
Valahol Európában…



Definíció

Szociális farm = a mentális és fizikális jóllét, és 
a szemléletformálás forrása

A szociális farm:

❑ szociális szolidaritás
elvére épülő,

❑ kooperatív gazdálkodási 
forma

•  
❑ amely szemléletformálási 

szerepkörrel  is bír

DefinícióEszközrendszer

A szociális farm:

❑ hátrányos helyzetű  személyek 
bevonásával és/vagy javára

❑  
❑ mezőgazdasági termelő – feldolgozó 

-
szolgáltató

❑  
❑ valamint ismeretterjesztő/oktató 

tevékenységet végez



• A SZOCIÁLIS FARM, a szociális szolidaritás 
elveinek 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.



A szociális farm 3 altípusa

1. Rehabilitációs 
     farm 

2.   Gondoskodó
       farm

3.   Társadalmi  
      farm

Célcsoport Tevékenység helye Tevékenység célja

hátrányos helyzetű 
személyek

hátrányos helyzetű 
személyek

szociális intézmény 
keretei között

mezőgazdasági tevé-
kenység telephelyén

foglalkoztatá
s

foglalkoztatá
s

szemléletformálás 
(képzés és/vagy fog-
lalkoztatás útján)

egy előre megha-
tározott 
célcsoport

mezőgazdasági tevé-
kenység telephelyén



www.szocialisfarm.hu 

http://www.szocialisfarm.hu


Tanúsító Védjegy 2016-tól:



Definíció

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 mező- 
gazdasághoz kapcsolódó szemléletformáló 
kiegészítő tevékenységet végez a társadalom 
szélesebb köre számára.



Definíció

Szociális farm = a mentális és fizikális jóllét, és 
a szemléletformálás forrása

A szociális farm:

❑ szociális szolidaritás
elvére épülő,

❑ kooperatív gazdálkodási 
forma

❑ amely szemléletformálási 
szerepkörrel  is bír

DefinícióEszközrendszer

A szociális farm:

❑ hátrányos helyzetű  személyek 
bevonásával és/vagy javára

❑ mezőgazdasági termelő – feldolgozó 
-
szolgáltató

 
❑ valamint ismeretterjesztő/oktató 

tevékenységet végez



A szociális farm kezdeményezés indítása előtt szükséges az e megoldások
iránti igény meghatározása. A tervezés során ki kell választani a célcso-
portot, a gazdálkodási rendszert, tevékenységeket, egészségügyi és biz-
tonsági kockázat-értékelést kell végezni, be kell szerezni az engedélyeket; 
utána végre kell hajtani a fejlesztéseket a farmon. Célszerű üzleti tervet 
készíteni és a tevékenységek, termékek marketingjét is kidolgozni. 
A működés eredményeit ajánlott időközönként értékelni.

A szociális farmművelés előnyöket hozhat a gazdáknak is. A farm 
nyitottabbá válik a külvilág iránt azzal, hogy rendszeresen csoportok és 
egyének érkeznek látogatni vagy dolgozni. A gondoskodó, szabadidős és 
oktatási szolgáltatások a gazdaságnak új bevételi forrásokat 
kínálhatnak. 

Szociális farm létesítése: 2 lehetséges forma

SEGÍTŐ 
SZERVEZET

„GAZDÁK”

A szociális farmok kialakításának egyik lehetséges 
formája, hogy a segítő szervezetek keresnek a 
környéken működő földműveseket, akikhez 
rendszeresen, aktív tevékenységre „kiviszik” a 
hátrányos helyzetű célcsoport tagjait. 

+ =

1.Gondoskodó Farm 2. Rehabilitációs Farm

A segítő szervezetek azonban maguk is 
létrehozhatnak mezőgazdasági egységeket. Az 
ilyen szociális farmok működtetéséhez azonban 
elengedhetetlen a segítő szervezetek által 
földműves (jogszabályban előírt végzettségű) 
szakember alkalmazása

SEGÍTŐ 
SZERVEZET



A szociális farm 3 altípusa

1. Gondoskodó
       farm

2. Rehabilitációs 
farm

3.   Társadalmi  
      farm

Célcsoport Tevékenység helye Tevékenység célja

hátrányos helyzetű 
személyek

hátrányos helyzetű 
személyek

szociális intézmény 
keretei között

mezőgazdasági tevé-
kenység telephelyén foglalkoztatá

s

foglalkoztatá
s

szemléletformálás 
(képzés és/vagy fog-
lalkoztatás útján)

egy előre megha-
tározott 
célcsoport

mezőgazdasági tevé-
kenység telephelyén



Működtetés- Források

Pályázatok
Termelés

szolgáltatás

Szociális 
ellátás (TL) 

Akkreditáció  
/foglalkoz- 

tatás/

Kiszer- 
ződések

oktatás



„TÉRSÉGI MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁSOK
KEZELÉSE A SZOCIÁLIS GAZDASÁGBAN”

GINOP-5.3.5-18-00089

Projektünk témája: 
A munkaerő-piacon az egyenlő bánásmód 

elősegítése, a szegregáció megelőzése
Projekthonlap: www.tarsadalmivallalkozas.eu

http://www.tarsadalmivallalkozas.eu/








Köszönöm a figyelmet!

 

 


