
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Szimbiózis Alapítvány 

Szociális Farm átadó ünnepség 

„Fűzfás Ház” avató 

o Helyszín: 3535 Miskolc, Baráthegyalja u 156. 

o Időpont: 2016. június 15. – szerda, 10.30. 

o Díszvendégek:  

 Földművelésügyi Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Helyettes 

Államtitkárság, Tóth Katalin helyettes államtitkár 

 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kiss Gábor alpolgármester 

o Program: Köszöntőbeszédek (10.30), érintett fogyatékos fiatalok bemutatkozása, 

nemzeti szalag átvágása, fűzfás ház avatása, sajtótájékoztató, Baráthegyi 

Majorság bejárása, (12.30) ebéd a kemencénél. 

A Szimbiózis Alapítvány 15 éve hozta létre Miskolcon a Baráthegyi Majorságot, mely 

nemzetközileg is elismert „szociális farm”. Az elmúlt két évben az alapítvány országos programot 

indított azért, hogy a szociális farmok ügye Magyarországon elterjedhessen, melynek feltétele a 

kapcsolódó jogi környezet kialakítása (www.szocialisfarm.hu). A hat egyetemmel és neves 

szakértői csapattal léthozott szakmai tanulmányt elsőként a Földművelésügyi Minisztérium 

fogadta be, az ügyet Tóth Katalin helyettes államtitkár karolta fel. Elindult egy széleskörű 

kormányzati összefogás is, az EMMI Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottsága 2015 év végén 

létrehozta a Szociális Farm munkacsoportot, mely a FM gesztorálásával, öt tárca és szakértők 

bevonásával fél év alatt megalkotta jogszabály módosító javaslatcsomagját. Így a közeljövőben 

az országban számos szociális farm jöhet létre, mely által több tízezer hátrányos helyzetű 

személy életminősége javulhat. A szociális farmok indításának finanszírozására szolgál az idén 

ősszel kiírásra kerülő VP 16.9.1 Szolidáris gazdálkodás együttműködési projekt.   

Szociális Farm: A szociális farm a mentális és fizikális jóllétet, illetve ismeretátadást elősegítő 

szolgáltatásokat nyújt a mezőgazdasági munkába történő bevonással. A gazdaságban, zöld 

környezetben folytatott aktivitással gyógyítja a mentális betegséggel, testi fogyatékossággal, 

hátrányos helyzettel, illetve más problémával küzdőket vagy stabilizálja állapotukat. Egészséges 

emberek számára az ismeretátadás, képzés tere lehet a mezőgazdasági munka, a vidéki élet 

(újra)felfedezését segítheti. Nincs egyetlen elfogadott definíciója – a szociális farm vagy „zöld 

gondoskodás” (green care) a nemzetközi szakirodalomban inkább egy ernyőfogalom. Olyan 

egészség-promóciós és terápiás célokat tűz ki, amelyek eléréséhez a természet élő és élettelen 

elemeit használja fel.  

Magyar definíció javaslat: 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 

http://www.szocialisfarm.hu/


tevékenységet végez a társadalom szélesebb köre számára. Három altípusát különböztetjük 

meg: 

• Rehabilitációs Farm vagy szociális / rehabilitációs célú gazdaság: fő jellemzője a hátrányos 

helyzetű személyek bevonása a szociális intézmény keretei között folytatott foglalkoztatás 

keretében. 

• Gondoskodó Farm vagy gondoskodó gazdaság: fő jellemzője a hátrányos helyzetű 

személyek bevonása mezőgazdasági tevékenységet végzők által, a mezőgazdasági 

tevékenység végzésének helyén. 

• Társadalmi Farm vagy együttműködő gazdaság: fő jellemzője a szemléletformálás egy 

meghatározott személyi kör részére és/vagy foglalkoztatásba történő bevonás mezőgazdasági 

tevékenységet végző személyek mezőgazdasági tevékenység végzésének helyén. 

http://szocialisfarm.hu/files/Szocialis%20Farm%20tanulmany%203.2.%20vegleges_nokorr.pdf 

 

Fűzfás Ház 

A Baráthegyi Majorság tavaly egy szomszédos ingatlannal bővült, mely a jövőben az öt hektáros 

farm vendégváró bejárata is lesz egyben, pl. innen indul majd a majorságot bejáró tanösvény. Az 

udvaron álló óriási fűzfáról kapta a nevét a portán álló ház is: „Fűzfás Ház”, melyből az alapítvány 

hat (értelmileg akadályozott, autista) fogyatékos fiatal számára alakított ki támogatott lakhatást 

(lakóotthont). A beköltözés az átadás utáni hetekben fog megtörténni, a lakók a majorságban 

fognak dolgozni. Az udvaron az ősszel elültetett málnás és ribizlis már az idén termőre fordul, a 

tavasszal kialakításra került egy mélymulcsos kertészkedésre alkalmas terület, ahová ősszel 

fóliasátrak is kerülnek. A jövőben a Szimbiózis Alapítvány tervezi az épület bővítését, így egy év 

múlva 11 fő érintett fog majd a Fűzfás Házban lakni. 

A Baráthegyi Fűzfás Ház az első Támogatott Lakhatás szolgáltatás fogyatékos emberek számára 

Miskolcon, mely ezáltal teljesíti a Helyi Esélyegyenlőségi Program HEP egyik célkitűzését (6. sz. 

intézkedés/ fogyatékosságügy HEP/ 195-196 oldal). 

http://www.miskolc.hu/sites/default/files/dokumentumok/csatolmanyok/mellekletek/vi-

145_melleklet_eselyegyenlosegi_program.pdf 

 



2016 júniusában jogerős végzéssel megalakult a Magyar Szociális Farm Szövetség, melynek 
székhelye a Fűzfás Ház. 
 
 
további infó: Jakubinyi László, Szimbiózis Alapítvány elnöke 
mobil: 06-30-681-4482 
e-mail: jakubinyi@szimbiozis.net 

 

 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. december 12–13-án tartott, 485. plenáris 

ülésén elfogadta az alábbi  elvezésű dokumentumot < Szociális mezőgazdaság: „zöld gondozás”, 

szociális és egészségügyi politikák  > NAT/539 Szociális mezőgazdaság. 

 

3.3. A szociális mezőgazdaságot (a tudomány és a technológia területére vonatkozó európai együttműködés COST Action 

866 jelű, Green Care [Zöld gondozás] című kezdeményezésében foglalt definíciónak megfelelően) első lépésben tehát olyan 

tevékenységek összességeként lehetne meghatározni, amelyek – növényi és állati – mezőgazdasági forrásokat használnak 

fel vidéki vagy városkörnyéki övezetekben olyan szociális szolgáltatások létrehozására, mint a rehabilitáció, a terápia, a 

védett munkahelyek, az egész életen át tartó tanulás és a társadalmi integrációhoz hozzájáruló más tevékenységek. 

4.1 A szociális mezőgazdaság az azon belüli terápiás tevékenységek, valamint a munkaerő-piaci, társadalmi és képzésbeli 

integráció révén tagadhatatlanul magas értéket képviselő közszolgáltatásokat nyújt, és hozzájárul a fenntartható 

fejlődéshez. 

4.3. A szociális mezőgazdaságban rejlő lehetőségek felismerése egyre fontosabbá válik minden szinten, valamint az 

agrárszervezetek, a helyi közösségek éppúgy, mint a szociális és egészségügyi intézmények friss szemmel tekintenek a 

szociális mezőgazdaságra. 

5.6.3 Az új programozási keret lehetővé teszi a szociális mezőgazdaság számára, hogy több alapból és több éven 

keresztül biztosítson magának finanszírozást. A közös stratégiai keret megengedi különböző források összekapcsolását 

a több forrásból való finanszírozási stratégia keretében. A tagállamokat ösztönözni kellene arra, hogy említsék meg 

programterveikben a szociális mezőgazdaságot, és dolgozzanak ki olyan célzott programokat, amelyek lehetővé teszik 

ezen ágazat számára a különböző strukturális alapok jobb kihasználását. Valóban döntő fontosságú, hogy meggyőzzük 

a nemzeti és helyi hatóságokat arról, hogy ténylegesen éljenek ilyen finanszírozási lehetőségekkel. Figyelembe véve a 

többdimenziós és többfunkciós jellegét, a szociális mezőgazdaság és az érintett szereplők nagymértékben hasznot 

húzhatnának egy ténylegesen integrált megközelítésből, amely elősegítené és jobban koordinálná a különböző alapok 

igénybevételét, valamint az azokhoz kapcsolódó eljárásokat és az ügyintézést. 

 


