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Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích

Při výuce i výzkumu realizuje Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
(jču) i praktickou spolupráci s aktéry v oblasti sociálního zemědělství jak v České republice, tak
v zahraničí. Zástupci Zemědělské fakulty zároveň působí i v dalších organizacích věnujících se
sociálnímu zemědělství.

Spolupráce se zástupci sociální praxe
Praktická spolupráce je rozvíjena se zahraničními organizacemi věnujícími se praktickému rozvoji
sociálního zemědělství, jako je např. Social Farming Ireland (IR), PETRARCA – European Academy
for the Culture of Landscape (D), Agricoltura Capodarco (IT), Thüringer Ökoherz e. V. (D), AIAB –
Italian Association for Organic Agriculture (IT) či Ruskin Mill College (UK).
Zástupci Zemědělské fakulty (ZF):
• jsou členy odborného týmu „Pracovní komise sociálního zemědělství“, kterou založilo Ministerstvo
zemědělství v roce 2015,
• spolupracují s Asociací sociálního zemědělství, z. s.,
•s
 polupracují s Celostátní sítí pro venkov a jsou členem Tematické pracovní skupiny „Sociální
zemědělství – návrh systému opatření pro podmínky ČR“.
V České republice probíhá spolupráce se sociálními farmami a dalšími zástupci přímé praxe, v jejímž
rámci jsou řešeny i závěrečné práce v bakalářském, magisterském i doktorském stupni. Práce
jsou zaměřeny na analýzy struktury sociálních farem, hodnocení možností značení, certifikace
a kontroly produkce v sociálním zemědělství, posuzování ekonomické rentability, potřeby cílových
skupin v rámci sociálního zemědělství či optimalizace faremního prostředí.

Hipoterapie jako součást praxe v sociálním zemědělství.
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Příklady spolupracujících subjektů
Diakonie Českobratrské církve evangelické – Středisko Světlo ve Vrchlabí
Komunitní terapeutická zahrada je zaměřena na terapii lidí s mentálním postižením.
Zahrada navržená a obhospodařovaná na principech přírodních zahrad je místem
setkání světů osob s handicapem a místních obyvatel při pěstování zeleniny a při
kulturních akcích. Je využívána v rámci registrované služby Sociální rehabilitace. Příroda a přírodní prvky napomáhají rozvoji dovedností pro samostatný život. Jedná se především
o uvědomění a komunikaci vlastních potřeb, rozvoj jemné motoriky, spolupráci s ostatními, odpovědnost a pracovní návyky, zažití úspěchu při sklízení vlastních výpěstků či rozvinutí senzitivity
k okolí.

Sociální zemědělství v terapeutické zahradě ve Vrchlabí.
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Více informací naleznete na: www.diakonievr.cz
Svobodný statek na soutoku, o. p. s.
Svobodný statek na soutoku je biodynamická farma hospodařící na výměře 11 ha, která
je zaměřená na pěstování biozeleniny, bylin, květin a ovoce. Farma v současnosti pěstuje více než 50 druhů zeleniny, kterou částečně zpracovává.
Úzce spolupracuje s organizací Camphill na soutoku, z. s., jejíž obyvatelé pomáhají na statku několik dní v týdnu. Pracují na poli a na zahradě a do zemědělské činnosti se zapojují tak, jak jim to jejich
mentální a fyzické schopnosti umožňují. Stávají se součástí zemědělského týmu, což v nich posiluje
pocit užitečnosti a důležitosti i pro okolní svět. Vedle aktivit sociálního zemědělství jsou pracovníci
organizace zapojeni i do konceptu komunitou podporovaného zemědělství, rozvíjí vzdělávací aktivity a v neposlední řadě pečují o krajinu a životní prostředí.
Více informací naleznete na: www.svobodny-statek.cz

Svobodný statek na soutoku rozvíjí širokou škálu aktivit spadajících
pod koncept sociálního zemědělství.
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