Zpráva z akce

Workcampy s vazbou na agroturistiku
Cyklus: Dovednosti pro rozvoj venkova
1. – 3. 6. 2022
Autokemp Strážnice, Bzenecká 1533, 696 62 Strážnice
Celostátní síť pro venkov (CSV) a Centrum pro komunitní práci střední Morava společně uspořádaly
„Workcampy s vazbou na agroturistiku; cyklus: Dovednosti pro rozvoj venkova“. Dvou a půl denní
akce se realizovala pro místní akční skupiny, zemědělce, neziskové organizace, samosprávu a další
subjekty zapojené do implementace Komunitně vedeného místního rozvoje. Stěžejními byly
workshop a exkurze jako nástroj pro zapojení dobrovolníků do rozvoje venkovských oblastí. Akce
oslovila zejména budoucí pořadatele workcampů.
Program představil úspěšné projekty realizované s podporou Evropských zdrojů –
Programu rozvoje venkova (PRV). Ukázka jiných postupů a typů aktivit se stala motivací k
novým možnostem uplatnění PRV a dalších podpor (ERASMUS, dotace z Ministerstva práce
a sociálních věcí), pro rozvoj regionů a aktivizaci lidí venkovského prostoru. Akce vytvořila prostor
pro setkání a diskusi k této problematice, umožnila vzájemnou výměnu názorů mezi účastníky.
Workcamp je označení pro dobrovolnický projekt, během kterého společně pracuje a tráví
volný čas skupina dobrovolníků. Organizování workcampů je v českých podmínkách zatím pro
odbornou zemědělskou veřejnost neznámou a nepříliš využívanou aktivitou.
Do plánu CSV RO Brno 2022 jsme
workshop
zařadili
na
základě
kladných hodnocení semináře, který
CSV
na
téma
workcampy
organizovala v roce 2021. Program
workshopu svojí praktickou částí
navazoval na informace semináře.
Program workshopu a exkurze byl
sestaven tak, aby prostřednictvím
různých technik účastníci pomocí
vlastních zkušeností a znalostí došli k
výstupu, který je pro ně užitečný
a využitelný v jejich další práci při
organizování „vlastních“ workcampů.
Cestou tvůrčího pracovního setkání
účastníci sdíleli informace potřebné k
přípravě workcampu se zaměřením
na podporu zemědělství, rozvoje
venkova,
agroturistiky,
ochranu
přírody a životního prostředí.
Farma Mezicestí, Tvarožná Lhota
Zpracoval/a: Ing. Dagmar Adámková, koordinátor CSV RO SZIF Brno
Dne: 21. 6. 2022
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