
FLEMO FARMA 

Vaša susedská farma 
 

Flemo Farm je mestská farma s rozlohou pol hektára v oblasti Flemingdon Park na 
severovýchode Toronta. Flemo Farm je jedinečný doplnok poľnohospodárskej krajiny 

mesta 
vyvinuté v komunite a vlastnené komunitou.  

 

Čo sa deje na farme Flemo? 
 
O polovicu farmy sa starajú zamestnanci z celomestskej neziskovej organizácie 
FoodShare, ktorí budú pestovať a zbierať potraviny za pomoci obyvateľov 
prostredníctvom dobrovoľníckeho programu. Produkcia z týchto úrod sa bude 
distribuovať v rámci komunity Flemingdon Park.  
 

Druhá polovica farmy bude venovaná pozemkom pre 5 pestovateľov z miestnej 
komunity, ktorí budú prevádzkovať mikropoľnícke podniky. Ak radi pestujete jedlo, 
chcete prispieť do svojej komunity čerstvými miestnymi produktmi a získať dodatočný 
príjem, prihláste sa do programu komunitných farmárov. 
 

Pravidelne sa prihlasujte - budeme tiež organizovať pravidelné akcie, workshopy 
a prehliadky pre deti i dospelých 

Čo je Flemo farma? 

Flemo Farm je výsledkom spolupráce medzi Flemingdon Health Center a FoodShare 
Toronto, za podpory mesta Toronto, Weston Family Foundation, Park People a Live 
Green. Nadácia Ontario Trillium Foundation financovala počiatočné plánovanie 
zamerané na komunitu v rokoch 2015 - 2016. 

Mesto Toronto a mestskí pestovatelia v Toronte spolupracujú na projekte Community 
Engagement and Entrepreneurial Development (CEED) s cieľom využívať vodné 
koridory na pestovanie ovocných a zeleninových plodín. Flemingdon Park je jedným z 
dvoch miest vybraných pre túto pilotnú iniciatívu. 



Vytvoril sa riadiaci výbor zložený z členov miestnej oblasti, ktorý z farmy Flemo urobil 
živú udržateľnú farmu a komunitný priestor. 
 
A ty! Aj vy ste Flemo Farm a už sa nevieme dočkať, kedy sa k nám pripojíte.      

Ako zistiť viac 
Prihláste sa ako farmár v komunite alebo sa prihláste a prihláste sa na dobrovoľnícku 
službu v www.flemofarm.ca 

Sledujte @FlemoFarm on Facebook, Instagram, or Twitter. 

V prípade otázok, komentárov alebo obáv:     
 flemofarm@gmail.com 

Mussarat Komunitný zdravotnícky pracovník, Flemingdon Zdravotné stredisko 647-
465-0567   Carl Flemo Farm koordinátor, FoodShare 416-363-6441 x211 

 


