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Agricultura socială şi dezvoltarea rurală 
 

Prin intermediul agriculturii sociale, exploatațiile agricole pot include participarea persoanelor 

cu nevoi speciale în activitățiile cotidiene ale fermelor. Prin intermediul acestor activități în cadrul 

fermelor, persoanele cu nevoi speciale pot efectua exerciții de rehabilitare, cursuri de recalificare, 

educaționale etc. 

Agricultura socială nu este benefică doar persoanelor cu nevoi speciale, fermierii, de asemenea, 

au parte de beneficii. Aceștia își pot diversifica domeniul de activitate oferind servicii suplimentare, 

obținând astfel și venituri suplimentare. 

Astăzi, practica este îmbunătățită și are caracter inovator deoarece are parte de susținerea 

Uniunii Europene, aceasta promovează integrarea tuturor persoanelor în sociatate, mai ales a celor 

defavorizate. Prin intermediul programului LEADER, se urmărește creșterea competitivității, protejarea 

și perpetuarea mediului înconjurător, îmbunătățirea calității vieții, diversificarea economiei în zonele 

rurale, precum și eradicarea sărăciei și excluderii sociale. Una din cele șase priorității ale programului 

LEADER de sprijin al dezvoltării locale este incluziunea socială a populației defavorizate din mediul rural. 

Termenul de persoane cu nevoi speciale, populație defavorizată ș.a.m.d. în afară de 

minoritățiile de etnie romă sau de persoanele cu handicap, include și tinerii de peste 18 ani care 

părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului, persoanele cu cazier ce nu reușesc să se 

reintegreze în societate, persoanele depedente de narcotice ce au urmat cura de dezintoxicare. 

În cadrul strategiilor de dezvoltare rurală, se includ și activității de promovare a agriculturii 

sociale, cu ajutorul cărora se poate realiza incluziunea socială a acestor grupuri. Procesul este îngreunat 

deoarece oportunitățiile de integrare și reintegrare în societate a acestor persoane în mediul rural sunt 

detul de reduse. 

Agricultura socială și implicit incluziunea socială, este încurajată prin următoarele măsuri la 

nivel local: 

1. Beneficiarii care depun proiecte care favorizează persoanele marginalizate, primesc mai multe 

puncte la selecție; 

2. Beneficiari care depun spre finanțare proiecte de agrement, ce includ cel puțin un program 

special pentru persoane cu handicap, de asemenea, sunt încurajați; 

3. Sunt create locuri de muncă speciale în cadrul administrației publice pentru persoane 

defavorizate; 

4. Sunt organizate evenimente, în cadrul cărora se discută oportunității de integrare sau 

reintegrare a persoanelor defavorizate în societate; 

5. Se asigură acces la informației grupurilor de persoane defavorizate prin intermediul amenajării 

unor locale speciale, sau prin intermediul campaniilor; 

6. Se asigură formare profesională, pregătire antreprenorială și dezvoltare personală. 

Toate aceste inițiative sunt sprijinite la nivel local de un sistem de servicii sociale profesionale 

cu o bună baza de comunicare și informare. Aceste servicii urmăresc, sprijinesc și îmbunătățesc 

integrarea grupurilor dezavantajate. 

În zonele rurale din România și Bulgaria există o serie de decalaje majore în ceea ce privește 

calitatea vieții în mediul rural. Acestea sunt evidente în toate componentele socio-economice: economia 

rurală, serviciile publice, infrastructura edilitară și recreațională, formarea și educația, capacitatea 

administrativă, potențialul demografic, sănătatea, cultura etc.  

Beneficiile principale în urma agriculturii sociale sunt: creșterea produselor vânzabile, 

dezvoltarea sănătății, educației, creșterea locurilor de muncă, îmbunătățirea calității vieții, diversificarea 

activitîțiilor agricole etc. 

Agricultura socială sprijină incluziunea socială a grupurilor defavorizate din mediul rural, 

contribuie la realizarea obiectivelor politiciilor la nivel european și național față de protecția socială, 

educația și sănătatea. 
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