Vzdělávání na agroekologické farmě Biostatek.
Foto: archiv AREA viva

Sociální zemědělství
Evropa a Česká republika
Sociální zemědělství je inovativní přístup vycházející z tradičních venkovských svépomocných
systémů. Sdružuje v sobě koncepty multifunkčního zemědělství, sociálních služeb a zdravotní
péče na evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovni.

Sociální zemědělství v Evropě
Evropský model počítá se zemědělstvím jako multifunkční disciplínou, jejíž strategie je založena
na udržitelném rozvoji a stabilizaci venkovských oblastí.
Pojem „sociální zemědělství” byl v Evropě poprvé zmiňován koncem minulého století, v České
republice se objevuje okolo roku 2010. Definice sociálního zemědělství není zatím v Evropě jednotná
a liší se podle způsobu a míry využití zemědělství pro sociální účely.

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Sociální zemědělství –
ekologická péče a politika v sociální a zdravotní oblasti (2012):
•S
 ociální zemědělství je prospěšné pro společnost, jelikož poskytuje sociální služby a zlepšuje stávající služby ve prospěch obyvatel venkovských oblastí prostřednictvím využívání
zemědělských a venkovských zdrojů v širokém slova smyslu.

Výrobky chráněné dílny Sdružení Neratov.
Foto: archiv Sdružení Neratov

•Ú
 zce souvisí s multifunkční povahou zemědělství a plně zapadá do konceptu rozvoje venkova, umožňuje zemědělcům diverzifikaci jejich příjmů.
•P
 řispívá v rámci produkce zemědělského zboží k blahobytu a sociální integraci osob se
specifickými potřebami.
• Využívá zemědělské zdroje, rostlinné i živočišné, za účelem vytváření sociálních služeb
ve venkovských nebo příměstských oblastech (např. rekvalifikace, vzdělávání, terapie, chráněná zaměstnání, celoživotní učení a další činnosti přispívající k sociální integraci).

Sociální zemědělství v České republice

Sdružení Neratov, v horské vesnici Neratov v Orlických horách, provozuje sociální služby, chráněné bydlení a denní stacionář.
Foto: archiv Sdružení Neratov

•S
 ociální zemědělství v podmínkách ČR samo o sobě není terapií a zemědělci nejsou v pozici
terapeutů. Farma zaměřená na sociální zemědělství není specializovaná léčebna; lidé mohou
využívat její podpůrné služby a mohou těžit z účasti na zemědělských činnostech v neklinickém
prostředí; vykonávají skutečnou práci a svým aktivním zapojením přispívají místní ekonomice
a komunitě.
•V
 edle pracovních činností se mohou lidé účastnit vzdělávacích či rekvalifikačních programů,
které agrosociální podniky v rámci svých činností nabízí.
•S
 ociální farma v podmínkách ČR musí být schopna sama zvládat ekonomická rizika a za výsledky své podnikatelské činnosti ručí vlastním majetkem.

Do sítě POMOC Týn nad Vltavou patří také Domov sv. Anežky, který
nabízí podporu lidem s mentálním i fyzickým postižením.
Foto: archiv Domova sv. Anežky

