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Příklady sociálního zemědělství - Německo

• Propojení ekologického a sociálního zemědělství – častá kombinace se 
sociální integrací



Příklady sociálního zemědělství - Německo
• Hof Dannwisch

• Biodynamická farma od roku 1957

• 30 klientů, 6 se zdravotním postižením

• 116 ha, 40 krav, 300 slepic, 40 prasat

• Zahradnictví

• Bylinky

• Zpracování mléka

• Vlastní obchod

• Školka



Příklady sociálního zemědělství - Německo

• Hof Danwisch

Spolupráce se školami                            
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Příklady sociálního zemědělství - Německo

Hof Danwisch – faremní školka



Příklady sociálního zemědělství - Německo

Faremní komunita Weide-Hardebek

Klienti s mentálním postižením

Krajinotvorba, spolupráce s 8 farmami



Příklady sociálního zemědělství - Německo

Chráněné dílny – Hofgut Richerode

80 klientů na biofarmě

120 ha, polovina orná půda

Obiloviny, brambory, krmné plodiny

Masný skot (50), slepice (560), kachny (150), 

husy (300)

Škrábání brambor pro kuchyně

Zpracování bylinek

Druhý největší zaměstnavatel v regionu



Příklady sociálního zemědělství - Německo

Haus Segenborn, Diakonie Michaelshoven

Péče o bezdomovce



Příklady sociálního zemědělství - Německo

On-farm vzdělávání

Zapojení dětí s poruchami soustředění



Příklady sociálního zemědělství - Německo

Klostersee – farma jako domov důchodců



Příklady sociálního zemědělství - Německo

Gut Sambach – vzdělávání

Kursy krajinné ekologie



Příklady sociálního zemědělství - Německo

Gut Sambach – košíkářství



Příklady sociálního zemědělství - Německo

Richerode – krajinotvorba



Příklady sociálního zemědělství - Norsko

Stavanger
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Příklady sociálního zemědělství - Švédsko

SLU - Malmö



Příklady sociálního zemědělství - Maďarsko

Sociální farma Bercel



Příklady sociálního zemědělství - Maďarsko

Sociální farma Bercel

Výroba pelet



Příklady sociálního zemědělství - Maďarsko

Sociální farma Bercel

Zpracování mléka, řemesla



Příklady sociálního zemědělství - Maďarsko

Sociální farma Bercel

Zooterapie, práce se zvířaty



Příklady sociálního zemědělství - Maďarsko

Sociální farma Bercel

Výroba sýrů



Nizozemí
• Počátek 20. století rodinné farmy

• Po II. světové válce intenzifikace, nadprodukce

• 80. léta ekonomická a ekologická udržitelnost, wellfare zvířat, nová očekávání od 
venkova, agroturistika, zachování krajiny, vztah město-venkov, sociální dopady

• 1. polovina 20. stol. farmy v okolí nemocnic, pracovní terapie, diagnostika, 
medikace x 70. léta komunitní péče, individualizovaný přístup, nehierarchizované

• Care farming: zdola nahoru, antroposofistické hnutí

• 1999 Národní podpůrné centrum pro zemědělství a péči (Mze, MPSV/MZ)

• Federace sociálního zemědělství (družstvo): kontrola kvality, audit 1x3 roky, 
vyjednává s vládou, vzdělávání, komunikace s regionálními organizacemi, web, 
informace





1998 – 75

2002 – 432

2006 – 720

2009 – 1000

dnes – 1 100 

2005 – 10 000 klientů/týden

dnes – 20 000

2001 2003 2004 2005 2006

Gelderland 77 90 104 131 145

Zeeland 11 13 15 21 26

Noord-Brabant 45 51 56 78 93

Friesland 19 23 28 47 50

Groningen 13 17 26 35 41

Noord-Holland 34 37 41 43 76

Zuid-Holland 30 33 40 63 75

Flevoland 6 6 9 14 16

Drenthe 18 20 21 30 37

Overijssel 31 36 41 65 80

Utrecht 18 20 21 30 33

Limburg 15 20 25 34 43



Průměrná holandská sociální farma

• EZ, biodynamické i konvenční, diverzifikovaná, lokální (fresh bedýnky)

• Starost o zvířata i rostliny, čištění, balení, prodej produktů, zahradní 
terapie, (agroturistika)
• Smlouva se zdravotnickou organizací (instituce platí farmáře)

• Osobní rozpočet klientů

• Pojištění na dlouhodobou zdravotní péči (pobytová zařízení)

• Lokální samospráva

• 50-75 EUR / klient / den (2006)

• Průměrný roční příjem sociální farmy 73 000 EUR







Itálie I

• 1978 reforma systému národní péče o veřejné zdraví

• Přenesení odpovědnosti za sociální a zdravotnické služby na regiony

• Zákon č. 180/1978 uzavírání zařízení pro osoby s mentálním postižením a 
psychiatrické léčebny (jen akutní případy)

• Od 1979 oficiálně první farmy pro znevýhodněné osoby

• Ekonomická krize

• Zvyšování sociální a ekonomické nerovnosti

• Snižování veřejných rozpočtů (sociální výdaje)

• Klimatické problémy a stav životního prostředí

• Problémy spojené s kvalitními přírodními zdroji



Itálie II

• Rehabilitace osob s duševním onemocněním

• Postupně uživatelé drog – od 60. let terapeutické komunity ve 
venkovském prostředí a zemědělské činnosti

• Zemědělství ve věznicích, projekt Agricola (2002) Ministerství 
spravedlnosti – pracovní terapie vězňů, samozásobitelství, spolupráce 
s firmami v lesnictví a zemědělství

• Současnost: migranti a uprchlíci



Itálie III

• Zaměstnat znevýhodněné osoby,

• Poskytovat služby místnímu 
obyvatelstvu s využitím hmotných a 
nehmotných zdrojů zemědělské 
výroby s cílem podpořit sociální 
začlenění,

• Posílit terapeutické a zdravotnické 
služby s cílem podpořit tradiční 
léčebné postupy a 

• Podpořit projekty zaměřené na šíření 
povědomí o životním prostředí a 
kvalitě potravin, které zprostředkují 
sociální zemědělské provozy.

Sociální zemědělství v 
Itálii

Státní sektor

(věznice, nemocnice, 
školy)

Sourkomý sektor ziskový

(tradiční rodinnné farmy, 
soukromá zdravotnická 

zařízení)

Třetí sektor

(sociální družstva, 
terapeutické komunity, 

NNO)



Sociální zemědělství v 
legislativě
• Regiony upravující služby 

sociálního zemědělství vyhláškou 
s regionální platností

• Zákon č. 141/2015

• Obrat zemědělské výroby na 
ročním obratu organizace 30 %

• Usnadnění produktů ve 
veřejném stravování

• Prodejní místa 

• Prioritní přístup k půdě



Italští sociální zemědělci

• 70. léta mladí lidé odcházející z měst – trendy záležitost, hodnotové 
nastavení, generační vzdor, přijetí na venkově problematické, 
postupně starost o znevýhodněné osoby, dodnes zavedené organizace

• Rozvoj družstevnictví (zákon o sociálních družstvech A a B, 1991), ze 
sociálního sektoru, doplňková terapie, obtížně se hledá návazné 
pracovní uplatnění

• Propojení veřejného a soukromého sektoru, lokální partnerství 
organizací ze sociálního sektoru a zemědělství

• Multifunkční zemědělství, pedagogické farmy, půda zabraná Mafii



Agricoltura Capodarco, Sociální družstvo (Řím)



Agricoltura Capodarco I

• Multifunkční farma od 1978, odnož Capodarco Community – katolické 
komunity (1966) 

• Sociální družstvo typu B – integrační zaměstnávání znevýhodněných 
osob, certifikované eko zemědělství

• Lokální vazby, spolupráce s rodinami i samosprávou, zvyšování kvality 
života

• Zaměstnávání, tréning, dobrovolnictví, pracovní terapie

• Mentálně i tělesně postižení, imigranti, žadatelé o azyl



Agricoltura Capodarco II

• Diverzifikovaná farma

• 200 včelstev

• 100 vajec / den

• 13 ha olivovníků

• 9 ha vinohradů

• Marketing a distribuce bio produkce

• Restaurace, catering, festivaly, školní jídelny, etické obchody

• KPZ, farmářský obchod, značka Capodarco



Sociální farma Aversa (Neapol)ů „Fuori di 
Zucca“ (Mimo mysl)
• Nemocnice pro osoby s duševním onemocněním – sociální farma



Fuori di Zucca

• Na pozemku bývalé nemocnice Aversa

• Družstvo, koncept multifunkčního zemědělství 

• Zdravotnické a sociální služby financované ze zdravotnického a 
sociálního rozpočtu na smluvním základě s místními úřady

• Spoluvytváření individuálních plánů

• Pracovní integrace pro osoby s mentálním postižením

• Spolupráce s družstvem Nuova Cooperazione Grganizzatia užívajícím 
půdu zabranou Mafii (Camorra), společný boj proti kriminalitě



Spojené království I

• Azylové domy pro duševně nemocné viktoriánského období, zahrady 
a samozásobitelské farmy

• Pooperační rehabilitace a práce s válečnými veterány

• Od 50. a 60. útlum, pečovatelské a medicínské paradigma, rozprodání 
půdy kolem nemocnic

• Od 40. let campillské hnutí (Karl König, biodynamické zemědělství)

• 1978, THRIVE, britská organizace pro zahradní terapii

• 2006 Care Farming UK



Spojené království II

• Odhad 1000 sociálně terapeutických zahradnicích projektů (8% farmy)

• 22 000 klientů / týden 

• 2004/2005 platba 50 liber/klient/den

• 27 mil. £ z veřejných rozpočtů, 23 mil. £ granty, charitativní 
organizace, veřejnost

• 230 sociálních farem dnes



Sociální farma v UK
• Šetření na 115 soc. farmách v r. 2012

• Malá hospodářství zajišťovaná charitativní organizací či jinou institucí

• Průměr 49 ha. Ale od 0,4 – 648 ha

• Diverzifikovaná produkce, lesy

• Sociální a pracovní dovednosti, zoorehabilitace, animoterapue, zahradní terapie

• 2998 klientů /týden

• Průměrně 34 klientů/organizace/den, celodenní péče

• Individuální plánování, 1x- 3x týdně, dlouhodobé programy

• Osobní rozpočet klienta, probační a mediační služba, zdravotnické trasty, 
poplatky uživatelů, vlastní faremní produkce, komunitní fondy, centrální vláda, 
korporátní firmy, finance na vzdělávání, fondy a charity, sociální služby



Cílové skupiny na sociálních farmách, n=142
Cílová skupina klientů Procentuální podíl 

sociálních farem

Cílová skupina klientů Procentuální podíl  

sociálních farem

Osoby s poruchami učení 93 % Drogová a alkoholová 

závislost

36 %

Poruchy autistického 

spektra

84 % Dospělí delikventi 27 %

Osoby s mentálním 

postižením

75 % Osoby s demencí 24 %

Mladí lidé v nepříznivé 

sociální situaci

64 % Bývalí zaměstnanci služeb 6 %

Osoby s duševním 

onemocněním

52 %

Jiné 43 %
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Podíl farem a jejich činností v %, n= 115

2007 2012



Apolenka, z.s. a OSVČ Diana Houdová

• Farma Apolenka, Na Okrajích 156, 530 02 
Spojil (areál farmy)

• 1999

• Chov a ustájení koní a pomoc osobám se 
zdravotně znevýhodněným

• 8 ha pastvin, krmivo dokupují

• Krávy, kozy, ovce, drůbež, lamy, osli, 
velbloud atd.

• Mlékárna, zpracovna

• Hřiště, ukázková zahrada, bylinkové 
záhony, jedlé keře, sad

• Od 2005 2 právnické osoby

• Apolenka, z.s.: sociální rehabilitace (25 
míst), sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením 
(150 míst)

• Diana Houdrová: soukromý podnika, 
zaměstnavatel

• 2017 35 OZP (mentální, duševní, tělesné, 
kombinace): péče o zvířata a celý areál

• Příměstské tábory, EVVO , programy pro 
MŠ a ZŠ, jezdecký klub, hiporehabilitace

• Dobrovolníci, stážisté (zemědělská i 
sociální oblast)









Šťastný domov, o.p.s.

• Líšnice 205, 561 84 Líšnice 

• 2005 (z.s., od 2013 o.p.s.), od 
2009 farma Statek u dubu

• 33 ha pastvin, koně, osli, krávy, 
kozy, ovce, prasata, krůty, 
slepice, 30 včelstev

• Krámek chráněných dílen v 
Žamberku – prodavač, 
medodílna, řemeslná dílna 

• Jezdecký kroužek, zooterapie 
hiporehabilitace, vzdělávání, 
příměstské tábory

• Zaměstnávání OZP (2017, 11), 
ošetřovatel zvířat, včelař, 
zahradník, údržba zeleně, 
stříhání stromů, úklidové práce









Farma Vrchní Orlice, s.r.o.

• Bartošovice v Orlických horách č. 
p. 89, 517 61 Bartošovice v 
Orlických horách

• 2016

• Ovce, prasata, skot, osli, 
technické práce, údržba CHKO 
Orlické hory

• Zaměstnávání OZP a OZZ (7)

• 130 ha, EZ

• Spolupráce se sdružením 
Neratov

• PRV: 4.1.1 Investice do 
zemědělských podniků, „Farma 
Vrchní Orlice, s.r.o.“, nákup strojů 
na výrobu krmiv (rotační žací 
stroj, shrnovač píce a obraceč 
píce)









Mgr. Vojtěch Veselý, OSVČ, AREA viva, z.s.

• Biostatek, Valeč č.p. 185, 364 55 Valeč
• 2008, EZ

• Diverzifikovaná produkční farma 
podporující soběstačnost

• 8 ha pastvin, 2 ha vysokokmenný stav, 
zeleninová produkční zahrada, 40 ks. 
Ovcí, včely

• Zpracovna, mlékárna, moštárna
• Včelí produkty, kožešiny, maso, 

marmelády, bio semínka, zelenina

• EVVO, WWOOF, EDS, KPZ
• 2013 PRV: IV.1.2.1 Realizace místní 

rozvojové strategie, již získal 
prostřednictvím MAS Vladař a byla mu 
vyplacena v roce 2016. V projektu 
„Zpracovna zemědělské produkce“ 

• 2016-2018: Iniciativa podpory 
zaměstnanosti mládeže, Zdravotní 
postižení není hendikep 
v Karlovarském kraji, Rodina není 
překážkou v Karlovarském kraji a 
Využij pracovní příležitosti 
v Karlovarském kraji









Koňský dvorec Chmelištná 

• Koňský dvorec Chmelištná, z.s. Chmelištná 10, 441 01 Nepomyšl

• 2010

• 4 ha pastvin, sad, zeleninová zahrada, koně, osel, ovce, slepice

• Zpracování mléka a ovoce (pedagogické účely)

• Hipoterapie, vzdělávací programy, aktivizace

• Spolupráce Fido lido, z.s. (Louny), Dětský domov Mašťov









Děkujeme za pozornost
Jan Moudrý, Eliška Hudcová

jmoudry@zf.jcu.cz, elahudec@seznam.cz
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