
 

Sociální zemědělství 

Sociální zemědělství představuje inovativní přístup, který sdružuje multifunkční zemědělství a 

sociální a vzdělávací služby na místní úrovni.  

Sociální zemědělství podporuje kvalitu života všech lidí, kteří se cítí být jakýmkoli způsobem 

dočasně či dlouhodobě vyloučeni ze společnosti, a to prostřednictvím aktivit a práce ve faremním 

prostoru, v interakci s rostlinami, zvířaty, půdou, na čerstvém vzduchu i v nezemědělské 
organizaci a často v méně formálním prostředí.  

Sociální zemědělství umožňuje farmářům diverzifikovat jejich příjmy a zároveň napomáhá 

místnímu rozvoji a sociální kohezi na venkově.  

Sociální zemědělství se tímto způsobem rovněž snaží navrátit do zemědělství jeho sociální 

rozměr, obnovit jeho integrační potenciál a podílet se na přátelském, přístupném a udržitelném 
venkově. 

 

Asociace sociálního zemědělství 

Asociace sociálního zemědělství (dále jen Asociace) jako nestátní nezisková organizace je 

založena se zájmem sdružovat zemědělce, zpracovatele, poskytovatele sociálních služeb, 

poradce, zástupce vzdělávání, spotřebitele a další subjekty, kteří se podílí na rozvoji sociálního 
zemědělství v České republice.   

Asociace podporuje širokou sociální integraci především ve venkovském prostředí a to formou 

integračního zaměstnávání, sociálních služeb, terapie, rehabilitace a vzdělávání znevýhodněných 
lidí na zemědělských farmách a prostřednictvím zemědělských činností.  

Asociace usiluje o pestrost života, vytváření důstojných životních podmínek pro člověka, zvířata i 

přírodu a snaží se udržet zemědělství jako tradiční obor.  

Mezi hlavní předmět činnosti Asociace sociálního zemědělství patří: 

- Vytváření podmínek pro spolupráci zvláště mezi zemědělci a poskytovateli sociálních 

služeb, dále mezi producenty, zpracovateli, obchodníky, spotřebiteli, vzdělavateli a 

zaměstnanci cílových skupin sociálního zemědělství; 

- Formulace a obhajoba společenských, odborných, produkčních, obchodních a 

ekonomických zájmů svých členů; 

- Podíl na výzkumu a inovacích v sektoru sociálního zemědělství a příbuzných oborech; 

- Spolupráce s Ministerstvem zemědělství a dalšími ministerstvy (např. MPSV, MŠMT, MMR) 

při vytváření zákonů, směrnic, certifikace podniků i výrobků apod. Asociace spolupracuje 

i s ostatními státními i nevládními organizacemi (domácími i zahraničními), právnickými i 

fyzickými osobami, sponzory a nadacemi za účelem realizace cílů Asociace, vyjádřených 

v preambuli. Tomu jsou podřízeny i činnosti Asociace.  
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Řádným a čestným členstvím i členstvím v odborné sekci Asociace sociálního zemědělství lze 

získat především: 

- Přístup k nejaktuálnějším informacím o sociálním zemědělství prostřednictvím webu, 

emailem, telefonicky nebo osobně na základě domluvy; 

- Možnost participace při stanovování pravidel, zákonných norem, strategických 

dokumentů, podmínek certifikace a kontroly v oblasti sociálního zemědělství; 
- Pomoc při prosazování zájmů ohledně dotačních možností; 

- Zapojení do projektů, poradenskou a konzultační podporu; 

- Sdílení potřeb, výsledků a názorů; 

- Zanesení na mapu sociálních farem, popřípadě vytvoření medailonu organizace, či 
zveřejňování informací o vašich službách na www.socialni-zemedelstvi.cz; 

- Možnost zprostředkování kontaktů v ČR, v zahraničí a v akademické sféře. 

 

Členství v Asociaci sociálního zemědělství je pro rok 2019/2020 bezplatné 

 
 

Aktuální nabídka Asociace sociálního zemědělství 

Účast v projektu, díky němuž je možné uhradit náklady na vzdělávací kurzy pro zaměstnance členů 
Asociace v oblastech: 

- Manažerské dovednosti a soft skills  

- Technické a odborné kurzy  
- Účetních, ekonomické a právní kurzy 

Podrobnější informace o možnostech zapojení je uvedena zvlášť v dokumentu dostupném na 

www.socialni-zemedelstvi.cz a na dotaz na emailu info@socialni-zemedelstvi.cz.  
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              Přihláška ke členství v Asociaci sociálního zemědělství, z.s. 

Jméno a příjmení / přesný název subjektu: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Datum narození / IČO: ____________________________________________________________________________ 

Jméno a příjmení statutárního zástupce (v případě právnických osob): ___________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Adresa trvalého bydliště / sídlo včetně PSČ: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Korespondenční adresa (liší-li se od adresy trvalého bydliště / sídla): ____________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________________________________________________ 

Email:_____________________________________________________________________________________________ 

 

Identifikace zmocněnce (zmocněnec je osoba pověřená zastupováním právnické osoby na 

jednáních Asociace) 

Jméno a příjmení: ________________________________________________________________________________ 

Datum narození: __________________________________________________________________________________ 

Adresa trvalého bydliště včetně PSČ: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________________________________________________ 

Email: ____________________________________________________________________________________________ 

 

Mám zájem o členství v  Asociaci sociálního zemědělství jako:  

   producent/ zemědělec       spotřebitel 

   zpracovatel        NNO, poskytovatel soc. služeb 

   poradce         výzkumník / odborník 

   škola         zástupce veřejného sektoru 

   jiné 
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Charakteristika činnosti fyzické / právnické osoby: ___________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a stanovami a cíli Asociace sociálního zemědělství, z.s. a 
přihlašuji výše uvedenou fyzickou / právnickou osobu za člena s právy a povinnostmi uvedenými 

ve stanovách.  

Tímto souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním osobních údajů uvedených v přihlášce 
v souladu s nařízením 2016/679, obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Uvedené 
osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení seznamu členů a pro vnitřní potřeby Asociace . 
Tento souhlas poskytuji na dobu mého členství v Asociaci. 

 

Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. 

 

 

V ________________________________________________ dne ___________________________    

 

 

Podpis ___________________________________________________________________________ 

 

 

Podpis statutárního zástupce organizace _________________________________________ 

 

 

Podpis zmocněnce ________________________________________________________________  

 

Poznámka:  

Vyplněnou a podepsanou přihlášku člena doručte písemně na adresu Asociace sociálního zemědělství. O přihlášce 
rozhodne předseda nebo jím pověřená osoba do 30 dnů od okamžiku doručení přihlášky po schválení Radou Asociace.  
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