

célcsoportjai a 

társadalmilag 

kirekesztett és 

hátrányos helyzetű 

emberek, valamint a 

velük foglalkozó 

szervezetek. A projekt 

keretében sor kerül 

nemzetközi szakmai, 

jogi és gyakorlati 

tevékenységek 

adaptációjára, 

valamint ezek 

alapján szakmai 

anyagok 

kidolgozására, 

jogszabály módosító 

indítvány 

elkészítésére   

http://rehabexpo.hu/
mailto:europe@szimbiozis.net
http://www.livinglearning.org/InEnglish.htm
http://www.livinglearning.org/InEnglish.htm


 
Szimbiózis Alapítvány 

 
jövedelemért. A farmok 

hálózatba szerveződnek, melynek 

neve „In Pa Tunet”. 

 

A szociális farmok rendszerének 

saját védjegye van, a 

minisztérium által közvetve 

fenntartott honlappal rendelkezik 

és saját minőségbiztosítási 

rendszer alapján működik.  

 

 

A farmok tanúsítási eljáráson 

esnek át, a tanúsítvány két évre 

szól.    

 

Kapcsolódó tartalmak:  

www.matmerk.no/inn-pa-tunet 

http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/Brosjyrer_veiledere_rapporter/M-

0734_Green_care_National_Strategy.pdf 

www.matmerk.no/kunder/matmerk/mm.nsf/lupgraphics/Rapport_Green_care.pdf/$file/Rapport_Green_c

are.pdf 

http://www.hihm.no/prosjektsider/rogcs 

http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/Brosjyrer_veiledere_rapporter/Inn_paa_tunet_Handlings

plan_2013-2017_M-0745_B.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vidarasen Landsby           Hegli farm  

MEGBESZÉLÉS A MEZŐGAZDASÁGI ÉS  
ÉLELMEZÉSÜGYI MINISZTÉRIUMBAN 

A FARMOK LISTÁJÁT TARTALMAZÓ HONLAP,  

MELYEN RÉGIÓ ÉS CSÉLCSOPORT SZERINT LEHET KERESNI 
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Szimbiózis Alapítvány 

 

Kapcsolat:  

Jakubinyi László, jakubinyi@szimbiozis.net, 30/681-4482 

Szakács Mónika, europe@szimbiozis.net, 30/647-3789 

 

 

HÁLÓZATI MUNKA 
Együttműködők  

A Szociális Farmok Létrehozása 

Magyarországon projekt célja, 

hogy minél szélesebb társadalmi 

bázison alapulva jogszabályi 

keretek kialakítását segítse elő a 

szociális farmok létrehozásának 

és működtetésének 

megkönnyítése érdekében. 

Levelezőlistánkon 84 szervezet és 

magánszemély szerepel, a mai 

napig 9 szervezettel és 

magánszeméllyel kötöttünk 

együttműködési megállapodást: 

1. Etnikai Népfőiskolai 

Társaság, Szolnok 

2. Falufejlesztési Népjóléti 

Program Egyesület, Uszka 

3. Autisták Országos 

Szövetsége, Budapest 

4. Tovább Élni Egyesület, 

Budapest 

5. Lechnerné Vadász Judit, 

Budapest 

6. Szociális Projektinkubátor, 

Közösségi Akció és 

Kutatás Alapítvány, Győr 

7. Esély Labor Egyesület, 

Budapest 

8. Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 

Gondviselés Háza Miskolc 

9. Önálló Másság 

Életminőség Fejlesztő 

Alapítvány, Miskolc 

 

A projekthez folyamatosan várjuk 

az érdeklődőket, csatlakozni 

folyamatosan lehet a projekt 

teljes időszaka alatt!

 

 

 

Miskolc, 2014. október 31. 
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