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Obiectivul modulului:
• De a specifica destinatarii serviciilor de îngrijire
• De a defini potențialii participanți la agricultura 

socială
• De a identifica caracteristicile grupurilor țintă de 

participanți
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Rezumatul modulului:
- Participanții potențiali ai agriculturii sociale
Participanții potențiali ai agriculturii sociale sunt împărțiți 
în diferite grupuri de persoane care ar putea beneficia de 
participarea la activitățile organizate de fermierii sociali.
- Grupuri țintă pentru fermele sociale
Descrierea grupurilor de persoane care ar putea fi vizate 
de fermele sociale și pentru care este adecvat agricultura 
socială.
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Serviciile de sănătate și îngrijire socială sunt direcționate 
către persoane care în viața de zi cu zi necesită ajutorul 

altora din cauza unei nevoi de sprijin

Aceste persoane trebuie să fie sprijinite pentru a 
beneficia de serviciile pe care le solicită și care își 

îndeplinesc obiectivele alese prin intermediul furnizorilor 
legali și non-statutari
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M. Lanfranchi, C. Giannetto, T. Abbate, V. Dimitrova: Agricultura și ferma socială: expresia modelului multifuncțional
a agriculturii ca soluție la criza economică din zonele rurale. „Buletinul bulgar de științe agricole” 2015, 21 (nr. 4) 2015, s. 716.
M. Lanfranchi, C. Giannetto, T. Abbate, V. Dimitrova: Agricultura și ferma socială: expresia modelului multifuncțional
a agriculturii ca soluție la criza economică din zonele rurale. „Buletinul bulgar de științe agricole” 2015, 21 (nr. 4) 2015, s. 716.

5



Your logo here

PARTICIPANȚI potențiali ai agriculturii sociale

Dizabilitate intelectuală / de învățare  
Dizabilitatea intelectuală înseamnă o abilitate redusă semnificativ de a înțelege 
informații noi sau complexe și de a învăța și aplica noi abilități (inteligență afectată). 
Aceasta duce la o capacitate redusă de a face față independent (funcționare socială 
afectată) și începe înainte de vârsta adultă, cu un efect de durată asupra dezvoltării 
(OMS Europa 2019).
(studiu de caz conectat - Laurel View CS nr. 2 Slide din Marea Britanie 14-15)
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https://www.soengage.eu/ro/portfolios/uk-2-laurel-view-farm/
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PARTICIPANȚI potențiali ai agriculturii sociale
Recuperare după bolile mintale
Este un proces de schimbare prin care indivizii: își îmbunătățesc sănătatea și starea de 
bine, își trăiesc o viață de sine stătută și se străduiesc să își atingă potențialul maxim. O 
fermă socială este un loc perfect pentru a sprijini oamenii să se recupereze pe deplin.
(studiu de caz conectat - Sean O´Connell CS nr. 4 IRE slide 14)
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https://www.soengage.eu/ro/portfolios/ie-4-ower-equestrian-centre/
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Persoanele cu limitări de mobilitate
Mobilitate limitată înseamnă orice restricție de mobilitate datorată vârstei, stării de 
sănătate sau accidentelor. Mobilitatea limitată poate fi ușoară, medie, serioasă sau 
completă. În casele de îngrijire este posibil să aibă grijă de persoane cu mobilitate 
limitată într-un stat mediu, ceea ce înseamnă că beneficiarul este capabil să se deplaseze 
în orice mod.
(studiu de caz conectat - Stary Sumin CS nr. 2 PL diapozitiv 15)
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PARTICIPANȚI potențiali ai agriculturii sociale

https://www.soengage.eu/ro/portfolios/pl-2-iwona-cybulska/
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 Oamenii mai în vârstă
Persoanele în vârstă ca termen se referă la vârste apropiate sau care depășesc 
speranța de viață a ființelor umane, fiind astfel sfârșitul ciclului de viață al omului. 
Persoanele în vârstă au adesea abilități de regenerare limitate și sunt mai sensibile 
la boli, sindroame, leziuni și boli decât adulții mai tineri.
(studiu de caz conectat - Oparka CS nr. 1 PL. 14)
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PARTICIPANȚI potențiali ai agriculturii sociale

https://www.soengage.eu/ro/portfolios/pl1-malgorzata-and-grzegorz-oparka/
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Deținuți sau ex-infractori
Persoanele care ies din închisori sunt adesea lipsite de familie și de locuințe. Din 
cauza trecutului lor, riscă excluderea socială.
(studiu de caz conectat - Oparka CS nr. 3 diapozitive PL 14-15)
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PARTICIPANȚI potențiali ai agriculturii sociale

https://www.soengage.eu/ro/portfolios/pl3-social-farm-niestronno-2/
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Copii și tineri
Acest grup de beneficiari poate fi format din copii de la grădinițele locale (fără nicio 
dizabilitate) și să fie în fermă ca în ferma educațională, sau copiii cu dizabilități. O 
fermă socială este, de asemenea, un loc perfect pentru copii și tineri cu alte 
probleme (de exemplu, probleme de familie, dependențe de droguri, etc.).
(studiu de caz conectat - Asociația CS nr. 3 RO diapozitivul 15; Mike O´Connell's 
Farm CS nr. 2 Diapozitive IRL 14-15)
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PARTICIPANȚI potențiali ai agriculturii sociale

https://www.soengage.eu/ro/portfolios/ie-2-mike-oconnells-farm/
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Recuperarea dupa dependență
Dependența este o incapacitate psihologică și fizică de a opri consumul de 
substanțe chimice, medicamente, activități sau substanțe, chiar dacă provoacă 
daune psihice și fizice.
(studiu de caz conectat: Mike O´Connell’s Farm CS nr. 2 diapozitive IRL 14-15)
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PARTICIPANȚI potențiali ai agriculturii sociale

https://www.soengage.eu/ro/portfolios/ie-2-mike-oconnells-farm/
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 Șomeri de lungă durată 
Oamenii șomeri sunt definiți ca cei care sunt dispuși și disponibili pentru a lucra și 
care au căutat activ în ultimele patru săptămâni. Cei care au locuri de muncă 
temporare, cu normă parțială sau cu normă întreagă sunt considerați angajați, 
precum și cei care efectuează cel puțin 15 ore de muncă neplătită în familie.
(studiu de caz conectat - Mike CS’Connell’s Farm CS nr. 2 diapozitive IRL 14-15)
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PARTICIPANȚI potențiali ai agriculturii sociale

https://www.soengage.eu/ro/portfolios/ie-2-mike-oconnells-farm/
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Persoanele care suferă de stres ocupațional
Stresul ocupațional este un sindrom (grup de simptome concomitente) legat de 
stres pe termen lung, nerezolvat, legat de muncă.
(studiu de caz conectat - Mike CS’Connell’s Farm CS nr. 2 diapozitive IRL 14-15)
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PARTICIPANȚI potențiali ai agriculturii sociale

https://www.soengage.eu/ro/portfolios/ie-2-mike-oconnells-farm/
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Caracterizarea grupurilor țintă ale agriculturii sociale
Următoarea secțiune a modulului va explica mai multe grupuri-țintă potențiale ale 
agriculturii sociale cu o caracterizare scurtă a fiecăruia dintre grupuri. Unele grupuri sunt 
similare cu diapozitivele anterioare care descriu participanții potențiali, însă sunt 
caracterizați mai larg.
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GRUPUL ȚINTĂ AGRICULTURĂ SOCIALĂ



Grup Caracteristici

Tinerii defavorizați
(cu comportament greșit, 
dizabilități de învățare, 
tulburări alimentare sau 
antecedente infracționale)

Oameni fără examen final 
(școlar), fără perspectivă.
Scopul este de a structura 
ziua ca prim pas în viața de 
muncă

Educație în circumstanțe 
speciale (adică în 
închisoare)

Fără adăpost Obiectiv: structurați ziua și 
oferiți perspectivă

Învățarea la fermă pentru 
copii și tineri

Familiarizarea copiilor cu 
natura și, de asemenea, cu 
munca la fermă. De 
asemenea, este posibil să îi 
familiarizezi pe copii cu 
profesii tradiționale care 
dispar



Oameni batrani
(pensionar, vârstnic, 
persoane în vârstă cu 
demență)

Un sector bine discutat în 
funcție de demografie; 
Cereri diverse variază de la 
traiul alternativ până la 
terapia de grădinărit în 
case pentru persoanele în 
vârstă și servicii de îngrijire 
de zi

Imigranții și persoanele 
care solicită azil

Posibil în locuințe pentru 
solicitanții de azil pentru o 
ocupație semnificativă, în 
ciuda indemnizației de 
muncă  (sănătate 
psihosocială, salutogeneză)



Persoanele cu boală sau 
dezavantaje

Sector larg și bine organizat 
în Germania.
Categorii în funcție de 
diagnostic:
locuință 
ocupație plătită
Terapia / reabilitare
Organizare:
privată / alternativă
Integrat în sectorul de 
lucru
În ateliere protejate pentru 
persoanele cu dizabilități

Reabilitare (adică din 
dependența de droguri și / 
sau alcool)

După retragerea fizică își 
propune reintegrarea și 
angajarea. În general, pe o 
perioadă de un an.



Resurse:
Centrul consultativ pentru agricultură:
https://www.cdr.gov.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/rolnictwo-spoleczne
 
Fermele sociale:
http://www.gospodarstwa-opiekuncze.pl/

Agricultură socială Irlanda:
https://www.socialfarmingireland.ie/
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https://www.cdr.gov.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/rolnictwo-spoleczne
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