
   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMÁLIS VAGY INFORMÁLIS? 
 

Szakmai dilemma volt, hogy maradjunk-e meg informális hálózati 

együttműködési szinten, vagy formalizálódjunk? 

Informális csoportnak nevezzük azokat a csoportokat, amelyeket nem 

formális szabályok definiálnak, hanem személyes kapcsolatok, 

szimpátiák, közös érdekek és azok képviselete tart össze. Formális 

csoportnak nevezik azokat a csoportokat, amelyeket a szervezeti 

szabályok definiálnak.  

A projekt során több mint száz szervezettel, érdeklődővel kerültünk kapcsolatba, és kötöttünk 

együttműködési megállapodást. Az igény azonban a sokkal szorosabb, és a valahogyan „kezelhető” 

együttműködési rendszer irányába kalauzolta hálózatunkat, mely így a projekt végére formális 

közösségé, jogi személyiség formájában működő szövetséggé alakult. 
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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 

MIÉRT FONOTOS A HÁLÓZAT? 

 

A modern társadalmak fejlődésének egyik alapvető 

veszélyét számos kutató abban látja, hogy egyre inkább 

a személytelen – például intézmények, szerződések, 

kommunikációs technológiák által közvetített – 

kapcsolatokon alapuló szerveződések törnek előre, míg 

ezzel párhuzamosan csökken a társadalmi normákat 

közvetlenül átadó, illetve fenntartó közösségek szerepe.  

Úgy tűnik, hogy sok jellemző folyamat (például az 

indusztrializáció, a globalizáció, az információtechnológia 

forradalma) a polgári aktivitás hanyatlását, az indi-

vidualizálódást erősíti. Ebben a kontextusban jut egyre 

komolyabb szerephez a horizontális kapcsolódási szinten 

működtetett társadalmi tőke hatékony felhasználását 

biztosító társadalmi hálózatok rendszere. 
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NEMZETKÖZI SZOCIÁLIS FARM HÁLÓZATOK: 
 

 

http://sofar.unipi.it/ 

 

 

http://www.socialfarming.eu/ 

 

 

http://www.socialfarmingacrossborders.org/ 

 

 

http://www.carefarminguk.org/ 

 

 

 

http://www.landbouwzorg.nl/ 

 

 

http://www.carefarmingscotland.org.uk/ 

 

 

http://www.greencare.at/ 

 

 

http://www.groenezorg.be/ 

 

http://www.maie-project.eu/ 

 

 

https://farmingforhealth.wordpress.com/ 

 

 

http://www.carefarmingwm.org.uk/ 

 

http://sofar.unipi.it/
http://www.socialfarming.eu/
http://www.socialfarmingacrossborders.org/
http://www.carefarminguk.org/
http://www.landbouwzorg.nl/
http://www.carefarmingscotland.org.uk/
http://www.greencare.at/
http://www.groenezorg.be/
https://farmingforhealth.wordpress.com/
http://www.carefarmingwm.org.uk/
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2016. TAVASZI ORSZÁGOS ROAD- SHOW: 
 

 
Pályázati felhívást tettünk közzé 2016. elején, hogy a 7 hazai régióban különböző szervezeteket 

vonjunk be egy- egy workshop megszervezésére.  Összesen 40 db pályázat érkezett be, messze 

felülmúlva az előzetes várakozásinkat. A nyertes szervezetek és események időpontjai: 

1. Dél-Dunántúl: Fogd a Kezem Alapítvány  

Pécs, 2016.03.03. 

 

2. Nyugat-Dunántúl: A Nap Harmata Közhasznú 

Alapítvány  

Galambok. 2016.03.04. 

 

3. Észak-Magyarország: BioSzentandrás Nonprofit Kft.  

Hernádszentandrás, 2016.03.11. 

 

4. Közép-Dunántúl: Élettér Közösség- és 

Településfejlesztő Egyesület.   

Komárom, 2016.03.17. 

 

5. Észak-Alföld: Alföldi Vállalkozásfejlesztő, 

Innovációs Kft.  

Szolnok, 2016.03.21. 

 

6. Dél-Alföld: Strázsa Tanya Szociális 

Szövetkezet 

Szabadszállás, 2016.03.21. 

     

7. Közép-Magyarország: GAK Oktató, Kutató és 

Innovációs Nonprofit Kft.  

Gödöllő, 2016.04.01. 

 

 

 

 

   

 

Elszabadult a Szociális Farm Lavina … 

Több mint kétszáz aktív résztvevő tette le a voksát a szociális farm 

hazai kezdeményezése mellet. A helyi, regionális sajtómegjelenések 

után az MTI híradása adott egy újabb országos platformot: több rádió 

és főműsor idős TV híradás is foglakozott a témával. És elkezdtek 

özönleni az e-mailek, telefonok, különféle lelkes megkeresések. A 

roadshow nem állt meg az előzetesen tervezettnél: folyamatosak a 

megkeresések mezőgazdasági, szociális és környezetvédelmi szektor 

részéről egyaránt.  
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MEGALAKULTUNK: MAGYAR SZOCIÁLIS FARM SZÖVETSÉG 

HUNGARIAN SOCIAL FARM SOCIETY

  

2016. április 15-én került sor Budapesten az Erste 

Toronyban a szövetség alakuló közgyűlésére. A 

regisztráltak száma az előzetesen tervezettekhez 

képest sokkal magasabb volt, így kértük, hogy 

egy szervezettől csak egy fő vegyen részt. Az 

alapítás dokumentumait előzőleg bárki 

megtekinthette:  

http://szocialisfarm.hu/halozat/szovetseg 

Tisztségviselői pozíciókra is vártunk jelentkezőket. A 

háromtagú elnökségre és háromtagú felügyelő 

bizottságra is volt érdeklődés: elnökjelölt két fő, és 

elnökségi tag hat fővolt. 

A mintegy hetven jelenlévő szervezet közül az 

alapításhoz szükséges dokumentumokat 22 

szervezet tudta prezentálni, így ők lettek az 

alapítók, és szavazhattak a tisztségviselőkről. A 

többi szervezet a tagsági kérelmét a szövetség 

bejegyzése után terjesztheti elő az elnökségnek. 

Választott tisztségviselők, és delegáló szervezetek: 

 Elnök: Jakubinyi László – Szimbiózis 

Alaptvány 

 Elnökségi tag: Üveges Gábor -  Összefogás 

Hernádszentandrásért Alaptvány 

 Elnökségi tag: Szabadkai Andrea – 

Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók 

Országos Érdekképviseleti Egyesülete 

 FB Tag: Süveg Tibor Istvánné – Ötletbank 

Egyesület 

 FB Tag: Besenczi Liza Erzsébet – Alföldi 

Napszél Szociális Szövetkezet 

 FB Tag: Támbáné Bohus Viktória – Miskolci 

Autista Alaptvány 

Székhelyhasználatot a Szimbiózis Alapítvány 

biztosít: 3535 Miskolc, Baráthegyalja u. 156. 

A jogi szakértés és az egymásnak még 

ismeretlen szerveződésű csoport szövetséggé 

gyúrása igazi kíhívás. A sikerért Dr. Gazsi 

Adriennek jár köszönet! A bejegyzési folyamat, 

lajstromozás elindult 0500/Pk.60157/2016 ügyszám 

alatt a Miskolci Törvényszéken.  

Ugyancsak köszönet jár Dr. Czafrangó János 

lelkes és odaadó közreműködéséért, aki nélkül 

mindez nem jöhetett volna létre! 

 

 

 

 

Kapcsolat:  

Jakubinyi László 

jakubinyi@szimbiozis.net 

www.szocialisfarm.hu 


