Foto: archiv Domova Jeřabina Pelhřimov

Spolupráce
Školního statku Humpolec
s Domovem Jeřabina Pelhřimov

Domov

Jeřabina
příspěvková organizace

Školní statek, Humpolec, DUSILOV 384
Samostatná příspěvková organizace Kraje Vysočina poskytuje zázemí pro praktickou výuku žáků České
zemědělské akademie v Humpolci, střední školy v oboru agropodnikání se zaměřením na klasické
i ekologické zemědělství, potravinářství a také chov koní a jezdectví.
Školní statek hospodaří na cca 800 ha zemědělské půdy, včetně cca 190 ha luk. Hlavními pěstovanými
plodinami jsou obiloviny, krmné plodiny, řepka a brambory. V rámci živočišné výroby je chován skot
(280 ks krav), prasata a zejména pro potřeby praxe studentů také koně. Pro zpestření je na statku také
několik zájmových chovů – lamy, ovce, kozy, křepelky. K lepšímu propojení prvovýroby se zpracováním
a obchodem byly vybudovány vlastní zpracovatelské provozy jatek a masné výroby, výrobky z těchto
provozů se prodávají ve vlastní prodejně.

Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace

Práce se dřevem nás také baví.
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V roce 2014 zrealizoval Kraj Vysočina v rámci projektu Transformace Ústavu sociální péče Těchobuz II
v blízkosti areálu Školního statku Humpolec výstavbu dvou domů chráněného bydlení pro celkem
12 klientů. V bytových jednotkách, které v současné době provozuje Domov Jeřabina Pelhřimov, našli nový domov klienti, kteří jsou postupně integrováni do běžného života. V tomto chráněném bydlení
mají klienti Domova Jeřabina soukromí ve vlastních pokojích, mohou si sami vařit, chodit do práce nebo
do školy. Zkrátka prožívají si svůj, dle názoru „zdravých“ lidí, obyčejný život.

Spolupráce Školního statku Humpolec
s Domovem Jeřabina Pelhřimov
Školní statek Humpolec nabízí v prostorách svého areálu klientům Domova Jeřabina Pelhřimov možnost
návštěv a kontaktu s chovanými zvířaty.
Po počátečních problémech, jak zvládnout právní stránku tohoto projektu (vyjasněnost produktivní
a neproduktivní práce, otázka minimální mzdy klientů), dospěl Školní statek Humpolec spolu s Krajem
Vysočina k dohodě. Školní statek zajišťuje prostory a pracovní a ochranné pomůcky pro klienty, Kraj
Vysočina finanční prostředky na zajištění doprovodu klientů.
Ve školním statku mohou klienti chráněného bydlení pomáhat při krmení dobytka. Přestože nevstupují
přímo do stáje, získávají pocit zodpovědnosti a smysluplnosti své práce.

Pěkný obrázek potěší každé oko.
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Program rozvoje venkova 2014–2020 (PRV)
Název projektu: Modernizace chovu skotu
Školní statek Humpolec využil dotační prostředky PRV na pořízení silážního žlabu, manipulátoru, aplikátoru kejdy. Hlavním přínosem projektu byla modernizace zázemí pro chov skotu se zaměřením na stavební část s návazností na racionální provoz živočišné výroby.

Práce se zvířaty je příjemné odreagování pro klienty
Domova Jeřabina Pelhřimov.
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