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Introducere 

Se consideră că joacă un rol important în 
programele de dezvoltare rurală prin susținerea 
înființării: 

întreprinderile rurale implicate în co-terapie, 
dezvoltare socială și includere pe piața muncii și 

servicii pentru persoanele defavorizate care 
folosesc resurse agricole. 

Astfel, prin cooperarea între diferite entități 
administrative și politice (agricultură, educație, 
ocuparea forței de muncă, sănătate, justiție, afaceri 
sociale), serviciile agricole se transformă în servicii 
sociale: pe lângă activitățile agricole de bază, 
fermele sociale invită persoane din grupuri 
defavorizate să participe la agricultură activitățile și 
fermierii sociali sunt recompensați. 

Agricultura socială este văzută ca o modalitate de a reduce disparitățile între regiuni prin 

consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale. 

https://i1.wp.com/platferma.ro/wp-content/uploads/Brânză-si-legume-borcane-si-ierburi-de-la-

Asociatia-Curtea-Culorilor-din-judetul-Timis-800x497.jpg?resize=600%2C373 



Ce este agricultura socială? 

Termenii de fermă de îngrijire, agricultură 
conectivă, agricultură pentru sănătate, îngrijire 
ecologică, terapii verzi, agricultură socială și 
agricultură socială descriu practicile agricole care 
vizează promovarea reabilitării și îngrijirii 
persoanelor defavorizate și / sau integrării 
persoanelor cu „capacitate contractuală scăzută”. 

Agricultura socială promovează / oferă servicii 
educaționale, de vindecare, sănătate mintală și 
servicii de îngrijire socială. 

https://www.curtea-culorilor.org/despre-noi/galerie/ 



Operațiunile convenționale de agricultură socială includ 
producția de animale, producția de culturi, producția de legume 
sau gestionarea pădurilor și activitățile agroturistice adaptate 
practic în regiunile în care antreprenoriatul beneficiază de o 
acceptare mai mare. 

Sunt încurajate producții particulare bazate pe bio-producție și 
prelucrare, inclusiv diverse forme de lanțuri alimentare scurte. 

În afară de agricultură și prelucrare a produselor alimentare, 
meșteșugurile rurale tradiționale sunt incluse încorporate 
manufacturi și produse lucrate manual. 
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Istoria agriculturii sociale 

Benjamin Rush (1746-1813), un educator american, 
umanitar, medic, politician și reformator social, se 
spune că este unul dintre primii oameni de știință 
medicali care se referă la efectele pozitive ale 
practicii terapiei ocupaționale (și a unor sarcini 
precum tăierea lemn, săpat în grădină, călcat, 
incendiu, spălat podele, spălare, etc.) pe 
bunăstarea bolnavilor mintali. 

By Charles Willson Peale - Independence National Historical 

Park, Public Domain, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=433622 



Ce sunt persoanele dezavantajate? (1) 

Există mai multe tipuri, grupuri și categorii de persoane defavorizate: 

• persoanele dependente, foste și actuale, sunt parte activă a societății; 

• foștii și actualii condamnați care au dificultăți de reintegrare în societate după ce au servit timp pentru 
conduita lor ilegală; 

• imigranți; 

• copii incapacitați cu vârsta cuprinsă între 0-4 ani și copii până la 12 ani; 

• persoanele care nu reușesc să se angajeze pe perioade lungi de timp și fără o perspectivă definită a 
reangajării; 

• persoane afectate de autism, copii sau adulți care prezintă simptome specifice ale sindromului autist 
combinate sau nu cu alte forme de incapacități; 

• persoanele afectate de sindromul de arsură sau care prezintă suferința simptomelor de arsură provenite 
din mediul profesional sau privat și în care, în mod provizoriu, nu este posibilă ocuparea completă; 



Ce sunt persoanele dezavantajate? (2) 

• persoanele care prezintă incapacități de natură psihică sau fizică, provocate sau afectate împiedicându-i 
să interacționeze complet nediscriminatoriu cu societatea; 

• persoanele afectate anterior de accidente sau boli care au un impact sever de leziuni cerebrale și care se 
confruntă cu constrângeri atunci când încearcă să acționeze în mod normal în societate; 

• refugiați care solicită protecție, solicitanții de azil care se așteaptă să li se acorde drepturile de locuire care 
doresc să integreze activ societatea și obiceiurile, inclusiv ocuparea forței de muncă; 

• persoanele în vârstă de peste 55 ani care prezintă simptome specifice sau sunt afectate de demență; 

• persoanele în vârstă de peste 55 ani care necesită asistență pentru petrecerea timpului; 

• tineri originari sau integrați în sistemele de învățământ care se ocupă de nevoi speciale legate de 
provocări psihologice și / sau probleme de interacțiune; 

• tinerii cu dificultăți psihologice care necesită asistență și sprijin pentru a se integra activ în societate. 



Ce este o fermă socială? 

Fermele de îngrijire sau fermele de sănătate sau fermele sociale 

sunt operate de cooperative sociale de integrare a muncii, pe 

teren comun sau cu resurse de teren reziduale rămase în condiții 

de abandon.  

• Angajează un număr semnificativ de femei; 

• Integrați un număr mare de rețele externe locale; 

• Practicați producția biologică; 

• Produceți produse cu valoare adăugată ridicată; 

• Produceți mai multe produse; 

• Oferiți o realitate „deschisă” teritoriului și comunității locale; 

• Cereți multă muncă manuală; 

• Susținerea activităților conexe (activități didactico-educative, 

vânzarea directă a produselor, ospitalitatea și industria 

alimentară, transformarea în cadrul companiei etc.); 

• Sprijinirea activităților agricole mici și mijlocii; 

• Utilizați tehnici productive eco-compatibile. 
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Agricultură socială în UE 

Mai multe țări din UE au adoptat agricultura socială (și, implicit, terapia asistată de animale, terapia 
pedagogică asistată de animale și terapia horticulturală) ca strategie inovatoare multifuncțională: Austria, 
Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania , Irlanda, Italia, Luxemburg, Macedonia, 
Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit. 

România nu se numără printre ele, deși a cunoscut diferite forme de agricultură socială începând cu anii 90 
prin integrarea acestor practici ca o experiență nouă cu o durabilitate sporită. 

În România, ei sunt familiarizați cu economia socială, antreprenoriatul social și locuințele sociale, mai 
degrabă decât cu agricultura socială. Cu toate acestea, Social Farming aparține: 

Economia socială (deoarece agricultura este o ramură principală a economiei), 

Antreprenoriat social (întrucât antreprenoriatul aparține și agriculturii) și 

Locuințe sociale (pentru că se referă și la persoane fără case din mediul rural). 



Etapele agriculturii sociale 

Există cinci etape în agricultură socială pe care trebuie să le parcurgă persoanele 

defavorizate: 

 

1. Interacțiune tehnică / procedurală cu plante, animale și instrumente → 

2. Dialog și relație cu un îndrumător, cu un fermier îndrumător → 

3. Lărgirea relațiilor cu un grup mai mare de oameni → 

4. Includerea și recunoașterea completă a lucrării → 

5. Recunoașterea economică a participării active a participanților / utilizatorilor. 



Activități de agricultură socială 

Cele mai frecvente activități de agricultură 
socială, indiferent de tipul persoanelor 
defavorizate vizate, sunt legate de producția 
de plante și de producția animală. Astfel, 
distingem între: 

Terapie horticolă 

și 

Terapia asistată de animale 
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Terapie horticolă 

Terapia horticolă sau horticultură socială și terapeutică (STH) desemnează implicarea unei persoane 
în grădinărit și activități bazate pe plante, facilitată de un terapeut specializat, pentru atingerea 
obiectivelor specifice de tratament terapeutic: 

• Contactul direct cu plantele îndrumă focalizarea individului de stres, sporind calitatea vieții 
generale; 

• Estetica vizuală a plantelor este cunoscută pentru a provoca sentimente de pace interioară, care 
generează emoții pozitive spre o apreciere semnificativă a vieții. 

Terapia horticulturală este un proces activ care are loc în contextul unui plan de tratament stabilit, 
iar terapeuții horticultori sunt membrii specialiști educați și instruiți ai unor echipe de reabilitare 
(formate din medici, terapeuți ocupaționali, psihiatri, psihologi etc.) care implică persoana 
defavorizată în toate fazele de grădinărit, de la propagare la vânzarea produselor, ca mijloc de a 
aduce îmbunătățiri în viața lor. 



Efectele terapiei horticole 

Efectul pozitiv semnificativ al terapiei horticole asupra sănătății umane a fost observat pentru o gamă largă 

de rezultate ale sănătății, cum ar fi de a reduce: 

• Simptome de anxietate (o stare neplăcută de tulburări interioare), 

• Indicele de masă corporală (o măsură a grăsimii corporale bazată pe înălțime și greutate), 

• Simptomele depresiei (stare de dispoziție scăzută și aversiune la activitate), 

• Tulburarea stării de spirit (principala caracteristică de bază a tulburării de dispoziție), 

• Stresul (senzație de tensiune și presiune), 

precum și creșteri ale: 

• Funcția cognitivă (acțiunea sau procesul mental de dobândire a cunoștințelor și înțelegerii prin gând, 

experiență și simțuri), 

• Nivel de activitate fizică (activitatea fizică zilnică a unei persoane ca număr), 

• Calitatea vieții (calitatea percepută a vieții de zi cu zi a unei persoane), 

• Simțul comunității (o experiență a comunității, mai degrabă decât structura, formarea, setarea sau alte 

caracteristici). 



Terapia asistată de animale 

Terapia asistată de animale (AAT) este un tip de terapie 
alternativă sau complementară care implică animale ca formă 
de tratament: a vedea animalele în repaus sau într-o stare 
pașnică poate semnala oamenilor siguranța, securitatea și 
sentimentele de bunăstare care, la rândul lor , poate declanșa 
o stare în care schimbările personale și vindecarea sunt 
posibile. 

Cele mai frecvente forme de AAT sunt cu: 

câini (terapie asistată de caini) și 

cai (terapie asistată de cai). 
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Terapie asistată de câini 

În Terapia asistată de câini, câinii de terapie interacționează cu persoanele 
defavorizate în intervențiile asistate de animale pentru a îmbunătăți 
activitățile terapeutice și bunăstarea, inclusiv funcționarea 
comportamentală, cognitivă, fizică și socio-emoțională. 

Cainii de terapie: 

• confortarea pacienților prin contactul cu corpul; 

• implicarea pacienților în interacțiuni care pot ajuta la îmbunătățirea 
abilităților lor motrice și la stabilirea relațiilor de încredere cu ceilalți; 

• prezintă un comportament pe care oamenii îl consideră prietenos și 
primitor; 

• au un temperament calm pentru acomodarea contactului cu pacienții 
necunoscuți, în timp ce servesc ca sursă de confort. 

Interacțiunea dintre pacienți și câinii de terapie ajută la reducerea 
sentimentelor stresante și anxioase pe care le au pacienții. 

http://www.friendshipcircle.org/blog/wp-

content/uploads/2013/05/Therapy-dog.jpg 



Terapia asistată de cai 

Terapia prin cai sau echipoterapia desemnează o strategie de 
tratament de terapie fizică, ocupațională și de limbaj de vorbire 
care utilizează mișcarea de ecvidee ca parte a unui program de 
intervenție integrat pentru a obține rezultate funcționale pentru 
persoanele cuȘ 

• Probleme comportamentale (care implică, se referă la sau se 
pun accentul pe comportament), 

• Probleme cognitive (legate de cunoaștere), 

• Probleme fizice (legate de corp, spre deosebire de minte), 

• Probleme psihologice (legate de starea mentală și emoțională a 
unei persoane), 

• Probleme sociale (legate de societate sau organizația sa), 

• Tulburări de vorbire (tulburări care afectează capacitatea de a 
produce vorbirea normală: articulare - tulburări fonetice sau 
fonologice; fluență - bâlbâială sau înfundare; și / sau tonalitate 
vocală, ton, volum sau ritm). 

http://www.horsemotion.ro/hipoterapie/galerie/ 



Efectele terapiei asistate de animale 

Există multe afecțiuni / afecțiuni care pot beneficia de Terapia asistată de animale: 

• Insuficiență cardiacă avansată (afecțiune în care inima nu este în măsură să pompeze suficient pentru a 
menține fluxul de sânge pentru a satisface nevoile organismului); 

• Cancer (o boală care implică o creștere anormală a celulelor cu potențial de invadare sau răspândire în 
alte părți ale corpului); 

• Durere cronică (durere care durează mult timp); 

• Demența (o boală a creierului care determină o scădere pe termen lung și adesea treptată a capacității de 
a gândi și de a-și aminti); 

• Tulburare de dezvoltare (o afecțiune psihiatrică originară din copilărie care implică deficiențe grave în 
diferite domenii); 

• Tulburare psihologică (un model de comportament sau psihic care determină tulburări semnificative sau 
afectarea funcționării personale). 



Tulburări psihologice și terapie asistată de animale 

Terapia asistată de animale este eficientă în astfel de tulburări psihologice precum: 

• Tulburarea de hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD), o tulburare mentală 

caracterizată prin comportament fără a avea consecințe, dificultate de a acorda 

atenție, activitate excesivă și reglarea emoțiilor, care altfel nu sunt potrivite pentru 

vârsta unei persoane; 

• Tulburarea spectrului de autism (ASD), o serie de tulburări mintale în care indivizii 

adesea întâmpină dificultăți în comunicarea și interacțiunea socială și modele 

repetitive, repetitive de comportament, interese sau activități; 

• Tulburarea depresivă majoră (MDD), o tulburare mentală caracterizată prin cel puțin 

două săptămâni de dispoziție scăzută care este prezentă în majoritatea situațiilor; 

• Tulburarea de stres posttraumatic (PTSD), o tulburare mentală care se poate 

dezvolta după ce o persoană este expusă unui eveniment traumatic, cum ar fi 

agresiunea sexuală, coliziunile de trafic, războiul sau alte amenințări asupra vieții 

unei persoane. 

https://img.culturacolectiva.com/content_image/2019/1/

24/1548371349575-sad-paintings-show-living-with-

depression.jpeg 



De ce agricultura socială? 

Ferme și comunități cooperatiste, furnizori de servicii instituționale (servicii de zi / ocupaționale, servicii de 
sănătate mintală, servicii penitenciare etc.), ferme private de familie specializate sau mixte, întreprinderi sociale 
care oferă servicii de instruire, ocupaționale și educaționale pentru public (în special incluzând sau concentrându-
se pe persoanele cu nevoi speciale) și furnizorii de sector voluntar (organizații și servicii de asistență religioasă și 
administrate în mod privat, care vizează deseori grupuri specifice de persoane, cum ar fi persoanele cu autism, 
persoanele cu sindrom Down) ar trebui să se implice în agricultură socială din cel puțin trei motive: 

Pentru beneficiile economice și sociale ale familiei agricole: 

       - Ajutarea persoanelor excluse de obicei să devină mai incluse; 

       - Să facă diferența în viața lor; 

       - Văzând efectele oamenilor care petrec timp în ferma socială; 

Pentru beneficiile mentale, fizice și sociale ale clienților; 

Pentru beneficiile unei comunități mai largi. 



Cum să devii fermier social? (1) 

Când vă gândiți să deveniți un fermier social, 
luați în considerare următoarele etape: 

Explorarea posibilităților; 

Întrebați-vă dacă agricultura socială este 
pentru dvs.; 

Luând-o mai departe dacă răspunsul la 
întrebarea precedentă este „da” (pregătirea și 
planificarea); 

Livrarea agriculturii sociale. 
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Cum să devii fermier social? (2) 

Posibilități de explorare: 

Identificați sursele de unde puteți obține mai multe 
informații despre agricultura socială: 

        despre ce este vorba; 

        ce implică; 

Identificați și accesați oportunitățile de agricultură 
socială (politici, servicii, servicii, potențiali clienți 
pentru sănătate și îngrijire socială): 

        ce servicii sunt furnizate de către cine; 

        modul în care sunt finanțate; 

        de către cine sunt finanțate. 
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Cum să devii fermier social? (3) 

Puteți deveni agricultor social dacă: 

Ești un fermier practicant; 

Situația fermei dvs. poate satisface nevoile de 
agricultură socială (poate satisface nevoile de 
siguranță, confort și bunăstare ale persoanelor cu 
o serie de nevoi care vin să lucreze la ea? Puteți 
face modificări și ajustări pe aceasta? și ajustări?); 

Puteți acomoda cu ușurință și practic 
angajamentele de timp, energie și muncă 
necesare pentru a răspunde nevoilor 
participanților la agricultură socială; 

Membrii familiei agricole au abilități sau 
experiență de viață care ar putea fi de folos și de 
relevanță pentru susținerea participanților la 
agricultură socială. 

https://ypard.net/sites/ypard.net/files/social%20media%20and%20food%2

0waste%201.jpg 



Cum să devii fermier social? (4) 

Ca familie de agricultură socială, ar trebui să fii 
pregătit și dispus să: 

• Deschideți-vă ferma și casa pentru a vă angaja și a 
sprijini oamenii cu nevoi de sănătate, asistență 
socială și personală; 

• Angajați-vă și familia dvs. să furnizați servicii de 
agricultură socială pentru o anumită perioadă de 
timp și pentru ore și zile specificate; 

• Implicați-vă pe deplin cu furnizorii de servicii și 
clienți în planificarea și acordarea unui program 
clar de activități și suport; 

• Facilitarea și promovarea implicării sociale între 
clienți și comunitățile locale; 

• Respectați toate reglementările relevante, inclusiv 
cele referitoare la sănătate și securitate; protecția 
adulților vulnerabili; asigurare; verificarea și 
eliberarea poliției. 

http://www.horsemotion.ro/hipoterapie/galerie/ 



Cum să devii fermier social? (5) 

Întrebări înainte de a solicita agricultura socială: 

• Toți cei din familie sunt de acord, există probleme care mai trebuie 
discutate? 

• Membrii familiei sunt pregătiți și dispuși să se angajeze în timp 
regulat pe parcursul câtorva săptămâni sau luni, sunt implicați într-
un contract de agricultură socială? 

• Există anumite tipuri de nevoi fizice, mentale, sociale și de învățare 
/ intelectuale cu care sunteți interesat în mod special de familie, și cu 
care nu vă simțiți confortabil sau încrezător în care să lucrați? 

• Ce fel de activități și servicii puteți oferi în fermă, în raza de acțiuni 
actuale, pentru grupurile de persoane pe care le considerați potrivite 
pentru dvs.? 

• Sunteți gata să vă asigurați respectarea deplină a tuturor cerințelor 
de sănătate și siguranță și să luați orice măsuri suplimentare 
necesare pentru a proteja adulții potențial vulnerabili, care pot avea 
o capacitate limitată, și nu au experiență în ferme sau activități 
agricole? 
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Cum să devii fermier social? (6) 

Clienții agricoli sociale ar trebui să fie pregătiți și 
dispuși să: 

• Se implice pentru o zi obișnuită sau zile și ore 
pentru o perioadă convenită de comun acord; 

• Să asume sarcini care ar include munca fizicăsi 
/ sau ingrijirea animalelor si / sau ajutorarea cu 
intretinerea si alte activitati fizice; 

• Se implice social cu membrii familiei fermei și 
alți care lucrează la fermă și în jurul acesteia; 

• Să respecte toate practicile de sănătate și 
securitate necesare, inclusiv utilizarea hainelor 
și echipamentelor de protecție. 

http://www.horsemotion.ro/hipoterapie/galerie/ 



Cum să devii fermier social? (7) 

Întrebări înainte de a depune cerere de client de agricultură socială: 

• De ce ai vrea să încerci agricultura socială? 

• Ce speri să câștigi cel mai mult din ea? 

• Cum vă simțiți că lucrați în aer liber, că lucrați fizic, poate în condiții proaste sau pe vreme rea? 

• Ce părere aveți despre interacțiunea și lucrul cu animalele? Există orice fel de animale cu care ți-ar plăcea 
în special să lucrezi sau cu siguranță nu ai vrea să lucrezi sau să fii în preajmă? 

• Cum te simți când lucrezi cu solul și plantele și îți murdărești mâinile? 

• Există anumite aspecte pe care le considerați dificile sau vă simțiți nervoși? 

• Ce fel de asistență și asistență credeți că puteți avea nevoie, inclusiv domenii practice precum transport, 
mobilitate, sănătate și alte probleme? 

• Credeți că veți fi pregătiți și capabili să acordați timpul și angajamentul necesar pentru a face un succes 
pentru dvs.? 

• Ce asistență emoțională și practică poți aștepta să obții de la familie, prieteni, asistenți de îngrijire sau alt 
personal de serviciu? 



Cum să devii fermier social? (8) 

Luând-o mai departe - Pregătirea profilului unei ferme: 

Fotografia fermei și locația; 

Dimensiunea fermei, aspectul fermei, împrejurimile fermei, utilizarea terenului, felul 

de culturi, felul de animale, alte activități (fabricarea brânzei, fabricarea conservelor 

etc.); 

Activități / locuri de muncă ale fermei pe tot parcursul anului (recoltare, învelire, cules 

de cartofi etc.); 

Proiecte agricole (diversificarea în producția de brânzeturi sau în producția de fructe, 

pereții de piatră uscată în jurul unei zone ferme, înființarea unei grădini bogate, 

înființarea unei plante sau a unei grădini de legume organice, instalarea unei mori 

eoliene, instalarea energiei solare etc.); 

Cooperativă (e) agricolă comunitară / locală, biserici, cinematografe, birouri și servicii 

guvernamentale, centre de sănătate, ofici poștali, pub-uri, școli, facilități sportive etc . 

Povestea și fotografiile fermei familiale (cum sau de ce ai intrat în agricultură, de ce te 

interesează agricultura socială, indiferent dacă ai copii, ce interese ai etc.). 
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Cum să devii fermier social? (9) 

Continuarea acesteia - Un plan de afaceri ar trebui să includă detalii despre: 

• Ce fel de afacere vă doriți și modelul dvs. de furnizare a serviciilor (modul în care sunteți structurat, 
organizat, înregistrat ca persoană juridică; 

 • Ce activități doriți să desfășurați de-a lungul numărului de ani cuprinși în plan (activități, o gamă asociată 
de abilități, horticultură, agricultură, interior și exterior, elemente fizice și non-fizice ale serviciilor pe care le 
oferiți); 

 • resurse curente (financiare, umane și materiale); 

 • Ce resurse suplimentare aveți nevoie pentru a vă permite să desfășurați activitățile planificate (resurse 
financiare, umane și materiale); 

 • Unde și cum vă propuneți să obțineți aceste resurse (acces la credit, reinvestire a veniturilor înapoi în 
afaceri, achiziționare de echipamente propuse, recrutare de personal); 

 • Informații financiare (care sunt costurile tale; veniturile tale anticipate; profiturile anticipate, adică veniturile 
proiectate mai puțin costurile tale; bugetele sumare pentru perioada planului). 



Cum să devii fermier social? (10) 

Furnizarea agriculturii sociale ținând cont de 

următoarele probleme de sprijin: 

- Mobilitate (stabilitate / accesibilitate); 

- Metode de comunicare utilizate de persoană; 

- Dorințe și probleme 

- Probleme dietetice; 

- Probleme de sănătate (diabet, epilepsie, 

necesități de îngrijire personală / intimă, alergii, 

medicamente, istoric de vaccinuri antitetanice); 

- Probleme senzoriale (vizuale, auditive etc.); 

- Sensibilizare rutieră și trafic; 

- Fumatul. 
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