
Purpose, date, place

Ferma Socială

Care este rolul și nevoile sale astfel încât 
să ofere sprijin Agriculturii Sociale

The Business Plan
Ferma Socială
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Purpose, date, place

The Business Plan

Obiectivele Modulului:
• Încurajarea potențialilor Fermieri Sociali să examineze aspecte 

ale fermei lor în vederea sustenabilității acesteia

• Pregătirea fermei și a diverselor elemente necesare pentru a 
avea în vedere Agricultura Socială

• Creșterea gradului de conștientizare a importanței examinării / 
pregătirii fermei dvs. și a planificării cu succes pentru 
Agricultura Socială

Ferma Socială
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The Business Plan

Rezumatul conținutului Modulului :

• Cunoștințe de bază despre ce este și care sunt nevoile 
Fermei Sociale

• Semnalizarea diferitelor obiecte necesare pentru începerea 
Agriculturii Sociale

• Pașii care trebuie urmați pentru a obține diferitele obiecte 
privind Agricultura Socială

Ferma Socială
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The Business Plan

Pași care trebuie luați în considerare privind 
Agricultura Socială:
• Luarea în considerare a fermei dvs. dar și ceea ce aceasta oferă
• Existența facilităților de asistență
• Respectarea oricărei asigurări sau cerințe legale
• Planificarea activităților pe care le utilizați în ceea ce privește

angajarea persoanelor în ferma dvs. și, de asemenea, în afara
acesteia

• Investirea în facilitățile necesare
• Implicarea cu grupurile de participanți și oferirea informațiilor 

privind ferma dvs. socială

Ferma Socială
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Purpose, date, place
The Business Plan

Ferma Socială

Ferma oferă numeroase și diferite oportunități cât și activități 

pentru implicarea  persoanelor care vin la fermă, de care 

acestea vor beneficia.

Ferma Socială
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Purpose, date, place
The Business Plan

Ferma Socială poate fi de mai multe tipuri, 
și anume:

• Unități mici de horticultură intensivă

• Ferme mixte multifuncționale

• Ferme specializate de mare anvergură care produc și vând 
produse alimentare

• Ferme obișnuite în cadrul cărora se desfășoară activitate 
agricolă

Ferma Socială
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Purpose, date, place
The Business Plan

Siguranța fermei
Toți fermierii sociali ar trebui să respecte orice cerințe legală pentru a 
asigura siguranța fermei. Examinați ferma pentru pericole, cum ar fi 
utilaje, locuri în care oamenii ar putea cădea, substanțe chimice etc.
Siguranța fermei: 
1.Identificați pericolele din fermă care pot dăuna oamenilor. 
2. Asigurați măsuri adecvate pentru a reduce pericolele și a reduce la 
minimum orice risc pentru persoanele care vin la ferma dvs. 
3. Asigurați-vă că la fermă există echipament personal de protecție
(cizme, haine de ploaie, protecție solară, mănuși, măști, ochelari de 
protecție), astfel încât oamenii să fie protejați și în siguranță.

Ferma Socială
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Purpose, date, place
The Business Plan

Facilități pentru cei care vin la fermă

Fermele sociale ar trebui să aibă anumite facilități disponibile
pentru persoanele care vin la fermă.
Toaletă accesibilă;
Facilități de spălare;
Zonă de schimbare dacă hainele devin umede;
Zona interioară pentru activități în condiții de vreme rea;
Un spațiu cald și uscat pentru a sta și a lua prânzul.

Ferma Socială
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Purpose, date, place
The Business Plan

Asigurarea fermei

De obicei, ferma are nevoie de asigurare pentru a acoperi

activitățile oferite în fermă și pentru a se asigura că, în cazul în

care există accidente, oamenii sunt în siguranță. Vă rugăm să

verificați cerințele din țara dvs. Verificați orice alte cerințe legale

/ licențe care se pot aplica țării dvs.

Ferma Socială
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Purpose, date, place
The Business Plan

Profilul fermei

Profilul fermei sociale permite participanților să afle informați
despre ferma dvs. socială.
Profilul include o descriere a activităților din Ferma Socială și tipul
de sprijin din partea fermierului. Dați detalii despre persoanele
care sunt implicate în fermă. Includeți fotografii, detalii despre
transport la fermă, locația fermei (hartă), date de contact și orice
prezență online pentru ferma socială.
Studiu de caz 2 Germania - Bauernhoftiere bewegen Menschen 
este un bun exemplu de fermă care își profilează activitățile
online cu un site web și videoclipuri YouTube.

Ferma Socială
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Purpose, date, place
The Business Plan

Ferma socială - considerente practice
Gândiți-vă și definiți activitățile pe care ferma dvs. socială le-a 
desfășurat deja și le puteți furniza, cînd va angaja personalul. 
Fermele sociale oferă diferite activități în diferite perioade ale 
anului. O varietate de activități atrage diferite persoane.
Plante

Activități, inclusiv cultivarea legumelor, fructelor, pepinierei, 
copacilor / pădurilor, ierburilor, florilor, semințelor etc.
Animale

Îngrijirea bovinelor, oilor, porcilor, cailor, albinelor, caprelor, 
măgăriilor, alpacelor, păsărilor de curte etc.

Ferma Socială
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Purpose, date, place

Mai multe activități oferite de o fermă 
socială:
Atelier
Reparații de mașini, lucrări din lemn, lemne de foc, restaurare de 
articole vintage sau vechi
Mediu
Gestionarea pădurilor sau a zonelor protejate, proiecte de observare
a vieții sălbatice, conservare și biodiversitate
Produse
Fabricarea de de brânzeturi, conservare, gătit, coacere, 
confecționare gemuri, vânzare directă sau la piață

The Business Plan
Ferma Socială
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Purpose, date, place

Mai multe activități oferite de o fermă socială:
Activități sociale la fermă sau împrejurimi

În multe ferme există o mulțime de vizitatori și, uneori, sărbători 
(Crăciun, Anul Nou, Halloween), Sărbători naționale și evenimente 
personale, cum ar fi ziua de naștere, etc. Acestea oferă oportunități de 
implicare cu oamenii de la Ferma Socială. În multe ocazii se fac și vizite 
în ferma socială la festivaluri locale, spectacole agricole și evenimente. 
Există, de asemenea, excursii pe piață pentru a vinde stocuri, precum și 
furnizori de fermă, la veterinar și alții. Acestea sunt toate oportunitățile 
de activități și experiențe pentru participanții la agricultura socială și 
sunt benefice.

The Business PlanFerma Socială
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Purpose, date, place

Activitățile pot fi variate în funcție de mulți 
factori:
Anotimpurile, starea vremii, activitățile de rutină ale fermei și ceea ce 
participanții sunt interesați să facă. Activitățile diverse  și bine 
planificate îi vor ține pe participanți conectați, și vor beneficia de 
sprijinul din ferma ta. 
Studiu de caz 2 Irlanda Mike O´Connell este un bun exemplu de fermă 
cu multe animale, activități și lucruri diverse de făcut, care se află 
aproape de o populație mare din orașul Limerick și care poate atrage 
mulți participanți.

The Business PlanFerma Socială
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Purpose, date, place
The Business Plan

Activitățile și oportunitățile din ferma dvs. 
socială sunt direct legate de nevoile și 
beneficiile participanților, precum:

• Experiență în natură și mediu sănătos
• Dezvoltare personală și / sau socială
• Experimentează noi abilități și exersează abilitățile existente
• Independență și rutine
• Suport spre angajare sau spre formare
• Implicarea comunității

Ferma Socială
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Purpose, date, place
The Business Plan

Localiția fermei

Locația fermei dvs. este importantă. Majoritatea participanților 

vor călători la ferma dvs. socială nu mai mult de 35/40 km, 

astfel încât cererea pentru serviciul dvs. de agricultură socială 

va depinde de nevoile diferitelor grupuri din apropierea fermei 

dvs.

Ferma Socială
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Purpose, date, place
The Business Plan

Investiții în fermă - este important?

Este posibil să fie nevoie să investiți în ferma dvs. socială pentru a 
vă asigura că este în siguranță și are facilități de asistență pentru a 
găzdui persoanele care doresc să participe la activitățile din ferma 
dvs.

Puteți crea un profil online al fermei dvs. sociale și puteți dezvolta 
anumite rețele de socializare.

În general, investiția necesară este scăzută, întrucât Ferma socială 
se referă la construirea și dezvoltarea relațiilor.

Ferma Socială
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Purpose, date, place
The Business Plan

Dezvoltarea legăturilor cu grupuri de 
utilizatori locali

Dezvoltați o înțelegere a grupurilor de clienți din apropierea fermei 
dvs. care doresc să participe și să se angajeze în Social Farming la 
fermă. Cercetați serviciile și grupurile din zona dvs., apoi contactați-
le și construiți o relație, astfel încât să înțeleagă ce oferă ferma dvs. 
socială, activitățile, cum pot accesa oamenii și ce costă etc. 
Construirea relațiilor cu aceste grupuri este importantă pentru 
succesul dvs. ferma socială.

Un exemplu bun de implicare este disponibil de la Studiul de caz 3 
România - HorsEmotion și implicarea lor cu un număr mare de 
participanți.

Ferma Socială
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Purpose, date, place
The Business Plan

Suport local

Pentru mai multe informații și sfaturi, vorbiți cu fermierii sociali sau 
vizitați alte ferme sociale din zona dvs. În multe țări există servicii de 
consultanță și extindere agricolă care pot ajuta fermierii să ia în 
considerare multifuncționalitatea sau diversificarea fermelor.

Grupurile de acțiune locală (GAL) din cadrul Programului de 
dezvoltare rurală (programul LEADER) pot ajuta fermierii sociali să se 
înființeze. Consultați secțiunea „Resurse” de pe acest site web și 
căutați informații pe internet.

Ferma Socială
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Purpose, date, place
The Business Plan

Resurse:

Exemple de bune practici in ferme sociale
http://www.synergiesofbalkan.org/Metodika_IV_EN.pdf

Servicii de agricultură socială și dizabilitate intelectuală
https://www.socialfarmingireland.ie/wp-content/uploads/2019/07/Social-Farming-and-Intellectual-
Disability-Services.pdf

Servicii de agricultură socială și sănătate mintală
https://www.socialfarmingireland.ie/wp-content/uploads/2019/03/Social-Farming-Mental-Health-Final-
Printed-Report-Web-version-no-blank-pages.pdf

Manual pentru fermieri din fermele sociale
https://www.socialfarmingireland.ie/wp-content/uploads/2018/01/Handbook-for-Social-Farming.pdf

Instrument de gestionare a riscurilor pentru evenimente agricole
https://www.farmgarden.org.uk/system/files/access_to_farms_form_april_2016_update.pdf

Manual pentru fermierii olandezi de îngrijire
https://www.socialfarmingacrossborders.org/images/custom/uploads/40/files/Dutch%20Handbook.pdf

Ferma Socială
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