
                                                  

                

Rezultatele raportului obținut în urma analizei asupra Agriculturii Sociale 

Partenerii proiectului SoEngage au elaborat un Raport Național privind situația agriculturii 
sociale în fiecare dintre cele șase regiuni: Germania, Irlanda, Polonia, România, Spania și 
Marea Britanie. Agricultura socială, unde agricultura este utilizată ca activitate benefică 
pentru persoanele cu nevoi de sprijin, există de mulți ani. Cu toate acestea, numărul fermelor 
sociale, tipul de fermă, implicarea fermierilor și activitățile oferite în fermă, variază foarte 
mult între regiunile menționate. 

Practici și Politici care au în vedere cadrul Agriculturii Sociale 

Partenerii raportează că nu există o politică națională specifică privind agricultura socială în 
regiunile lor. Responsabilitatea pentru inițierea și livrarea agriculturii sociale se încadrează 
într-o serie de domenii politice în mai multe departamente guvernamentale, cum ar fi 
agricultura, dezvoltarea rurală, sănătatea și îngrijirea socială, educația și ocuparea forței de 
muncă. Finanțarea pentru sprijinirea agriculturii sociale se datorează programelor de 
finanțare la nivel national și European. 

Agricultura socială implică de asemenea, o varietate de părți interesate, inclusiv fermieri, 
organizații de fermieri, utilizatori de servicii, furnizori de servicii sociale și de sănătate, cât și 
autorități locale, regionale și naționale. 
 
Hof und Leben GmbH, Germania a subliniat dificultățile cu care se confruntă integrarea 
politicii și practicilor care au în vedere agricultura socială, datorită modului în care este 
guvernată Germania. Germania are un guvern central, state și municipalități cu sarcini și 
responsabilități diferite. Prin această situație, se evidențiază faptul că agricultura socială din 
fiecare dintre aceste regiuni se poate confrunta cu reguli și reglementări diferite. Cu toate 
acestea, există exemple în care fermele lucrează împreună pentru a oferi un model de fermă 
socială. 
 
DEFOIN, Spania a identificat principalii actori implicați în furnizarea agriculturii sociale ca 
administrații publice, organizații locale, asociații, școli și întreprinderi locale. Majoritatea 
activităților oferite în ferme sunt desfășurate de către aceste organisme, ci nu de către 
fermier. Agricultura este responsabilitatea Guvernelor regionale, iar Guvernul național 
trebuie să convină asupra livrării cu Guvernele regionale, ceea ce conduce automat la lipsa 
cadrului legal privind sănătatea și asistența socială sau la o abordare comună a agriculturii 
sociale. 
 
ARID, Polonia recunoaște că zonele rurale au un potențial enorm de a utiliza fermele sociale 
pentru a oferi sprijin tinerilor, vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități, dar în prezent cei 
interesați nu au expertiză și investiții. Un Program Operațional Regional, anume Centrele 
Consultative Regionale sunt responsabile pentru inițiativa de a oferi o formă de servicii sociale 
în zonele rurale pentru a sprijini persoanele dependente să trăiască împreună în grupuri mici, 
cu sprijinul unor îngrijitori calificați. Instituțiile publice în parteneriat cu Grupurile de Acțiune 
Locală înființează ferme sociale cunoscute sub numele de Ferme de Asistență socială sau 
Ferme Verzi. 



                                                  

                

CPIP, România afirmă că, deși conceptul de Agricultură Socială nu este foarte bine cunoscut, 
există organizații care desfășoară activități strâns legate de agricultura socială sub forma 
diferitelor practici de îngrijire, reabilitare, reintegrare socială și formare a persoanelor 
defavorizate. Scopul este de a contribui la bunăstarea acestora, de a facilita învățarea, de a 
îmbunătăți sănătatea și incluziunea socială, de a restabili contactul cu mediul natural și 
activitatea productivă. 

Doar doi dintre partenerii din cadrul proiectului, anume Social Farming Ireland și Rural 
Support, Irlanda de Nord, UK sunt direct responsabili de progresul și dezvoltarea Agriculturii 
Sociale în aceste regiuni. Atât Regatul Unit, cât și Irlanda au stabilit o structură pentru 
dezvoltarea agriculturii sociale, cu accent central pe fermierii care furnizează un serviciu 
pentru nevoile utilizatorilor individuali. Rural Support consideră agricultura socială drept 
utilizarea inovatoare a agriculturii pentru a promova terapia, reabilitarea, incluziunea socială, 
educația și serviciile sociale în zonele rurale. Atât Social Farming Ireland, cât și Rural Support, 
sunt responsabili pentru recrutarea fermierilor pentru a furniza cunoștințe în Agricultura 
socială, pentru oferirea de formare și colaborarea cu sănătatea, asistența socială și alte servicii 
pentru a sprijini participanții care se angajează în Agricultura socială. 

Participanții și activitățile din cadrul Agriculturii Sociale 
 
Participanții din cadrul fermei sociale includ persoane din mai multe categorii care au nevoie 
de sprijin, inclusiv persoane cu dizabilități intelectuale sau de învățare, prizonieri, foști 
deținuți, tineri, copii, vârstnici, persoane ale căror sănătate mintală este afectată care petrec 
timp la fermă participând la activitățile desfășurate. Ferma poate primi plăți pentru furnizarea 
acestor activități. Printre cele mai frecvente activități se numără îngrijirea animalelor, 
creșterea și recoltarea produselor, întreținerea clădirilor și echipamentelor, silvicultura, 
gătitul, crearea meșteșugurilor locale, învățarea despre flora și fauna fermei. În majoritatea 
regiunilor, participanții vin la ferma socială pentru perioade scurte de timp, individual sau în 
grupuri mici. 
 
Majoritatea partenerilor au raportat descoperiri similare conform cărora Agricultura Socială  
luptă să se dezvolte într-o manieră continuă. Este o arie nu foarte adânc cunoscută, cu o 
conștientizare limitată a ceea ce implică exact agricultura socială, nu este reglementată sau 
standardizată și nu are finanțare sau sprijin financiar pentru susținerea dezvoltării. 

Cu toate acestea, există un interes din ce în ce mai mare în dezvoltarea conceptului de 
agricultură socială în fiecare regiune, datorită impactului pozitiv pe care serviciul îl are asupra 
participanților. Beneficiile includ munca într-un mediu natural, desfășurarea de activități care 
oferă dezvoltarea unor noi abilități, dar totodată și încredere de a deveni parte dintr-o 
comunitate. 

Interesul pentru agricultura socială este determinat de necesitatea de a oferi fermierilor 
posibilitatea de a-și folosi expertiza agricolă pentru a sprijini persoanele defavorizate, care 
oferă alte servicii, generând astfel venituri pentru sustenabilitatea fermei și a comunității 
rurale. 


