Východofríské ovce na chaloupeckých pastvinách.
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Chaloupky, obecně prospěšná
společnost, Vysočina

Chaloupky jsou neziskovou organizací se zaměřením především na environmentální
vzdělávání. Na sedmi pracovištích po Kraji Vysočina organizují každoročně stovky
programů pro děti i pedagogy. V Kraji Vysočina působí od roku 1992. Více informacÍ
naleznete na: www.chaloupky.cz

Mléčná farma Chaloupky Zašovice
Pracovníci společnosti Chaloupky založili v roce 2012 v Zašovicích (okres Třebíč) malé
zemědělské družstvo. Na Salátově kopci nad obcí se pase pět krav plemene Jersey a jejich
telátka, dvacet východofríských ovcí, koně, kozy a prase. Přímo na statku lze zakoupit
mléčné produkty (sýry, jogurty, tvaroh), v létě pak i produkty z ovčího mléka. Farmu
podporují mimo jiné i odběratelé z Brna, kam se jim jednou týdně vozí mléčné výrobky.

Vzdělávací ekocentrum Chaloupky Zašovice
Farma je na jedné straně plně funkční hospodářství zaměřené na výrobu mléčných produktů, na druhé
straně plní vzdělávací roli. Hned u farmy je vzdělávací ekocentrum, kde se děti i dospělí učí vyrábět sýry,
zpracovávat ovčí vlnu a zjišťují, jak funguje malá farma. Programy seznamují žáky s životem na farmě
od jara do zimy, včetně zpracování faremních produktů. Kromě prohlídky farmy si žáci zkusí nakrmit,
podojit nebo poklidit zvířata.
Příklady vzdělávacích programů:
Chleba s máslem (pro 1. stupeň ZŠ)
Děti si během programu upečou chleba a stlučou máslo, součástí je i prohlídka zvířat na farmě.
Cesta k sýru (pro 2. stupeň ZŠ, pro SŠ)
Program je zaměřený na zpracování mléka a každý žák si odnese vlastnoručně vyrobený čerstvý sýr.
Během programu navštíví jeho účastníci mléčnou farmu, prohlédnou si zvířata a pomohou i s prací kolem
nich. Nahlédnou do profesionální sýrárny, v učebnách se seznámí s mléčnými výrobky i s jejich výrobou.

Zahradní terapie využívá pěstování rostlin a zpracování vypěstovaných produktů.
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Zahradní terapie a sociální programy
V rámci služby sociální rehabilitace se využívá metoda zahradní terapie, založená na kontaktu s přírodou a na péči o rostliny. Zahradní terapie pozitivně ovlivňuje smyslové, fyzické, psychické a sociální
funkce, pracovní aktivity i proces poznávání a rozšiřování vědomostí osob s nejrůznějšími hendikepy.
Sociálně-terapeutické programy přispívají k integraci osob a k odstraňování bariér, které vyplývají
z jejich znevýhodnění.
Zázemí pro zahradní terapii poskytují certifikované přírodní zahrady u jednotlivých ekocenter.

Chaloupky udržují krajinu chráněnou i nechráněnou.
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sociální podnik ekovysočina, s. r. o.
V roce 2015 byla činnost Chaloupek rozšířena, a to v oblasti sociálního podnikání – byla založena společnost Ekovysočina. Společnost zaměstnává znevýhodněné osoby, provozuje drobnou dřevovýrobu,
montážní činnost a věnuje se péči o krajinu.
Ve svých vzdělávacích centrech nabízí vzdělávání pracovníků sociálních služeb a pomoc při zavádění
zahradní terapie do zařízení sociálních služeb.

Program rozvoje venkova 2014–2020 (PRV)
Název projektu: Ekopenzion Chaloupky Kněžice – vylepšení technologie pro čištění odpadních vod
Pořízení nové technologie ČOV je nezbytnou podmínkou pro provozování nezemědělské činnosti podniku a je součástí funkčního celku – provozovny Ekopenzion Chaloupky Kněžice. Ekopenzion odebírá
mléčné produkty z farmy Zašovice.

Ekocentrum Chaloupky Zašovice vzdělává o kompostování a významu půdy.
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