
   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZOCIÁLIS FARM TANULMÁNY  
 

A projekt 15 fős szakértői 

munkacsoportja elkészítette a 

„Szociális farmok létrehozása 

Magyarországon” című 

tanulmányt, amelyet társadalmi 

egyeztetésre bocsájtott a 

projektvezető Szimbiózis 

Alapítvány.                      

A végleges tanulmány letölthető: 

http://szocialisfarm.hu/files/Szoci

alis%20Farm%20tanulmany%203.

2.%20vegleges_nokorr.pdf  

oldalról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2015. ÉVI BESZÁMOLÓ 

SZOCIÁLIS FARMOK LÉTREHOZÁSA 
MAGYARORSZÁGON - HÍRLEVÉL  

 

 
RÖVIDEN A PROJEKTRŐL 

2014. augusztus 1-jén indult és 21 

hónapon át tart a „Szociális farmok 

létrehozása Magyarországon„ c. 

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. 

 

www.szocialisfarm.hu 

2015 – A SZOCIÁLIS FARMOK 

MEGALAPOZÁSÁNAK ÉVE 

Kedves Érdeklődők! 

A szociális farmok hazai létrehozásának kezdeményezőiként 

egy nagyon izgalmas, tartalmas évet zártunk!  A bevont 

szakértők egy 300 oldalas tanulmányt és kapcsolódó szakmai 

anyagokat készítettek el, melyeket a budapesti országos 

konferenciánkon mutattunk be.  Munkatársaink angol 

szociális farmokat látogattak meg, az ott szerzett 

tapasztalatokat - többek között - a majorságunkban 

megtartott 2 x 15 fős képzésen adták tovább. A szociális 

farmok ügyét kiemelt médiafigyelem övezi, valamint a 

vártnál sikeresebb a lobbi munka is, melyről hamarosan 

megjelenő extra hírlevelünkben számolunk be. A 

hálózatosodás is alakul, nagyon örülünk a sok érdeklődőnek. 

A Szociális Farm Szövetség alakuló ülését március végén, 

Budapesten tervezzük megtartani. 

 

 

 

 SZOCIÁLIS FARM LOGÓ 
 

Pályázati felhívásunkra 12 logó terv 

érkezett. A nemzetközi szociális farm 

kezdeményezéseket és az aktuális 

kihívásokat  is jól ismerő szakértői 

csapat az alábbi tervet fogadta el:  
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SZAKMAI TANULMÁNYÚT AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN 
A care farm-ok rendszere    

 

2015. április 13-17. között négy 

szakemberünk vett részt 

tanulmányúton, melynek célja 

volt betekintést nyerni az angliai 

szociális farmok (care farm) 

rendszerébe és mindennapi 

működésébe. 

 

 

Meglátogattunk négy farmot, 

melyek célcsoportja rendkívül 

változatos. Vannak, akik speciális 

bentlakásos iskolaként működnek 

(Pennine Community), van ahol 

egy jól működő, 250 hektáros 

gazdaság nyitotta meg kapuit 

diákok, hátrányos helyzetűek 

(ottjártunkkor értelmileg 

akadályozottakat fogadtak) és 

kezdő gazdák számára 

(Carlshead Care Farm), továbbá 

van ahol együtt élő „intézményi”  

termelő közösségként működnek 

(Larchfield Community, Botton 

Village). A mezőgazdasági 

termelés mellet erős elem a 

kézművesség és a feldolgozó 

manufaktúrák jelenléte, azonban 

az egyik helyen éttermet is 

működtetnek. 

 

 

A farmok által nyújtott 

szolgáltatások és a finanszírozás 

rendszere helyi szinten zajlik, és 

elsősorban a helyi igényekre 

reagálva alakult ki a szociális 

farmok szolgáltatási palettája.  

Az angol szociális farmok 

rendszerének saját védjegye van, 

 

 

 

 hálózati honlapjukon 

megtalálhatjuk a legközelebbi 

farmot is. 

  http://www.carefarminguk.org/ 

Belső minőségbiztosítási rendszer 

alapján működnek, melyet 

folyamatosan fejlesztenek.  

A care farming rendszere 

elsősorban alulról szerveződő 

kezdeményezésként indult, 

társadalmi fontosságát azonban 

kormányzati szinten is elismerték. 

 

MAGYAR DEFÍNICIÓ JAVASLAT 
 

Szakértőink szakmai vitája már a magyar elnevezés kapcsán kiéleződött, így a definíció véglegesítése egy valódi 

alkotási folyamat eredményeként született meg: 

 

A SZOCIÁLIS FARM, a szociális és szolidáris elveknek megfelelően, a társadalmi és környezeti szemléletformálás 

érdekében működő kooperatív gazdálkodási forma, amely mezőgazdasági termelő, feldolgozó, szolgáltató 

tevékenységet végez hátrányos helyzetű személyek bevonásával; illetőleg mezőgazdasághoz kapcsolódó 

szemléletformáló kiegészítő tevékenységet végez a társadalom szélesebb köre számára.  

Típusai: Rehabilitációs-, Gondoskodó- és Társadalmi Farm. 

 

http://www.carefarminguk.org/
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A hazai tapasztalatok alapján, a szociális 

farmok három altípusát különböztetjük 

meg: 

 

Rehabilitációs Farm vagy szociális / 

rehabilitációs célú gazdaság: fő 

jellemzője a hátrányos helyzetű 

személyek bevonása a szociális 

intézmény keretei között folytatott 

foglalkoztatás keretében. 

Gondoskodó Farm vagy gondoskodó 

gazdaság: fő jellemzője a hátrányos 

helyzetű személyek bevonása 

mezőgazdasági tevékenységet végzők 

által, a mezőgazdasági tevékenység 

végzésének helyén. 

Társadalmi Farm vagy együttműködő 

gazdaság: fő jellemzője a 

szemléletformálás egy meghatározott 

személyi kör részére és/vagy 

foglalkoztatásba történő bevonás 

mezőgazdasági tevékenységet végző 

személyek mezőgazdasági tevékenység 

végzésének helyén. 

 

ORSZÁGOS KONFERENCIA 
 

2015. november 6-án került megrendezésre Budapesten, az ERSTE Toronyban a „Szociális farmok 

Magyarországon” elnevezésű országos ágazatközi konferencia. Az esemény legfőbb célja, hogy az érintett 

minisztériumok döntéshozóinak, valamint az érintett szakemberek és szervezetek meghívásával minél 

szélesebb körben kerüljön ismertetésre, valamint szakmai és társadalmi elfogadtatásra a hazai szociális farm 

eszméje. A konferenciát Norvégia nagykövete nyitott meg, és köszöntőket tartottak az EMMI, NGM és VM 

képviselői. A tanulmány szakértő szerzői mellet bemutatta a témában végzett fejlesztési projektjüket a CEU 

képviseletében Dr. Bőgel György, és kitekintést nyerhettünk a világban zajló folyamatokról az ENSZ FAO 

képviseletében Dr. Petrics Hajnalkától. Ezúton köszönjük. hogy a házigazda Erste Bank és Good.bee program 

biztosította számunkra a helyszínt, valamint hálásak vagyunk az előadóknak és a kimondottan aktív 

résztvevőknek egyaránt. 
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DISSZEMMINÁCIÓ 

 OMÉK 
Szociális Farm Stand 

2015.09.24- én az Országos 

Mezőgazdasági és Élelmiszer-

ipari Kiállítás és Vásáron, 

Budapest- projektstand 

 

 

 
 BEMUTATÓK 
 

 2015.02. 23. –EUCham 

Social Business Forum, Budapest.  

 2015. 03.19.-Intézményi 

Férőhely Kiváltást Támogató 

Országos Hálózati Találkozó, FSZK 

–Budapest 

 2015. 03. 28. Falusi Waldorf 

Esték – Budapest 

 2015. 05. 7.-9.között 

Horvátországban, Zadar, EASPD 

konferencia 

 2015.10.06.- Miskolc és 

Térsége Turisztikai Közhasznú 

Egyesület- TDM elnökségi ülés 

 2015.10.06.- Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara 

falugazdász gyűlése, Miskolc 

 2015.11.09.- A szociális 

munka hete, Miskolci Egyetem 

 2015.10.31. Falu a Városban 

Fesztivál – Miskolc 

 2015.12.02. – EMMI – 

Tárcaközi Bizottság 

 

 MÉDIA 
Rádió: 

- Csillagpont Rádió 

- Európa Rádió 

- Klubrádió 

- Szent István Rádió 

- Rádió-M 

Nyomtatott sajtó: 

-2015.03.21. Észak Magyarország 

„Külföldön ismertebbek, mint 

itthon”. 

2015.10.30. Észak Magyarország-

"A kotta kész" Szalóczy Katalin 

cikke 

-2015.11.21. Miskolci Napló- 

"Sikeres példa a Baráthegyi 

Majorság" 

-2015.12.19. HVG-"Mindennap 

karácsony van" 

-2015.12.22.- Észak Magyarország 

- "Látogatás a majorságban" 

-2015.12. hó ÉTA Hírlevél (XV. 

évfolyam)-"Komplex tanulási 

környezet" 

-Szociálpolitikai Szemle-                 

I. évfolyam 2-3. szám- Baráthegyi 

Majorság - mint szociális farm 

 

Internet: 
http://minap.hu/cikkek/szocialis-

farm-barathegyi-majorsag-sikeres-

pelda 

http://magyarnarancs.hu/gazdas

ag/piros-szalag-a-paradicsomon-

95982/?orderdir=novekvo 

http://www.kisleptek.hu/szocialisfa

rm/ 

http://www.donorsforum.hu/hu/fris

s-hirek/184-tagjaink-partnereink-

hirei/756-erste-qszocialis-farmok-

letrehozasa-magyarorszagonq-

konferencia 

http://www.mecsekimezeskorut.hu

/event/131 

http://minap.hu/cikkek/miskolcra-

latogatott-norveg-kiralysag-

budapesti-nagykovete 

http://minap.hu/video/norvegia-

nagykovete-latogatott-

barathegyi-majorsagba 

http://www.eszak.hu/helyi/2015/1

2/22/latogatas-a-

majorsagban.eszak 

SZOCIÁLIS FARM 
KÉPZÉS 

A „Bevezetés a szociális farmok 

világába” c. akkreditált, 

ingyenes képzésünket két 

turnusban tartottuk meg: 

I. - 2015. november 16-20. 

II. - 2015. november 23-27. 

A túljelentkezés miatt egy 

szervezettől csak egy-egy fő 

jelentkezését tudtuk elfogadni. 

 

Nagyon aktív és motivált 

résztvevőink voltak, mely 

mutatja, hogy országszerte valós 

igény van a szociális farmok 

létrehozására. Számos innovatív 

ötletet jelenítettek meg a 

résztvevők, melyek 

megvalósításával a mező-

gazdasági szektor társadalmi 

szerepköre rendkívül prosperáló 

ágazattá nőheti ki magát. 

2016. ORSZÁGOS  
ROAD-SHOW 

 
2016. év elején régiónként 

szociális farm workshopokat 

tervezünk tartani, melyek 

kivitelezéséhez pályázat útján 

helyi partnereket választunk ki: 

http://szocialisfarm.hu/hirek/hirek 

http://szocialisfarm.hu/files/szocif

arm_palyazat/Palyazat%20felhiva

s-Roadshow.pdf 

 

Kapcsolat:  

 

Jakubinyi László 

jakubinyi@szimbiozis.net 

30/681-4482 

www.szocialisfarm.hu 

 

mailto:jakubinyi@szimbiozis.net
http://www.szocialisfarm.hu/

