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Sociální zemědělství na venkově

• Pracovní místa

– Tvorba a udržení pracovních míst na venkově: vytváření nových 

pracovních příležitostí v rurálních oblastech pro osoby 

znevýhodněné na trhu práce, což úzce souvisí se snižováním 

odlivu obyvatel z venkova.

• Sociální služby

– Dostupnější sociální služby na venkově: poskytování sociálních 

služeb, například sociální služby aktivizace, sociální a pracovní 

rehabilitace ve venkovských oblastech prostřednictvím 

zemědělských činností.



Sociální zemědělství na venkově

• Efektivnější sociální pomoc, podpora a péče 

– Iniciátory péče o znevýhodněné osoby jsou často jejich rodinní 

příslušníci, kteří tak přivádí odbornou sociální práci, péči a 

podporu do venkovské lokality, ale zároveň legitimizují tzv. 

„neformální péči“ a tím sociální rozvoj komunity. 

• Zlepšení životního prostředí

– mnoho organizací aplikujících sociální zemědělství akceptuje 

ekologicky citlivé zemědělské přístupy, které mají pozitivní vliv 

na krajinu a biologickou rozmanitost venkovských oblastí a 

současně snižují negativní dopady zemědělské produkce za 

podpory chemikálií a umělých hnojiv. 



Program rozvoje venkova a 

Operační program Zaměstnanost  

• Program rozvoje venkova 2014-2020 v Opatření 4. Investice do 

hmotného majetku – kritérium „Žadatel zaměstnává minimálně 20 % 

zdravotně či sociálně znevýhodněných zaměstnanců z celkového 

počtu zaměstnanců“. 

• Operačního programu Zaměstnanost – Sociální podnikání možnost 

čerpat finanční prostředky na prvovýrobu + výzvy Místních akčních 

skupin na podporu sociálního podnikání 



Vydané publikace  

• Vytvoření dokumentu „Sociální zemědělství – představení 

konceptu“. První základní ucelený materiál, který podává informace 

k vymezení pojmu SZ, seznamuje s jeho principy, posláním a cíli, 

definuje aktéry a cílové skupiny.

• Metodiky v rámci projektu OPZ Rozvoj sociálního zemědělství v ČR:

– Možnosti rozvoje sociálního zemědělství u poskytovatelů 

sociálních služeb

– Zkvalitňování aktivit sociálního zemědělství u poskytovatelů 

sociálních služeb

– Sociální práce v sociálním zemědělství



Vydané publikace  

• V rámci činnosti Tematické pracovní skupiny Sociální zemědělství 

vzniká praktická příručka pro zemědělce s názvem Integrační 

zaměstnávání u zemědělských podnikatelů.

• Pro potřeby sociálního zemědělství bude využitelná i publikace 

vznikající ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro 

ekologické zemědělství s názvem Malofaremní ekologické 

zemědělství s ohledem na zaměstnávání ve venkovském 

prostoru.



Realizované projekty

• Operační program Zaměstnanost – Rozvoj sociálního zemědělství v 

ČR I. 

– Tvorba metodik 

– Zaměření na podnikání a pracovní terapie

– Odborné konzultace organizacím 

• Operační program Zaměstnanost – Rozvoj sociálního zemědělství v 

ČR II. 

– Pokračování konzultací 

– Ucelená podpora

– Propagace 



Realizované projekty

• Ministerstvo zemědělství  - Rozvoj sociálního zemědělství  

– Poskytování poradenských aktivit pro zájemce

– Provoz poradenského centra  

– Realizace kulatých stolů 

– Vydání publikace – Zavedení a fungování konceptu sociálního 

zemědělství pro různé cílové skupiny  

• Ministerstvo zemědělství - Zajištění 4 workshopů a tvorba 

odborného manuálu k tématu sociální zemědělství/podnikání 

– Praktické workshopy  

– Odborný manuál 

– Zaměření na podporu při zahájení podnikání 
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