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Květná Zahrada, z. ú.
byla založena v roce 2005. Poskytuje efektivní pomoc a podporu ohroženým
a rizikovým dětem a jejich rodinám, mladým lidem, kteří po dosažení zletilosti
opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. vrací se
I z jiných zařízení pro péči o mládež, z výkonu trestu odnětí svobody, ochranné
léčby nebo jsou v obtížné životní situaci – bez přístřeší, potřebné pomoci a podpory.

Sociální podnikání
Od roku 2009 se Květná Zahrada věnuje sociálnímu podnikání, zaměřenému zejména na zaměstnávání sociálně rizikových a ohrožených mladých lidí, osob s handicapy, osob z jiného sociokulturního prostředí. Jejich práce je postavena na principech vzájemného respektu a na poctivé snaze o co nejlepší výsledek.
Květná Zahrada vykonává od roku 2013 sociálně-právní ochranu dětí. Pracovníci společnosti v rámci poradenské činnosti pořádají přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou a poskytují individuální poradenství rodičům ohrožených a rizikových dětí.
Společnost je zřizovatelem Střediska výchovné péče Svitavska „ALFA“. Pracoviště poskytuje preventivně výchovnou péči dětem a mladistvým od 3 do 18 let, popřípadě do ukončení jejich soustavné přípravy na budoucí povolání (max. 26 let). Péče je poskytována na území celého okresu
Svitavy, s detašovanými pracovišti v Poličce, Moravské Třebové, Jevíčku, Litomyšli a ve Svitavách.
Formy péče jsou ambulantní, celodenní, internátní a terénní.
Květná Zahrada realizuje od roku 2016 projekt prorodinných aktivit – tzv. podpůrnou rodičovskou
skupinu, tedy setkání s rodiči ohrožených nebo rizikových dětí. V rámci poradenské činnosti jsou
pořádány přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
Významným prostředkem socializace a resocializace je sociální farma, která je základem mnoha
činností sociálního podniku a místem, kterým procházejí téměř všichni zaměstnanci z cílových skupin sociálního podnikání. Kontakt se zvířaty, péče o ně, práce venku za každého počasí dokáží
lidem dát mnohem více než hodiny terapií a povídání.
Farma hospodaří na 20 ha pozemků, je zaměřena na rostlinnou i živočišnou výrobu (skot, drůbež,
králíky, prasata, kozy); obyvatelé farmy pěstují dýně, chovají tažné koně a pracují s nimi v lese; peletují koňský hnůj, který aplikují na louky, zahrady a políčka apod.
Na farmě vyrábí sýry, zpracovávají ovoce v moštárně a sušárně a vyrábí džemy. Provozují místní
obchod, ve kterém nabízí kromě běžného zboží své výrobky i výrobky okolních zemědělců.
Řadu produktů farmy využijí ve vlastní kuchyni, kde připravují obědy a večeře pro zájemce
z širokého okolí.
Ve zrekonstruované části statku, v objektu bývalého poplužního dvora, nabízejí 24 lůžek pro agroturistiku.

Stádo českých hnědých krátkosrstých koz. O hospodářská zvířata se
starají pod vedením zkušených předaček klienti Domu na půl cesty
nebo účastníci projektů zaměstnanosti.
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Sýrařka Jana s chutnými zrajícími sýry, které v tomto sklepě zrají
6–12 měsíců.
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Program rozvoje venkova 2014–2020 (PRV)
Název projektu: Nákup peletovací linky
Projekt, realizovaný s podporou PRV, je součástí farmy sociálního zemědělství Květné Zahrady.
Jeho největší přidanou hodnotou je šetrnost k životnímu prostředí (využití bioodpadu, hnojení luk
peletami z hnoje) a také sociální přínos (efektivní začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením).
Výstupy projektu – pořízení peletovací linky; výroba pelet z koňského hnoje, výroba pelet z lokálně
dostupných dřevěných pilin, výroba pelet ze sena a dalších travin jako krmivo pro hospodářská zvířata; zaučování osob z cílových skupin, a tím zvyšování jejich pracovních a sociálních kompetencí.
Dřevěná sušárna na ovoce, kde se suší jablka, hrušky i švestky na
křížaly.
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