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Česká zemědělská univerzita
v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) je veřejnou vysokou školou s šesti fakultami a jedním
institutem. ČZU nabízí studijní programy zaměřené na ekonomiku a řízení, ekologii, technologie, zemědělství, lesnictví, ale i přírodní vědy. Pracoviště ČZU se věnují pedagogické i vědeckovýzkumné práci
v oblasti zemědělství a udržitelného rozvoje venkovských oblastí z pohledu ekonomického,
environmentálního a sociálního. Více informací naleznete na: www.czu.cz/cs
Sociálním zemědělstvím se zabývají zejména Provozně ekonomická fakulta (v rámci studijních
programů Veřejná správa a regionální rozvoj, Provoz a ekonomika), Fakulta Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (v rámci studijních programů Přírodní zdroje, Zahradnictví, Zemědělství, Biologie, Fytotechnika, Zootechnika a další) a Fakulta Lesnická a dřevařská (v rámci studijních
programů Lesnictví, specializace Ochrana a pěstování lesních ekosystémů nebo Lesní inženýrství).

Sociální zemědělství ve výuce
Katedra humanitních věd je součástí Provozně ekonomické fakulty ČZU. Soustřeďuje se na přípravu
odborníků schopných nalézt uplatnění při řešení sociální politiky v regionálním rozvoji. Katedra je
garantem studijního programu Veřejná správa a regionální rozvoj, kde se ve většině předmětů
dotýká problematiky sociálního zemědělství. Součástí výuky jsou exkurze do zemědělských podniků,
sociálních církevních zařízení nebo soukromých farem, které se věnují sociálnímu zemědělství (např.
Sociální farma, s. r. o.; Domov sv. Anežky, o. p. s.; Biskupství litoměřické).
Některé studentské závěrečné práce řeší sociální zemědělství v souvislosti s regionálním rozvojem.
Z prací vyplývá, že je sice malé povědomí veřejnosti o sociálním zemědělství, nicméně se objevuje
ochota zapojovat se do sociálních aktivit nezemědělských podniků. Na druhou stranu si zemědělské
podniky přejí více spolupracovat s veřejnou správou a místní samosprávou (např. s úřady práce
a dalšími aktéry venkovského prostoru jako spolutvůrci zázemí pro rozvoj komunit a spolkového
života ve venkovském prostředí).

Spolupráce agroekolické farmy Biostatek s organizací
Apropo Jičín, poskytovatelem sociálních služeb.
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Spolupráce ČZU se sociálními podniky
Sdružení Neratov, z. s., bylo založeno v roce 1992. Sdružení se zaměřuje na rozvoj plnohodnotného
života v kdysi vysídlené pohraniční obci, pomoc lidem s postižením a na podporu opuštěných dětí
a pěstounských rodin. Provozuje šest chráněných dílen, chráněné bydlení, obchod, rekreační chaty,
jídelnu. Sdružení pořádá i kulturní a charitativní akce. Více informací naleznete na: www.neratov.cz
Domov sv. Anežky, o. p. s., vznikl v roce 1999 (díky několikaletému úsilí občanského sdružení Pomoc
Týn nad Vltavou) rekonstrukcí areálu zemědělské usedlosti Dvůr Čihovice v Týně nad Vltavou.
Stal se sociálním a společenským centrem pro osoby se zdravotním nebo mentálním postižením.
Více informací naleznete na: www.anezka-tyn.cz

Integrační sociální zahrada Sdružení Neratov.
Foto: Jan Nechvíle

REPARTO Zábřeh, s. r. o. – posláním této sociální firmy je poskytovat lidem se zdravotním postižením, kteří žijí v oblasti Zábřežska, Mohelnicka a Litovelska, možnost pracovního uplatnění; nová
pracovní místa zřizují ve firmě ve spolupráci s Úřadem práce Šumperk. Více informací naleznete
na: www.reparto.cz
Pro-Charitu, s. r. o. – společnost zaměstnává osoby se zdravotním postižením s cílem integrovat do pracovního procesu osoby ohrožené sociálním vyloučením. Mimo to společnost podporuje
komunitní život v regionu měst Dvůr Králové nad Labem a Červený Kostelec a jejich okolí.
Více informací naleznete na: www.pro-charitu.cz
Agroekologická farma Biostatek dlohodobě působí na poli sociálního zemědělství a poskytuje bezpečné a přívětivé faremní prostředí lidem ohroženým sociální exkluzí. Statek je zapojen
v síti mezinárodní dobrovolnické práce na agroekologických farmách. Více informací naleznete
na: www.biostatek.cz
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