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Příležitosti
sociálního zemědělství

V současné době existuje celá řada odborných publikací na téma sociální podnik, sociální služby
a zemědělství. Zemědělství je však v těchto studiích řešeno spíše jako doplňková činnost. Celostátní
síť pro venkov proto iniciovala šetření s cílem poskytnout zájemcům z řad zemědělské veřejnosti
dostatek informací.

„Analýza sociálního zemědělství v podmínkách ČR“
mapovala aktéry sociálního zemědělství a jejich role v rámci poskytování sociálních služeb – zejména v oblasti veřejné správy, zemědělců, vědců a sociálních organizací, naplňujících principy sociálního zemědělství nebo přispívajících k jejich zavádění do praxe. Výsledky shrnují současnou praxi
v ČR, identifikují přednosti sociálního zemědělství a překážky, které musí tento koncept aktuálně
překonávat. Šetření probíhalo zejména v oblastech Kraje Vysočina a Královéhradeckého kraje.
Co může sociální zemědělství nabídnout zemědělcům
• větší diverzifikaci činností na farmě (např. rozšíření služeb, agroturistiku, vzdělávací aktivity)
• vznik nových partnerství a spolupráce v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů
• spolupráci s místní komunitou, akademickým sektorem a sociálními organizacemi
• využití poradenství v oblasti dotačních podpor pro sociální zemědělství
• silnou pozici na lokálním trhu a v místní komunitě
• možnost spolupráce s obdobně zaměřenými podniky v rámci propagace svých výrobků
• pestřejší možnosti pro setkávání a sdílení zkušeností

Farma Lukava v Jindřichovicích pod Smrkem spoluzaložila Centrum
Konipas, které bude fungovat nejen jako farmářská škola pro ekologické zemědělce, ale i jako environmentální sociální podnik.
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Co nabízí sociální zemědělství spotřebitelům
• zdravé, kvalitní, sezónní potraviny, lokální dostupnost, pestrý sortiment výrobků
• možnost dobrovolnictví
• možnost účastnit se zážitkových aktivit na farmě
Co nabízí sociální zemědělství společnosti
•v
 ytváří efektivní prostor pro rozvoj a začlenění sociálně a zdravotně znevýhodněných osob do
běžného života
•e
 nvironmentální přínos – většina agrosociálních podniků se řídí principy ekologického zemědělství
a dbá na pohodu hospodářských zvířat

Environmentální sociální podnik Jasan ekologicky hospodaří a zpracovává své produkty ve Velkých Hostěrádkách u Brna.
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Co nabízí environmentální sociální podnikání a jak souvisí se sociálním zemědělstvím?
Environmentální sociální podnikání propojuje aspekty sociálního a ekologického zemědělství
a integračního sociálního podnikání. Je založeno na principech trojího prospěchu: sociální,
environmentální a ekonomické udržitelnosti.
• Ve venkovských oblastech přináší důstojné pracovní uplatnění nejen znevýhodněným lidem.
• Přispívá k místnímu rozvoji a komunitnímu životu.
•Ř
 eší konkrétní environmentální problémy spojené s úbytkem biodiverzity, kvalitou půdy, suchem
a nadměrným množstvím odpadu.
• Přináší originální produkty a služby, kvalitní a šetrné k životnímu prostředí (často bio).
Více o tématu na samostatném panelu s názvem Environmentální sociální podnikání.
Ekologické hospodářství Svobodného statku na soutoku pěstuje a zpracovává zeleninu, ovoce, bylinky a květiny. Působí v komunitou podporovaném zemědělství.
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