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Úvod 

Považuje sa za dôležitú úlohu v programoch rozvoja 
vidieka prostredníctvom podpory zakladania: 

• vidiecke podniky zapojené do kombinovanej 
terapie, sociálneho rozvoja a začlenenia do trhu 
práce, a 

• služby pre znevýhodnené osoby využívajúce 
poľnohospodárske zdroje. 

Vďaka spolupráci medzi rôznymi administratívnymi a 
politickými subjektmi (poľnohospodárstvo, 
vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, spravodlivosť, 
sociálne veci) sa poľnohospodárske služby premieňajú 
na sociálne služby: okrem základných 
poľnohospodárskych činností pozývajú sociálne farmy 
ľudí zo znevýhodnených skupín, aby sa zúčastňovali 
na poľnohospodárstve. činnosti a sociálni 
poľnohospodári sú odmeňovaní 

Sociálne poľnohospodárstvo sa považuje za spôsob, ako zmenšiť rozdiely medzi regiónmi 

prostredníctvom konsolidácie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. 

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 



Čo je sociálne poľnohospodárstvo? 

Pojmy starostlivosť o poľnohospodárstvo, pojivové 

poľnohospodárstvo, poľnohospodárstvo pre zdravie, 

zelená starostlivosť, zelené terapie, sociálne 

poľnohospodárstvo a sociálne poľnohospodárstvo 

opisujú poľnohospodárske postupy zamerané na podporu 

rehabilitácie a starostlivosti o znevýhodnených ľudí a / 

alebo na integráciu ľudí s „nízkou zmluvnou kapacitou“. 

Sociálne poľnohospodárstvo propaguje / poskytuje 

vzdelávacie, liečebné, duševné zdravie a služby sociálnej 

starostlivosti. 

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



Medzi konvenčné operácie sociálneho poľnohospodárstva patrí 
živočíšna výroba, rastlinná výroba, rastlinná výroba alebo 
správa lesov a agroturistické činnosti, ktoré sa v zásade 
prispôsobujú regiónom, v ktorých má podnikanie väčší význam. 

Podporujú sa konkrétne výroby založené na bioprodukcii a 
spracovaní vrátane rôznych foriem krátkych potravinových 
reťazcov. 

Okrem poľnohospodárstva a spracovania potravín sú zahrnuté 
tradičné vidiecke remeslá, ktoré zahŕňajú výrobcov a ručne 
vyrábané miestne výrobky. 
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História sociálneho poľnohospodárstva 

Benjamin Rush (1746-1813), americký 
vychovávateľ, humanitárny lekár, lekár, politik a 
sociálny reformátor, je považovaný za jedného z 
prvých lekárov, ktorý poukazuje na pozitívne 
účinky praxe ergoterapie (a takých prác ako 
rúbanie dreva, kopanie v záhrade, zakladanie ohňa, 
drhnutie podláh, pranie atď.) na duševnú pohodu. 

Charles Willson Peale - Independence National Historical Park, 

Public Domain, 

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



Kto sú znevýhodnení ľudia? (1) 

Existuje niekoľko druhov, skupín a kategórií znevýhodnených ľudí: 

• izolované bývalé a súčasné závislé osoby tvoria aktívnu súčasť spoločnosti; 

• bývalé a súčasné odsúdené osoby, ktoré majú ťažkosti s opätovným začlenením do spoločnosti po tom, 
čo poskytli čas na svoje protiprávne konanie; 

• prisťahovalcov; 

• nespôsobilé deti vo veku 0-4 rokov a deti do 12 rokov; 

• ľudia, ktorí sa nezamestnávajú dlhodobo a nemajú definovanú perspektívu opätovného zamestnania; 

• osoby postihnuté autizmom, deti alebo dospelí, ktoré majú špecifické príznaky autistického syndrómu 
kombinované alebo nie s inými formami práceneschopnosti; 

• osoby postihnuté syndrómom vyhorenia alebo prejavujúce strach z príznakov vyhorenia pochádzajúcich 
z profesionálneho alebo súkromného prostredia, u ktorých dočasne nie je možné plné zamestnanie; 



Kto sú znevýhodnení ľudia? (2) 

• osoby predstavujúce nespôsobilosti psychického alebo fyzického charakteru, ktoré sú napadnuté alebo 
narušené a bránia im v úplnom nediskriminačnom styku so spoločnosťou; 

• osoby predtým postihnuté nehodami alebo chorobami, ktoré majú za následok vážne poškodenie mozgu 
a ktoré čelia obmedzeniam pri pokusoch o normálne konanie v spoločnosti; 

• utečenci hľadajúci ochranu, žiadatelia o azyl, ktorí očakávajú udelenie práva na bývanie ochotní aktívne 
integrovať spoločnosť a zvyky vrátane zamestnania; 

• seniori vo veku nad 55 rokov, ktorí prejavujú špecifické príznaky alebo sú postihnutí demenciou; 

• seniori vo veku nad 55 rokov, ktorí potrebujú pomoc pri trávení svojho času; 

• mladí ľudia pochádzajúci alebo integrovaní do vzdelávacích systémov zaoberajúcich sa osobitnými 
potrebami súvisiacimi s psychologickými výzvami a / alebo otázkami interakcie; 

• mladí ľudia sú trochu mentálne napadnutí a potrebujú pomoc a podporu na aktívnu integráciu do 
spoločnosti. 



Čo je sociálne poľnohospodárstvo? 

Farmy starostlivosti o zdravie alebo sociálne farmy sú 

prevádzkované sociálnymi družstvami pracovnej integrácie, na 

spoločnom základe alebo zo zvyškových pôdnych zdrojov 

ponechaných v stave opustenia. Oni: 

• zamestnávajú významný počet žien; 

• integrujú veľké množstvo miestnych vonkajších sietí; 

• praktikujú biologickú výrobu; 

• produkujú výrobky s vysokou pridanou hodnotou; 

• produkujú viac výrobkov; 

• poskytujú ostro „otvorenú“ realitu teritóriu a miestnej komunite; 

• vyžadujú si veľa manuálnej práce; 

• podporujú súvisiace aktivity (didakticko-vzdelávacie činnosti, 

priamy predaj výrobkov, pohostinstvo a pohostinstvo, 

transformácia v rámci spoločnosti atď.); 

• podporujú malé a stredné poľnohospodárske činnosti; 

• používajú ekologické výroby postupy. 

Copyright: G. Rata 



Sociálne poľnohospodárstvo v EÚ 

Niekoľko krajín EÚ prijalo sociálne poľnohospodárstvo (a implicitne terapiu pomocou zvierat, 
pedagogickú terapiu pomocou zvierat a záhradnícku liečbu) ako multifunkčnú inovačnú stratégiu: Rakúsko, 
Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko , Írsko, Taliansko, Luxembursko, 
Macedónsko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo. 

Rumunsko nepatrí medzi nich, hoci zažilo rôzne formy sociálneho poľnohospodárstva počnúc 90. rokmi 
integráciou týchto postupov ako novej skúsenosti so zvýšenou udržateľnosťou. 

V Rumunsku sú skôr oboznámení so sociálnym hospodárstvom, sociálnym podnikaním a sociálnym 
bývaním ako so sociálnym poľnohospodárstvom. Sociálne poľnohospodárstvo však patrí: 

• sociálna ekonomika (keďže poľnohospodárstvo je hlavným odvetvím hospodárstva), 

• sociálne podnikanie (keďže podnikanie tiež patrí do poľnohospodárstva), 

• sociálne bývanie (pretože sa týka aj ľudí bez domova vo vidieckej oblasti). 



Stupne v sociálnom poľnohospodárstve 

Sociálne poľnohospodárstvo má päť etáp, ktoré musia prejsť znevýhodnení ľudia: 

 

1. Technická/procedurálna interakcia s rastlinami, zvieratami a nástrojmi → 

2. Dialóg a vzťah s tútorom, so vedúcim poľnohospodárom → 

3. Rozšírenie vzťahov s väčšou skupinou ľudí → 

4. Úplné začlenenie a uznanie diela → 

5. Ekonomické uznanie aktívnej účasti účastníkov / používateľov. 



Aktivity sociálneho poľnohospodárstva 

Najbežnejšie činnosti v oblasti sociálneho 
poľnohospodárstva, bez ohľadu na typ 
cieľových znevýhodnených ľudí, súvisia s 
rastlinnou výrobou a živočíšnou výrobou. 
Rozlišujeme teda medzi: 

Záhradnícka terapia 

a 

Liečba pomocou zvierat 

Copyright: G. Rata 

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



Záhradnícka terapia 

Záhradnícka terapia alebo sociálne a terapeutické záhradníctvo (STH) označuje angažovanosť osoby v 
záhradníckych a rastlinných činnostiach, ktorú pomáha vyškolený terapeut, s cieľom dosiahnuť konkrétne 
ciele terapeutickej liečby: 

• Priamy kontakt s rastlinami odvádza pozornosť jednotlivca od stresu a zvyšuje jeho celkovú kvalitu života; 

• Je známe, že vizuálna estetika rastlín vyvoláva pocity vnútorného pokoja, ktorý vytvára pozitívne emócie k 
zmysluplnému oceneniu života. 

Záhradnícka terapia je aktívny proces, ktorý sa vyskytuje v kontexte zavedeného liečebného plánu a 
záhradnícki terapeuti sú špeciálne vzdelaní a vyškolení členovia rehabilitačných tímov (pozostávajúcich z 
lekárov, ergoterapeutov, psychiatrov, psychológov atď.), Do ktorých je zapojená znevýhodnená osoba. vo 
všetkých fázach záhradníctva, od propagácie po predaj výrobkov, ako prostriedku na zlepšenie ich života. 



Efekty záhradníckej terapie 

Významný pozitívny prínos záhradníckej terapie pre ľudské zdravie sa pozoroval pre celý rad zdravotných 

výsledkov, ako napríklad zníženie: 

• príznaky úzkosti (nepríjemný stav vnútorných nepokojov), 

• index telesnej hmotnosti (miera telesného tuku na základe výšky a hmotnosti), 

• symptómy depresie (stav nízkej nálady a averzie k aktivite), 

• poruchy nálady (hlavný základ poruchy nálady), 

• stres (pocit napätia a tlaku), 

ako aj zvýšenie: 

• kognitívnej funkcie (mentálna činnosť alebo proces získavania vedomostí a porozumenia 

prostredníctvom myslenia, skúsenosti a zmyslov), 

• úrovne fyzickej aktivity (denná fyzická aktivita osoby ako číslo), 

• kvality života (vnímaná kvalita každodenného života jednotlivca), 

• zmyslu pre komunitu (skôr skúsenosť komunity ako jej štruktúra, formácia, nastavenie alebo iné 

vlastnosti). 



Liečba pomocou zvierat 

Terapia za pomoci zvierat (AAT) je alternatívny alebo doplnkový 
druh liečby, pri ktorej sa zvieratá využívajú ako forma liečby: 
videnie zvierat v pokoji alebo v pokojnom stave môže signalizovať 
bezpečnosti ľudí, ich bezpečnosti a pocitu pohody, čo zasa , môže 
vyvolať stav, v ktorom sú možné osobné zmeny a liečenie. 

Najbežnejšie formy AAT sú: 

• psy (terapia pomocou psov) a 

• kone (terapia pomocou koňa). 

Copyright: G. Rata 



Terapia pomocou psov 

V terapii podporovanej psami interagujú psy s terapiou so 
znevýhodnenými ľuďmi pri intervenciách zameraných na zvieratá, aby sa 
posilnili terapeutické činnosti a dobré životné podmienky vrátane ich 
behaviorálneho, kognitívneho, fyzického a sociálno-emotívneho 
fungovania. 

Terapeutické psy: 

• pohodlie pacientov prostredníctvom kontaktu s telom; 

• zapojenie pacientov do interakcií, ktoré môžu pomôcť zlepšiť ich 
motorické zručnosti a nadviazať dôverný vzťah s ostatnými; 

• prejavy správanie, ktoré ľudia považujú za priateľské a vítajúce; 

• majú pokojný temperament na uspokojenie kontaktu s neznámymi 
pacientmi, zatiaľ čo slúžia ako zdroj pohodlia; 

• interakcia medzi pacientmi a terapeutickými psami tiež pomáha 
znižovať stresové a úzkostné pocity pacientov. 

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

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



Terapia pomocou koní 

Terapia podporovaná koňmi alebo hipoterapia označuje 
liečebnú stratégiu zameranú na fyzickú, pracovnú a rečovú terapiu, 
ktorá využíva pohyb koní ako súčasť integrovaného intervenčného 
programu na dosiahnutie funkčných výsledkov u ľudí, ktorý majú: 

• problémy týkajúce sa správania (zahŕňajúce, súvisiace alebo 
zdôrazňujúce správanie), 

• kognitívne (týkajúce sa kognície) problémy, 

• fyzické (týkajúce sa tela na rozdiel od mysle) problémy, 

• psychologické problémy (súvisiace s duševným a emocionálnym 
stavom človeka), 

• sociálne problémy (týkajúce sa spoločnosti alebo jej 
organizácie), 

• poruchy reči (poruchy ovplyvňujúce schopnosť normálnej reči: 
artikulácia - fonetické alebo fonologické poruchy; plynulosť - 
koktanie alebo rušenie a / alebo hlasový tón, hlasitosť, hlasitosť 
alebo rýchlosť). 

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



Efekty terapie pomocou zvierat 

Liečba podporovaná zvieratami môže liečiť veľa stavov/porúch: 

• pokročilé srdcové zlyhanie (stav, keď srdce nie je schopné pumpovať dostatočne na to, aby udržalo 
prietok krvi na uspokojenie potrieb tela); 

• rakovina (choroba zahŕňajúca abnormálny rast buniek s potenciálom napadnutia alebo rozšírenia do 
iných častí tela); 

• chronická bolesť (bolesť, ktorá trvá dlho); 

• demencia (ochorenie mozgu, ktoré spôsobuje dlhodobé a často postupné znižovanie schopnosti myslieť 
a pamätať); 

• vývojová porucha (psychiatrický stav, ktorý má pôvod v detstve a ktorý má vážne poškodenie v rôznych 
oblastiach); 

• psychologické poruchy (behaviorálne alebo mentálne vzorce, ktoré spôsobujú značné utrpenie alebo 
narušenie osobného fungovania). 



Psychologické poruchy a terapia pomocou zvierat 

Terapia pomocou zvierat je účinná pri psychických poruchách, ako sú: 

• Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), duševná porucha 
charakterizovaná správaním bez ohľadu na následky, ťažkosti so 
zvýšenou pozornosťou, nadmernou aktivitou a reguláciou emócií, 
ktoré inak nie sú vhodné pre vek osoby; 

• Porucha autistického spektra (ASD), rad duševných porúch, pri ktorých 
jednotlivci často čelia ťažkostiam so sociálnou komunikáciou a 
interakciou a obmedzenými, opakujúcimi sa vzorcami správania, 
záujmov alebo činností; 

• Závažná depresívna porucha (MDD), mentálna porucha 
charakterizovaná najmenej dvoma týždňami nízkej nálady, ktorá sa 
vyskytuje vo väčšine situácií; 

• Posttraumatická stresová porucha (PTSD), duševná porucha, ktorá sa 
môže vyvinúť po tom, ako je osoba vystavená traumatickým 
udalostiam, ako sú sexuálne útoky, dopravné kolízie, vojny alebo iné 
ohrozenia života osoby. https://img.culturacolectiva.com/content_image/2019/1/

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

depression.jpeg 



Prečo sociálne podnikanie? 

Sociálne farmy a komunity, poskytovatelia inštitucionálnych služieb (denné/pracovné služby, služby duševného 
zdravia, väzenské služby atď.), súkromné špecializované alebo zmiešané rodinné farmy, sociálne podniky 
ponúkajúce školiace, pracovné a vzdelávacie služby pre verejnosť (konkrétne vrátane zamerania alebo zamerania 
na ľudia so špeciálnymi potrebami) a dobrovoľní poskytovatelia sektora (náboženské a súkromne podporované 
organizácie a služby, často zameraní na konkrétne skupiny jednotlivcov, ako sú ľudia s autizmom, ľudia s 
Downovým syndrómom), by sa mali zapojiť do sociálneho poľnohospodárstva najmenej z troch dôvodov: 

• Pre hospodárske a sociálne výhody poľnohospodárskej rodiny: 

•  pomoc pri väčšom začlenení vylúčených ľudí; 

•  zmena v ich živote; 

•  vidieť účinky ľudí, ktorí trávia čas na sociálnej farme; 

• Za duševné, fyzické a sociálne výhody klientov; 

• pre výhody širšej komunity 



Ako sa stať sociálnym farmárom? (1) 

Pri zvažovaní možnosti stať sa 
sociálnym poľnohospodárom 
nezabudnite na nasledujúce fázy: 

• Preskúmanie možností; 

• Opýtajte sa sami seba, či je pre vás 
sociálne poľnohospodárstvo; 

• Pokračovanie, ak odpoveď na 
predchádzajúcu otázku je „áno“ 
(príprava a plánovanie); 

• Poskytovanie sociálneho 
poľnohospodárstva. 
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Ako sa stať sociálnym farmárom? (2) 

Potrebný prieskum: 

• Identifikujte zdroje, kde môžete získať viac informácií o 

sociálnom poľnohospodárstve: 

• o čo ide; 

• čo to znamená; 

• Identifikujte príležitosti sociálneho poľnohospodárstva a 

prístup k nim (politiky v oblasti zdravotnej a sociálnej 

starostlivosti, služby, potenciálni klienti): 

• ktoré služby poskytuje kto; 

• ako sú financované; 

• od koho sú financované. 
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Ako sa stať sociálnym farmárom? (3) 

Sociálnym poľnohospodárom sa môžete stať, ak: 

• Ste praktický farmár; 

• Vaša situácia na farme môže uspokojiť potreby sociálneho 

poľnohospodárstva (Môže vyhovieť potrebám v oblasti 

bezpečnosti, pohodlia a dobrých životných podmienok ľudí 

s rôznymi potrebami, ktorí prichádzajú do práce? Môžete na 

tom urobiť zmeny a úpravy? Ste schopní a ochotní vykonať 

tieto zmeny? a úpravy?); 

• Môžete ľahko a prakticky vyhovieť časovým, energetickým a 

pracovným záväzkom potrebným na splnenie potrieb 

účastníkov sociálneho poľnohospodárstva; 

• Rodinní príslušníci farmy majú zručnosti alebo životné 

skúsenosti, ktoré by mohli byť užitočné a dôležité pre 

podporu účastníkov sociálneho poľnohospodárstva. 

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

0waste%201.jpg 



Ako sa stať sociálnym farmárom? (4) 

Ako rodina sociálneho poľnohospodárstva by ste 
mali byť pripravení a ochotní: 

• Otvorte svoju farmu a domov, aby ste sa mohli 
zapájať a podporovať ľudí v oblasti zdravotnej, 
sociálnej a osobnej podpory; 

• Zaviazať sa seba a svoju rodinu k poskytovaniu 
služieb sociálneho poľnohospodárstva na určité 
časové obdobie a na určité hodiny a dni; 

• Plne spolupracovať s poskytovateľmi služieb a 
klientmi pri plánovaní a odsúhlasení jasného 
programu činností a podpory; 

• Uľahčenie a podpora sociálneho zapojenia 
klientov a miestnych komunít; 

• Dodržiavajte všetky príslušné nariadenia vrátane 
tých, ktoré sa týkajú zdravia a bezpečnosti; 
ochrana zraniteľných dospelých osôb; poistenie; 
policajné previerky a previerky. 

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



Ako sa stať sociálnym farmárom? (5) 

Otázky pred podaním žiadosti o sociálne poľnohospodárstvo: 

• Sú všetci v rodine spokojní s tým, že to pôjde, existujú nejaké 
starosti alebo problémy, o ktorých treba ešte hovoriť? 

• Sú členovia rodiny pripravení a ochotní pravidelne sa zúčastňovať 
na zmluvách o sociálnom poľnohospodárstve v období 
niekoľkých týždňov alebo mesiacov? 

• Existujú nejaké fyzické, duševné, sociálne a vzdelávacie / 
intelektuálne potreby, s ktorými sa vy ako rodina obzvlášť 
zaujímate, a nie je vám príjemné alebo s istotou spolupracovať? 

• Aké aktivity a služby môžete ponúknuť na farme v rámci vášho 
súčasného rozsahu činností pre skupiny jednotlivcov, o ktorých si 
myslíte, že by boli pre vás dobrým zápasom? 

• Ste pripravení zabezpečiť úplný súlad so všetkými požiadavkami 
na ochranu zdravia a bezpečnosť a prijať akékoľvek ďalšie 
opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na ochranu potenciálne 
zraniteľných dospelých osôb, ktoré môžu mať obmedzenú 
kapacitu, a majú malú alebo žiadnu skúsenosť s 
poľnohospodárstvom alebo poľnohospodárskou činnosťou? 
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Ako sa stať sociálnym farmárom? (6) 

Klienti sociálneho poľnohospodárstva by mali byť 
pripravení a ochotní: 

• Zaviazať sa k pravidelnému dňu alebo dňom a 
časom na vzájomne dohodnuté obdobie; 

• Prijímať úlohy, ktoré zahŕňajú prácu na zemi a / 
alebo starostlivosť o zvieratá a / alebo pomoc pri 
údržbe a inej fyzickej práci; 

• Spoločne sa zapájajte do kontaktu s rodinnými 
príslušníkmi farmy a ostatnými, ktorí pracujú na 
farme a okolo nej; 

• Dodržiavajte všetky požadované zdravotné a 
bezpečnostné postupy vrátane použitia 
ochranného odevu a vybavenia. 

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



Ako sa stať sociálnym farmárom? (7) 

Otázky pred podaním žiadosti o klienta sociálneho poľnohospodárstva: 

• Prečo by ste chceli vyskúšať sociálne poľnohospodárstvo? 

• V čo z toho dúfate najviac? 

• Aký je váš názor na prácu vonku, fyzickú prácu, možno v špinavých podmienkach alebo v zlom počasí? 

• Ako sa cítite pri interakcii a práci so zvieratami? Existujú nejaké zvieratá, s ktorými by ste chceli pracovať, 
alebo by ste určite nechceli pracovať alebo byť v okolí? 

• Aký je váš názor na prácu s pôdou a rastlinami a na zašpinenie rúk? 

• Existujú nejaké aspekty, ktoré by podľa vás mohli byť ťažké alebo znervóznené? 

• Aký druh podpory a pomoci si myslíte, že by ste mohli potrebovať, vrátane praktických oblastí, ako sú 
doprava, mobilita, zdravie a iné otázky? 

• Myslíte si, že budete pripravení a schopní venovať potrebný čas a odhodlanie, aby ste pre vás dosiahli 
úspech? 

• Akú emocionálnu a praktickú pomoc môžete očakávať od rodiny, priateľov, opatrovateľov alebo iného 
servisného personálu? 



Ako sa stať sociálnym farmárom? (8) 

Pokračovanie - Príprava profilu farmy: 

• fotografia a umiestnenie farmy; 

• veľkosť farmy, aspekt farmy, okolie farmy, využitie pôdy, druh 
plodiny, druh dobytka, iné činnosti (výroba syra, výroba 
konzerv atď.); 

• poľnohospodárske činnosti/pracovné miesta počas celého 
roka (zber, jahňatá, zber zemiakov atď.); 

• poľnohospodárske projekty (diverzifikácia na výrobu syrov 
alebo na pestovanie ovocia, založenie permakultúrnej 
záhrady, založenie byliny alebo záhrady s biopotravinami, 
inštalácia veterného mlyna, inštalácia slnečnej energie atď.); 

• poľnohospodárske družstvo/spoločenstvo, cirkev, kino, 
vládne úrady a služby, zdravotné strediská, pošta, krčmy, 
školy, športové zariadenia atď .; 

• príbeh a fotografie rodinnej farmy (ako alebo prečo ste sa 
dostali do poľnohospodárstva, prečo sa zaujímate o sociálne 
poľnohospodárstvo, či máte deti, aké máte záujmy atď.). 
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Ako sa stať sociálnym farmárom? (9) 

V ďalšom postupe - obchodný plán by mal obsahovať podrobnosti o: 

• druh podnikania a modely poskytovania služieb (štruktúra, registrovaný ako právnická osoba; či ste 

multifunkčný podnik, sociálny podnik, ktorý sa zapája do sociálneho poľnohospodárstva ako súčasť 

diverzifikácie poľnohospodárskych podnikov); 

• činnosti, ktorým sa chcete venovať za roky zahrnuté do plánu (činnosti, súvisiace možnosti, 

záhradníctvo, poľnohospodárstvo, interiér a exteriér, fyzické a nefyzické prvky služieb, ktoré 

ponúkate); 

• obežné aktíva a zdroje (finančné, ľudské a materiálne aktíva); 

• aké ďalšie zdroje potrebujete, aby ste mohli vykonávať plánované činnosti (finančné, ľudské a 

materiálne zdroje); 

• kde a ako navrhujete získanie týchto zdrojov (prístup k úveru, opätovné investovanie príjmu späť 

do podnikania, navrhovaný nákup vybavenia, nábor pracovníkov); 

• finančné informácie (aké sú vaše náklady; váš očakávaný príjem; vaše očakávané zisky, t. j. 

predpokladaný príjem znížený o vaše náklady; súhrnné rozpočty na obdobie plánu) 



Ako sa stať sociálnym farmárom? (10) 

Poskytovanie sociálneho poľnohospodárstva s 
prihliadnutím na tieto problémy podpory: 

• mobilita (stabilita/dostupnosť); 

• komunikačné metódy používané osobou; 

• páči sa/nepáči sa; 

• dietetické otázky; 

• zdravotné problémy (cukrovka, epilepsia, 
osobné/intímne potreby starostlivosti, alergie, 
lieky, anamnéza vakcíny proti tetanu); 

• senzorické problémy (zrakové, sluchové atď.); 

• povedomie o cestách a premávke; 

• fajčenie. 
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