Celostátní síť pro venkov a Tematická pracovní skupina
Sociální zemědělství - návrh systému opatření pro podmínky ČR ve
spolupráci s Asociací sociálního zemědělství

Vás srdečně zvou na

Exkurzi za inspirací a příklady z praxe
v oblasti sociálního zemědělství
Exkurze se uskuteční ve dnech 24. a 25. června 2019 na
jižní Moravě a v Dolním Rakousku
Cílem exkurze je seznámit účastníky s konceptem sociálního zemědělství, terapeutickými a
integračními přístupy v zemědělství z pohledu sociální i zemědělské oblasti. Cílem je vést
k dalšímu rozvoji sociálního zemědělství a především k aplikaci konceptu do praxe, představit
možnosti využití dotačních prostředků z PRV či jiných finančních schémat. Cílem je také
ukázat nové způsoby diverzifikace zemědělského sektoru, které jsou založeny na vytváření
společensky prospěšných činností, vzdělávacích aktivit, nových pracovních míst pro
znevýhodněné osoby, a celkově poukázat na přínosy multifunkčního zemědělství pro lidi i
venkov.
Účastníci uvidí úspěšné projekty konceptu sociálního zemědělství v ČR i Rakousku se
zaměřením na zaměstnávání znevýhodněných osob, podporu sociální integrace na
venkově, rozvoj komunit, regionu a spolkového života ve venkovském prostředí
s vazbou na PRV.

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov jsou hrazeny doprava, stravné, organizační zajištění,
lektoři, tlumočník a exkurze. Každý účastník si hradí ubytování se snídaní v Rakousku,
předpokládané náklady na osobu jsou 47 EUR. Doporučujeme všem účastníkům sjednat si
cestovní pojištění.

Potvrzení rezervace místa je nutné do 20. 6. 2019 prostřednictvím emailu:
info@socialni-zemedelstvi.cz, nebo telefonicky na č: 739 244 606. Kontaktní osobou je
Eliška Hudcová, Asociace sociálního zemědělství.
Kapacita exkurze je omezena.

Program exkurze
24. června – pondělí
7:30

Odjezd z Prahy (místo a čas budou upřesněny)

10:00

Zastávka v Brně (místo a čas budou upřesněny)

10:30 – 12:30

Starovičky, prohlídka Levandulové farmy, exkurze na levandulové pole,
představení projektu „Levandulová a bylinná farma/zaměstnávání
zdravotně postižených“

13:00 – 13:45

Oběd, Starovičky, Restaurace u Tomků

14:30 – 16:00

Velké Hostěrádky, Veselá Biofarma, představení a prohlídka farmy a
programů, představení environmentálně sociálního podniku Jasan

16:00

Přesun do Poysdorfu, ubytování v Wein Hotel Rieder

19:00

Večeře ve Veltlinerhof, 250 m od hotelu

25. června – úterý
7:00 – 8:00

Snídaně

8:00

Přesun na sociálně integrační zahradu organizace Bio-Forschung
Austria, Vídeň

9:00 – 10:00

Exkurze na zahradě Bio-Forschung Austria, představení činnosti
organizace a systému podpory zemědělství v Rakousku

10:30 – 11:30

Exkurze v organizaci GIN (Gemeinwesenintegration und
Normalisierung), představení činnosti organizace a systému podpory
sociálních služeb v Rakousku, představení Green Care Austria, Vídeň

12:15 – 13:15

Oběd, Neulengbach, Restaurant Weingartl

13:30 – 15:00

Exkurze na sociální farmu 3er-Hof, představení a prohlídka farmy, Hof

17:00

Brno (hodina návratu je orientační)

19:30

Praha (hodina návratu je orientační)

Za organizátory srdečně zvou

Ing. Lucie Sýsová
Krajský koordinátor CSV
RO SZIF Brno

Mgr. Eliška Hudcová
Asociace sociálního zemědělství,
z.s.

