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Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JČU) se v oblasti sociálního
zemědělství věnuje spolupráci s tuzemskými i zahraničními aktéry. podílí se
na přípravě
strategických a metodických dokumentů a spolupracuje při řešení projektů, výměně zkušeností
a znalostí a rozvoji sociálního zemědělství.

Spolupráce napříč Evropou
Zemědělská fakulta (ZF) rozvíjí mezinárodní spolupráci s institucemi po celém světě. V rámci sociálního zemědělství je tato spolupráce
při vzdělávání i výzkumu realizována v Evropě např. s Wageningen University & Research v Holandsku, University of Kassel, či Eberswalde
University for Sustainable Development v Německu, Norwegian University of Life Sciences v Norsku a dalšími univerzitami v Rakousku, Itálii,
Řecku a Maďarsku. Výstupy projektů jsou volně dostupné na webových stránkách projektů.

Mezinárodní projekty
Sociální zemědělství je předmětem výzkumných, vzdělávacích i rozvojových projektů. Vedle menších projektů v rámci Visegrádských fondů,
zaměřených např. na mapování situace sociálního zemědělství v zemích V4 či uplatnění místních akčních skupin v rámci této problematiky,
jde především o projekty v programech H2020 a ERASMUS+.
ERASMUS+ SoFarEDU
Projekt SoFarEDU – Social farming
in higher education (2017–2020)
spojil několik univerzit a vysokých
škol. Výstupem jsou
vedle standardů pro
vzdělávání v sociálním
zemědělství
i materiály pro tvorbu vlastních kurzů či
programů, včetně curricula bakalářského
oboru Sociální zemědělství, či učebnice sociálního zemědělství. Německá akademická
agentura DAAD vyhodnotila projekt jako excelentní a doporučila
jej Evropské komisi jako příklad
dobré praxe.

Sdílení zkušeností při návštěvě farem.

ERASMUS+ Revitalist
V rámci projektu Revitalist – Social farming mentor training
(2017–2020) vytvořila skupina odborníků z řad univerzitních
pracovníků
i praktiků konsorcium, jehož cílem byla
příprava
podkladů
a modelového kurzu pro mentory sociálního zemědělství.
V rámci spolupráce
s praxí byl vytvořen i metodický
materiál pro mentory a publikace
zabývající se ekonomickou udržitelností v sociálním zemědělství. Výstupy jsou dostupné na stránkách
projektu.
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ERASMUS+ SoFarTEAM
Na projekt SoFarEDU volně navazující projekt SoFarTEAM – Social
work in farming – Teaching material about client
groups and their involvement in social
farming (2020–2023)
je zaměřen na práci s cílovými skupinami v sociálním
zemědělství. Projekt si vedle analýzy specifik a potřeb jednotlivých
cílových skupin klade za cíl i tvorbu
podpůrných materiálů pro vzdělávání i praxi, s důrazem na snadnou
využitelnost přímými realizátory sociálního zemědělství.

Kontakt s hospodářskými zvířaty je důležitou součástí sociálního
zemědělství.
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H2020 NEXTFOOD
Rozsáhlý
projekt
NEXTFOOD
– Innovative science & education
for
sustainable
agriculture
(2018–2022), zaměřený na inovace ve
vzdělávání a aplikovaném
výzkumu
v oblasti zemědělství a potravinářství,
řeší konsorcium univerzit a vysokých škol
z celého světa. Vedle
dalších aktivit je v rámci projektu
na ZF realizována případová studie
zaměřená na inovace ve vzdělávání, včetně výuky sociálního zemědělství.

Zahajovací setkání projektu H2020 NEXTFOOD ve švédském Malmö.
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