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KRAJ VYSOČINA
V Kraji Vysočina pracuje v zemědělství, lesnictví a rybářství téměř 17 tisíc osob a podíl tohoto
sektoru na zaměstnanosti činí 6,8 %, což je výrazně více než průměr ČR (2,7 %). Je zde evidováno
4 086 zemědělských podniků (rok 2019), NEJČASTĚJI o rozloze 10–50 ha. Zaměření zemědělské výroby
je převážně kombinací rostlinné a živočišné. V porovnání s celou ČR je Kraj Vysočina hodnocen
jako kraj s vysokou specializací na chov skotu. Více informací NALEZNETE na: www.kr-vysocina.cz

Propojení zemědělství a sociální oblasti v Kraji Vysočina
Kraj Vysočina
• Aktivně spolupracuje s Celostátní sítí pro venkov:
- Je členem odborného týmu Tematické pracovní skupiny “Sociální zemědělství – návrh
systému opatření pro podmínky ČR“ a podílel se na zpracování „Analýzy sociálního
zemědělství v ČR“.
-
Účastní se přípravy Tematické pracovní skupiny „Krátké dodavatelské řetězce a komunitou
podporované zemědělství“, která v letošním roce (2021) zahájila svoji činnost.
• Spolupracuje s místními akčními skupinami (MAS) – sociálnímu zemědělství se věnuje např. MAS
Českomoravské pomezí, o. p. s.
•P
 odpoří (2021) činnost sociálních podniků vydáním katalogu s informacemi o službách a výrobcích,
které sociální podniky a agrosociální farmy v regionu nabízí.

 odniky a organizace, které se zabývají v Kraji Vysočina
P
sociálním zemědělstvím
Chaloupky, obecně prospěšná společnost, Vysočina – v areálu pro zahradní terapii v Balinách u Velkého Meziříčí nabízí propojení zahradnických činností a sociální rehabilitace; realizuje vzdělávací akce
pro veřejnost.
BIOFARMA DoRa, s. r. o. – rodinná farma se zabývá chovem koz a zpracováním kozího mléka; zaměstnává mimo jiné i matky samoživitelky a osoby vedené dlouhodobě na úřadu práce.
Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 – do zemědělských aktivit zapojuje klienty sociálního zařízení Domov Jeřabina; v rámci výukových programů prezentuje studentům České zemědělské akademie
v Humpolci i tuto stránku multifunkčního zemědělství.
Zemědělské družstvo Maleč – realizovalo stavební úpravy některých provozů z důvodu zaměstnávání
sociálně znevýhodněných pracovníků; v současné době zaměstnává pracovníka upoutaného na invalidním vozíku.

Skot má v Kraji Vysočina nezastupitelnou úlohu.
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Zdravá půda – naše obživa.

Rostliny a půda nás živí aneb co si vypěstuješ, to sníš.
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Školy vítají chaloupecké programy o půdě.
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