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Anotace
Bakalářská práce Sociální zemědělství: inovace pro sociální práci představuje
sociální zemědělství jako nástroj slouţící k podpoře a rozvoji zdravotně a
sociálně znevýhodněných osob na základě zemědělské činnosti. Smyslem
sociálního zemědělství je v rámci zemědělské farmy nebo prostřednictvím
zemědělských aktivit vytvářet podmínky, které umoţní zapojení osob se
specifickými potřebami do normální společnosti a současně zajistí zlepšení
jejich fyzického a psychického stavu a podpoří kvalitu jejich sociálních vztahů.
Práce popisuje koncept sociálního zemědělství, vymezuje jeho uţivatele i
realizátory. Věnuje se jeho historii a stavu v některých evropských zemích,
podrobněji tematizuje aktuální stav sociálního zemědělství v České republice.
Jeho kvality i jistá omezení autorka potvrzuje představením zpracovaných
zahraničních výzkumných studií v této oblasti a na základě vlastního výzkumu
na dvou sociálních farmách v České republice. Celý text protkávají témata
sociální integrace, rozvoj venkovských komunit, sociální ekonomika a
multifunkční zemědělství.
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Summary
The bachelor thesis Social agriculture: innovation for social work presents
social farming as a tool to promote and develop physically and socially
disadvantaged persons which is based on agricultural activities. The purpose of
social farming is to create within farms or through agricultural activities
conditions that enable the integration of persons with special needs into
mainstream society while ensuring improvement in their physical and mental
condition and promoting the quality of their social relationships. The thesis
describes the concept of social farming, defines its users and its providers. It
deals with its history and status in some European countries and focuses in
more detailed way on the current state of social farming in the Czech Republic.
The author confirms its quality and limitations by introducing foreign research
studies in this area, and in her own research on the two social farms in the
Czech Republic. The entire text covers as well themes of social integration,
development of rural communities, the social economy and multifunctional
agriculture.
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Úvod
Sociální zemědělství vytváří kvalitní prostředí pro zdravotně nebo
sociálně znevýhodněné osoby a širokou veřejnost s cílem poskytovat jim
moţnost pracovního uplatnění, napomáhat jejich integraci do společnosti,
realizovat sluţby rehabilitační a terapeutické péče nebo prostřednictvím
vzdělávacích a volnočasových aktivit přispívat k budování jejich pozitivního
vztahu k venkovu a přírodě. Koncept sociálního zemědělství představuje
příleţitost pro zemědělce i další subjekty působící ve venkovských
oblastech diverzifikovat své činnosti a zvýrazňovat svou roli ve společnosti.
Současně otevírá moţnosti pro zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby,
které v sociálním zemědělství najdou své pracovní uplatnění, posílí sociální
vztahy, nebo mohou zmírňovat dopady svého zdravotního postiţení či
sociálních problémů. Koncept sociálního zemědělství rovněţ nabízí širokou
škálu aktivit v oblasti vzdělávání a v dalších činnostech spojených
s venkovským nebo příměstským prostředím. Ve všech těchto oblastech
podporuje sociální integraci a stává se důleţitým hráčem v rozvoji
venkovských komunit.
Sociální zemědělství jako koncept je v České republice spíše neznámý,
přestoţe je v různých obdobách u nás realizován jiţ několik let. Impulsem pro
osvětu a rozvoj oblasti sociálního zemědělství byl mezinárodní evropský
projekt MAiE – Multifunctional Agriculture in Europe (Multifunkční
zemědělství v Evropě),1 jehoţ partnerem za Česko byl spolek AREA viva, z. s.
Cílem projektu bylo vytvořit studijní kurikulum pro farmáře2 a lidi
z přidruţených profesí, kteří se určitým způsobem podílejí na rozvoji
sociálního zemědělství. Výchozím bodem pro uplatňování myšlenky sociálního
zemědělství jsou sice farmáři, nicméně cílovými skupinami jsou lidé, kteří
vyţadují speciální přístup a zvláštní podporu, proto v sobě tento koncept
sdruţuje sektory zemědělský se sociálním a vytváří inovaci, která je pozitivní
1

Vše o projektu MAiE, (kód projektu: 510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDO-LNW), který
probíhal v letech 2011 – 2014, jeho partnerech, akcích a aktivitách, a další dokumenty
vycházející z tohoto projektu je moţné dohledat na jeho webových stránkách, [2015-03-04].
Dostupný z: http://maie-project.eu/.
2
V celém textu bakalářské práce pouţívám pojmy farmář a zemědělec jako sobě rovné
ekvivalenty ve smyslu § 2e Zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, kde zemědělcem či
farmářem je „fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako
soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem
dosaţení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem“. Zákon č.252/1997 Sb., o
zemědělství. [cit. 2015-03-05]. Dostupný z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-252#p2e.
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především pro venkov. Myšlenku sociálního zemědělství vnímám jako nosnou
(sama jsem v mládí strávila několik letních prázdnin na kozí farmě v jiţních
Čechách a vţdy jsem domů do města přijíţděla občerstvena posílena),
s velkým potenciálem a přínosem pro širokou společnost. Myšlenku rozšíření
základních funkcí zemědělství – produkce potravin a vláknin –, o sociální,
vzdělávací, rehabilitační3 a terapeutický4 rozměr a v rurálním prostředí, kde
jsou takové sluţby dostupné obtíţněji neţ ve městech. Rozhodla jsem se této
oblasti více věnovat a jedním vyústěním rozhodnutí je předkládaná bakalářská
práce.
Koncept sociálního zemědělství je poměrně nový, a proto i tato práce bude
mít charakter úvodu do problematiky, koneckonců ani existující literatura
k tomuto tématu není příliš rozsáhlá. Podle této logiky je také práce členěna.
Po úvodních odstavcích o pouţité metodě, pramenné základně a zmínce o
dosavadním bádání, se v další kapitole věnuji teoretickému vymezení
sociálního zemědělství, cílovým skupinám, provozovatelům, jeho historickým
aspektům v Evropě a současné situaci ve vybraných evropských státech. Pro
potvrzení teorie a přínosu sociálního zemědělství v následujících odstavcích
uvádím příklady dvou zahraničních výzkumů, které testují efektivitu a
relevantnost konceptu. V následující kapitole zaměřuji svou pozornost na
situaci sociálního zemědělství v České republice a v závěrečné na empirické
šetření na dvou sociálně zemědělských farmách u nás.

3

Pokud hovořím v bakalářské práci o zaměstnávání lidí se zdravotním postiţením a
znevýhodněním, vycházím ze Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který stanovuje
nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), ve většině případů pouţitelné pro sociální
zemědělce. Pro přehled všech nástrojů APZ doporučuji TOMEŠ, Igor. Obory sociální politiky.
Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 368 s. ISBN 978-80-7367-867-5, s. 106-108. Další cílové skupiny
sociálního zemědělství, které vyţadují zvýšenou péči z důvodů zdravotního stavu, nebo jiných
váţných důvodů, viz TOMEŠ 2011, s. 93, stanovuje také Zákon o zaměstnanosti (č. 435/2004
Sb.) v §33. Cílové skupiny sociálního zemědělství mohou být také stanoveny osoby dle Zákona
o
sociálních
sluţbách
(č.106/2008
Sb.).
[cit.
2015-03-05].
Dostupný
z:
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#cast3.
4
Terapii chápu jako léčbu ve smyslu zbavení nemocného nemoci, ovlivnění či zmírnění
průběhu nemoci.
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1. Cíle práce
Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl seznámit čtenáře s konceptem
sociálního zemědělství obecně, co všechno si pod ním lze představit, pro koho
je určené a v jakých formách se s ním můţe setkat. Seznámit jej se sociálně
zemědělskými aktivitami v některých státech Západní Evropy a v České
republice. Cílem práce je rovněţ rozpoznat tuto praxi jako pozitivní, přínosnou
pro jejího příjemce, kde vnímám jako důleţitý prvek moţnosti společenské
integrace, i provozovatele a pro širší, především venkovskou, komunitu.
V neposlední řadě bych byla ráda, kdyby tato práce vzbudila další zájem
o oblast sociálního zemědělství.
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2. Teoretické východisko
Sociální zemědělství nemá ţádnou přísnou definici, coţ přináší jak výhody,
tak nevýhody, vychází však z několika snáze vymezitelných konceptů.
Z našeho hlediska je dobré zaměřit se na jeho funkci sociální integrace a
inkluze a na moţnosti rozvoje v oblasti sociální práce. Dále na strategii
Komunitou vedeného místního rozvoje a rozvoj komunit, na teorii sociální
ekonomiky a nakonec na koncept multifunkčního zemědělství.

2.1 Sociální integrace a inkluze
Přestoţe sociální vyloučení (exkluze) v posledních desetiletích v odborném
diskurzu nahrazuje pojem chudoba, ve smyslu nedostatku finančních
prostředků k nabývání zboţí,5 je jeho základna širší. V dějinách lidské
společnosti patřilo vyloučení určitých jedinců či skupin z mainstreamové
společnosti vţdy k mechanismům sociální kontroly, udrţovalo totiţ její
konformitu. Sankcí vyhoštění z dané kolektivity, za účelem potvrzení její
identity, byli ohroţeni všichni ti, kteří porušovali platná pravidla nebo se
nějakým způsobem lišili. Nejčastěji byli proto perzekvovány sociální exkluzí
menšiny (náboţenské, etnické), ale i všechny špatně integrované nebo odlišné
skupiny (nemocní, tělesně postiţení, staří či jinak abnormální).6 V tomto duchu
se dnes hovoří o marginalizaci určitých sociálních skupin (zdravotně
postiţených, bezdomovců, etnických menšin atd.), jejíţ příčinou je sociální
nerovnost. Sociální nerovnost se projevuje na více úrovních: ve spotřebě a
ţivotním stylu, ve statusové nerovnosti, nerovnosti ve schopnostech, vzdělání,
nerovnosti na trhu práce, nerovnosti na politické participaci a v nerovnosti
ţivotních podmínek.7
V tomto kontextu lze potom sociální integraci a inkluzi vnímat jako snahu o
zmírňování či odbourávání výše uvedených nerovností za účelem začlenění
daného jedince nebo skupiny do společnosti a zároveň přijetí tohoto člověka
5

Vymezení sociální exkluze viz Michal VAVŘÍK. Sociální exkluze a ideologie. In: BARGEL,
Miroslav; MUHLPACHR, Pavel (a kol.). Inkluze versus exkluze – dilema sociální patologie.
Brno: Institut mezioborových studií, 2010, 184 s. ISBN 978-80-87182-12-3. S. 30.
6
Konkrétněji a s odkazy na historické skutečnosti i dnešní realitu viz MAREŠ, Petr.
Marginalizace, sociální vyloučení. In: SIROVÁTKA, Tomáš (ed.). Menšiny a marginalizované
skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií a
Nakladatelství Georgetown, 2002. 355 s. ISBN 80-210-2791-6 a ISBN 80-86251-13-6. S. 1015.
7
MAREŠ, Petr. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: Slon, 1999. 248 s. ISBN 80-8585061-3.
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(skupiny) společností. Jedinec je veden k tomu, aby vykonával smysluplné
aktivity a práci, které vedou ke zplnomocnění, k větší nezávislosti,
k odpovědnosti a k lepšímu sociálnímu statusu. Sociální zemědělství
představuje moţnost řešení příčin sociální exkluze, ať uţ z pohledu získání
zaměstnání, sociální péče či vzdělávacích aktivit. Důleţitým prvkem potom je
začlenění a přijetí jedince do „normální“ společnosti, kde můţe vykonávat
činnosti, při nichţ se nebere ohled na to, zda má zdravotní postiţení, zda je
příslušníkem etické menšiny, uprchlíkem, přistěhovalcem, člověkem
propuštěným z vězení nebo z dětského domova, vojenským veteránem, či
starým člověkem, ale kolik „práce“ je schopen zastat. Tento důleţitý aspekt
sociálního zemědělství v textu průběţně zaznívá.

2.2 Komunitou vedený místní rozvoj
Sociální zemědělství můţe být rovněţ důleţitým hráčem v nové koncepci
rozvoje venkova a ve strategii Komunitou vedeného místního rozvoje
(Community Led Local Development, CLLD), jeţ byl v Česku zařazen do
programového období Evropských strategických a investičních fondů (ESIF)
pro roky 2014-2020.8 V českém prostředí se o něm hovoří v aktuální verzi
Programu rozvoje venkova (PRV) prostřednictvím tzv. iniciativy Leader
2014+, která vyuţívá rozvojové strategie zdola-nahoru. Tedy za pouţití
znalostí místního prostředí a potenciálu dané lokality realizuje akce, které
mohou nejlépe reagovat na konkrétní místní problémy. Jde o metodu
integrovaného přístupu a mezisektorového partnerství místní veřejné správy,
podnikatelského sektoru a občanské společnosti realizovaných prostřednictvím
místních akčních skupin (MAS). MAS jsou instituce sdruţující v určitém
poměru subjekty výše zmíněných oblastí.9
Strategii CLLD se v práci konkrétněji nevěnuji, ale v souvislostech sociální
práce je farmář členem komunity – geograficky (politicky, ekonomicky,
sociálně) definované oblasti, ve které její obyvatelé sdílí společné hodnoty,
zájmy, kulturní dědictví a problémy a kde můţe člověk získávat emocionální

8

Ministerstvo zemědělství. Program rozvoje venkova na období 2014-2020 [online]. Verze
schválená vládou ČR dne 9. 7. 2014 v Praze [cit. 2015-03-16]. Dostupné z:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi2014/aktuality/vlada-schvalila-program-rozvoje-venkova.html.
9
Národní síť Místních akčních skupin. Komunitně vedený místní rozvoj v praxi České
republiky [online]. NS MAS v ČR 2012 [cit. 2015-03-28]. Dostupný z:
http://www.leadercz.cz/index.php?id=zobraz_dokumenty.php.
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podporu, ocenění a praktickou pomoc.10 V tomto kontextu potom komunitní
práce, jako metoda sociální práce, směřuje „k vyvolání a podporování změny
v rámci místního společenství“11 a sociální farmář můţe při řešení konkrétního
problému převzít některé kompetence a odpovědnosti, aby došlo k jeho
vyřešení a posílení jedince i komunity.

2.3 Sociální ekonomika
Sociální zemědělství lze také uchopit jako nástroj sociální ekonomiky.
Sociální ekonomika propojuje „ekonomické aktivity se sociálními nebo
environmentálními cíli v daném místě“.12 Profiluje se jako část národního
hospodářství vedle trhu a veřejného sektoru a jejím cílem je aktivně reagovat
na konkrétní problémy i potřeby občanů v daném místě, například sociální
exkluzi a nezaměstnanost. Zároveň musí splňovat některé podmínky, jako je
spoluúčast, demokratické řízení a ohled na udrţitelnost ţivotního prostředí.
Komerční zemědělskou farmu, splňuje-li výše uvedené podmínky, pak
můţeme chápat jako místo pracovní integrace pro osoby znevýhodněné na trhu
práce a stává se integrovaným sociálním podnikem, i kdyţ nemusí splňovat
všechny podmínky sociálního podniku, jak je vymezován v připravovaném
českém zákoně o sociálním podnikání.13 Podobně farma vyhovuje
environmentálnímu aspektu sociální ekonomiky, protoţe sociální zemědělství
se ve většině případů realizuje na menších rodinných farmách, kde je ohled na
udrţitelnost rozvoje a ţivotního prostředí automatický.
10

Kombinace definic komunity, viz KINKOR, Milan. Komunitní práce. In: MATOUŠEK,
Oldřich (a kol.). Metody a řízení sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 384 s. ISBN 807178-548-2. S. 253.
11
KINKOR, Milan. Komunitní práce. In: MATOUŠEK, Oldřich (a kol.). Metody a řízení
sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 384 s. ISBN 80-7178-548-2. S. 254.
12
DOHNALOVÁ, Marie. Sociální ekonomika. In: SKOVAJSA, SKOVAJSA, Marek (a kol.).
Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. Vyd. 1. Praha: Portál,
2010. 376 s. ISBN 978-80-7367-681-0, s. 289.
13
V současné době probíhá v Česku příprava zákona o sociálním podnikání. V jeho věcném
záměru se píše: „Sociální podnik vychází ze soukromých aktivit obecného zájmu
organizovaných na základě podnikatelského konceptu, které nemají za hlavní důvod existence
maximalizaci zisku, ale uspokojení ekonomických a sociálních cílů, stejně jako schopnost
vytvářet inovativní řešení společenských problémů exkluze a nezaměstnanosti pomocí
produkce výrobků nebo sluţeb.“ Viz věcný záměr zákona o sociálním podnikání, získaný na
semináři k tomuto zákonu, 23. 11. 2015 v Praze. Pro zemědělce není problém v tomto
vymezení, ale další podmínky, které se pro sociální podnik v zákoně uvádějí, jako vyvěšený
etický kodex a přihlášení do veřejného registru sociálních podniků. S platností zákona se počítá
k začátku roku 2017, teprve potom bude moţné hodnotit, nakolik je tato forma podnikání
vhodná i pro zemědělce.
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Sociální ekonomika se většinou vztahuje k oblasti nestátních neziskových
organizací, i kdyţ to není zcela přesné vymezení, protoţe i v takových
organizacích jde o zisk. Hlavní rolí nestátních neziskových organizací je
poskytování sluţeb, které nepokrývají veřejné instituce a komerční / ziskový
sektor, přičemţ stát zde zastává roli regulativní a kontrolní a poskytování
osobních sluţeb zadává na zakázku.14 Jedná se především o
řešení nezaměstnanosti, vyloučení specifických skupin obyvatelstva z trhu
práce, rozvoj odloučených lokalit. Státy postupně od konce 20. století uznaly
přínos iniciativ, které hledají řešení těchto potíţí a začaly je grantovými a
dotačními programy podporovat. Vznikly nové právní formy a byla zavedena
nová legislativa, která na tyto problémy a iniciativy reagovala.15 Proto se
neziskový sektor, jak vidíme na schématu tzv. trojúhelníku blahobytu, nachází
„mezi sektorem veřejným (stát) a soukromým ziskovým sektorem (trh) a mezi
jednotlivci. Je to prostor, kam lidé vstupují ze svého soukromí a zakládají
různé organizace (subjekty).“16

14

DOHNALOVÁ, Marie; PRŮŠA, Ladislav (et al.). Sociální ekonomika. 1. Vyd. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2011. 127 s. ISBN 978-80-7357-573-1. s. 13-15.
15
Podle institucionálního přístupu se subjekty sociální ekonomiky v České republice člení:
obecně prospěšné společnosti, zapsané spolky a ústavy (dříve občanské sdruţení), evidovaná
právnická osoba církve, nadace a nadační fond, druţstva, obchodní společnosti (s ručením
omezením a akciové společnosti), osob samostatně výdělečně činné. Viz. DOHNALOVÁ,
Marie; PRŮŠA, Ladislav (et al.). Sociální ekonomika. 1. Vyd.. Praha: Wolters Kluwer ČR,
2011. 127 s. ISBN 978-80-7357-573-1. s. 55.
16
DOHNALOVÁ, Marie. Třetí sektor: Sociální ekonomika nebo občanská společnost?
[online].
c2002.
[cit.
2014-11-20].
Dostupný
z www:
http://www.dacr.cz/_dokumenty/doc/2007sbornik_html/Dohnalova.pdf.
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Schéma 1

Pramen: Schéma třetího sektoru v tzv. trojúhelníku blahobytu. [cit. 2014-11-20].
Dostupný z: www:
https://dspace.upce.cz/bitstream/10195/35104/1/BerkaA_Nestatni%20neziskove_VS_
2006.pdf.

Definice sociální ekonomiky začala vznikat v 80. letech minulého století,
konkrétně byla v roce 1980 ve Francii sepsána Charta sociální ekonomiky
Národní radou pro vztahy mezi vzájemnými společnostmi, druţstvy a
asociacemi. Charta vymezuje hlavní hodnoty sdílené subjekty sociální
ekonomiky, mezi které patří: demokratický princip v oblasti řízení organizace,
princip jeden člověk – jeden hlas, princip svobodného zapojení členů
v organizaci, posilování vztahů mezi členy prostřednictvím vzdělávání a
informovanosti, právo na rozvoj kaţdého subjektu, právo pozitivního přebytku
a reinvestice zpět do organizace či v zájmu jejích členů.17 V Chartě evropské
sítě měst a regionů sociální ekonomiky REVES (European network of Cities
and Regions for the Social Economy) se uvádí, ţe sociální ekonomika je
tvořena na státu nezávislými subjekty, organizacemi a podniky, jejichţ
produkty obchodního i neobchodního charakteru mají sociální cíl, uplatňují
demokratickou účast svých členů a zaměstnanců, sledují obecný zájem a
17

DOHNALOVÁ, Marie. Třetí sektor: Sociální ekonomika nebo občanská společnost?
[online].
c2002.
[cit.
2014-11-20].
Dostupný
z www:
http://www.dacr.cz/_dokumenty/doc/2007sbornik_html/Dohnalova.pdf.
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podporují solidaritu a nerozdělují svůj zisk mezi podílníky.18 Definice sociální
ekonomiky se také objevuje ve Zprávě o sociální ekonomice, jak ji projednával
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci ve Štrasburku, 26. ledna 2009.19
V České republice jsou v současnosti vyvíjena zákonodárná opatření, která
by ukotvila sociální podnikání a sociální ekonomiku v českém legislativním
řádu, především pro jasnější vymezení a uchopitelnost této problematiky
v ekonomickém sektoru. Tohoto úkolu se chopil Úřad vlády (Agentura pro
sociální začleňování), Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV),
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a obecně prospěšná společnost P3,20
které chtějí uvést v platnost zákon O sociálním podnikání v prvním kvartálu
2017.21
18

Charta Evropské sítě měst a regionů sociální ekonomiky REVES. Dostupný z
http://www.revesnetwork.eu/charter.php. [cit. 2014-12-29].
19
„Sociální ekonomika je významná jakoţto hospodářský a sociální činitel. Sociální podniky
se vyznačují tím, ţe forma podnikání je odlišná od kapitálových společností. Jde o soukromé
podniky, které jsou nezávislé na veřejných orgánech a reagují na potřeby a poţadavky svých
členů a na potřeby obecného zájmu. […] Sociální podniky jsou definovány charakteristickými
znaky a hodnotami, které sdílejí: upřednostňování osoby a sociálních cílů před
kapitálem; ochrana a uplatňování zásady solidarity a odpovědnosti; spojení zájmů
členů/uţivatelů a obecného zájmu; demokratická kontrola ze strany členů; dobrovolná
a otevřená účast; samostatné řízení a nezávislost na veřejné moci; zapojení podstatné části
přebytků pro dosaţení cílů trvale udrţitelného rozvoje, v zájmu poskytování sluţeb členům
a sluţeb obecného zájmu“. Zpráva o sociální ekonomice (2008/2250(INI)) [online]. 26. ledna
2009.
Výbor
pro
zaměstnanost
a
sociální
věci.
Dostupný
z:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-20090015+0+DOC+XML+V0//CS. [cit. 2014-12-29].
20
P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. [cit. 2014-12-29]. http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/kdo-jsme/p3.
21
P3, o.p.s. zpracovala na ţádost MPSV Indikátory sociálních podniků, které v sobě obsahují
výše uvedené charakteristiky. Je mezi nimi uvedeno celkem 10 povinných principů a
indikátorů, které musí sociální podnik, aby jím mohl být uznán, splnit všechny, 6 nepovinných,
splněny musí být alespoň 3 a doplňkové, ke splnění z 23 alespoň 6. Mezi základní indikátory
náleţí: obecná definice - veřejně prospěšný cíl formulován v zakládacích dokumentech, veřejně
prospěšný cíl naplňován prostřednictvím konkrétních aktivit; sociální prospěch - provozování
aktivity prospívající společnosti či specifické skupině lidí, demokratické rozhodování;
ekonomický prospěch - případný zisk pouţíván přednostně pro rozvoj sociálního podniku
a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů, vykonávání soustavné ekonomické aktivity,
nezávislost v rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích, alespoň
minimální podíl vlastní ekonomické činnosti na celkových příjmech, environmentální a místní
prospěch - uspokojování přednostně místních potřeb a vyuţívání přednostně místních zdrojů,
Zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby. Viz Rozpoznávací indikátory
sociálního podniku. Dostupné z: http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/socialnipodnikani/1078-indikatory. [cit. 2014-12-29]. Na této stránce jsou k nalezení detailně
rozpracované nepovinné a doplňkové indikátory sociálního podniku včetně indikátorů pro
sociálně integrační podnik.
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2.4 Multifunkční zemědělství
Koncept sociálního zemědělství by nakonec nebyl myslitelný, kdyby se
neproměnil jednostranný pohled na zemědělství, jakoţto producenta potravin a
vláknin a maximalizaci výnosů a zemědělských komodit, bez ohledu na širší
dopady takového uvaţování o zemědělské činnosti. Z tohoto uvědomění
vychází koncept tzv. multifunkčního zemědělství, které vedle zajištění
dostatečného mnoţství potravin a zemědělských komodit pro populaci
(produkční funkce), bere ohled i na ochranu a údrţbu přírodních zdrojů
(environmentální funkce), udrţování kulturního rázu krajiny (krajinotvorná
funkce), rozvoj rekreačního potenciálu prostředí (rekreativní a turistická
funkce), udrţování a rozvoj lokálních tradic (kulturní funkce), udrţování
venkovské sídelní struktury (sídlotvorná funkce). Zemědělství se dále
produkcí biomasy stává důleţitým hráčem v oblasti obnovitelných zdrojů
energie (energetická funkce). V neposlední řadě napomáhá zemědělství
vytvářet nová pracovní místa, moţnosti pro sociální inkluzi a nové nástroje
péče a sociálních a vzdělávacích aktivit, coţ představuje sociální funkci
zemědělství.
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3. Pramenná základna a výzkumné metody
Vzhledem k charakteru práce vyuţívám v naprosté většině pro popis
konceptu sociálního zemědělství sekundární literaturu. V teoretické části tak
představuje hlavní metodickou pomůcku textová rešerše, komparace a analýza
textových dokumentů. V kapitolách vymezujících, co sociální zemědělství je,
jakou má historii a jaká je situace v zahraničí, jsem především vycházela ze
Stanoviska Evropského sociálního a hospodářského výboru (EHSV) NAT/539
Sociální zemědělství,22 kde je uvedena široká definice sociálního zemědělství
s vymezením cílové skupiny i jeho hlavních aktérů. K další literatuře náleţí
Zpráva národní iniciativy sociálního zemědělství ve Spojeném království
z prosince 2008, Care Farming in the UK: Evidence and Opportunities, od
Rachel Hine, Jo Peacock a Jules Pretty, kteří pracují na katedře Biologie na
universitě v Essexu.23 Mnohé podněty jsem získala z kníţky Supporting
policies for Social Farming in Europe. Progressing Multifunctionality in
Responsive Rural Areas, jejímiţ editory jsou Francesco Di Iacovoa a Deirdre
O’Connor.24 Tato kniha je výsledkem několikaletého evropského projektu,25
jehoţ partnerskými zeměmi byly Itálie, Německo, Nizozemí, Francie,
Slovinsko, Belgie a Irsko. V tomto dokumentu je prozatím nejdetailněji
zpracována situace sociálního zemědělství v jednotlivých partnerských zemích,
přínos pro cílové skupiny, pro zřizovatele, druhy financování atd. Ráda bych
rovněţ zmínila text vycházející z European Cooperation in Science and
Technology (COST), v rámci které pod číslem 866 vznikl projekt Green care in

22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru NAT/539. Sociální zemědělství –
ekologická péče a politiky v sociální a zdravotní oblasti [online]. Brusel 12. 12. 2012. [201503-06].
Dostupný
z:
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces%5Cnat%5Cnat
539%5Cces1236-2012_00_00_tra_ac.doc&language=CS.
23
HINE, Rachel; PEACOCK, Jo; PRETTY, Jules. Care farming in the UK: Evidence and
Opportunities. [online]. University of Essex: Clochester, 2008. 119 s. [2015-03-06]. Dostupný
z:
http://www.carefarminguk.org/sites/carefarminguk.org/files/UK%20Care%20Farming%20Res
earch%20Study.pdf.
24
IACOVOA DI, Francesco; O´CONNOR, Deirde (eds.). Supporting policies for Social
Farming in Europe. Progressing Multifunctionality in Presponsive Rural Areas [online].
Regione Toscana: Arsia, 2009. 224 s. ISBN 978-88-8295-107-8. [cit. 2015-03-06]. Dostupný
z: http://sofar.unipi.it/index_file/arsia_So.Far-EU_def.pdf.
25
Project no.: 022682 So Far: Social Services in Multifunctional Farms (‘Social Farming’)
Specific Support Action Priority [8.1.B.1.1].
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Agriculture.26 Výsledkem této spolupráce je text Green Care: a Conceptual
Framework s editory Joe Sempik, Rachel Hine a Deborah Wilcox.27
V neposlední řadě je třeba z cizojazyčných pramenů uvést kníţku, jejímiţ
editory jsou Jan Hassink a Marjken van Dijk, Farming for Health. Green Care
Farming Across Europe and the United States of America.28 Ve všech
uvedených publikacích se dočteme o konceptu sociálního zemědělství, o jeho
obdobách v jednotlivých evropských zemích, jsou zde uvedeny i různé
příklady z praxe v jednotlivých státech. Doplněna je i politika a ekonomické
přístupy. V teoretické části jsou uvedené dva výzkumy z oblasti sociálního
zemědělství, konkrétně představují dopady práce či terapie na sociálních
farmách na různé cílové skupiny. Zde jsem vycházela z podzimního čísla
časopisu International Journal of Therapeutic Communities z roku 2008, edice
green care,29 který je celý věnován různým obdobám sociálního zemědělství,
nebo přesněji green care, tedy dopadům strukturované a plánované interakce
člověka s přírodními prvky za účelem zlepšení lidského blaha.
V kapitole o stavu sociálního zemědělství v České republice jsem se
inspirovala nemnoha akademickými pracemi, které byly o sociálním
zemědělství vypracovány. Jedna z nich nese název Farmingterapie a její vliv
na klienta od Pavly Valentové,30 která se ve svém textu věnuje jak
zoorehabilitaci, tedy vyuţívání různých druhů zvířat pro léčebné účely, tak
tomu, co nazývá farmingterapie. Především jsem ale v této části práce čerpala
z činnosti Pracovní komise sociálního zemědělství při Ministerstvu zemědělství
(MZe), která vznikla v září roku 2014, a jejím úkolem je zabývat se tématem a
26

COST Action 866proběhl v letech 2006-2009. COST je opatření EU na podporu rozvoje,
které podněcuje vědce v rámci jednoho odvětví výzkumu, aby se mohli pravidelně setkávat,
vyměňovat si pracovní výsledy a zkušenosti, komunikovat a vzájemně na sebe působit a
podpořit tím vývoj svého odvětví výzkumu na národní a mezinárodní úrovni. Cost Action 866
byla iniciována Norskem a schválena v rámci domény Food and Agriculture s hlavním cílem
zlepšit vědecky podloţené znalosti o působení Green care v zemědělství a zahradnictví.
27
SEMPIK, Joe; HINE, Rachel; WLCOX, Deborah (eds.). Green Care: A Conceptual
Framework. A Report of the Working Group on the Health Benefits of Green Care [online].
COST Action 866. Green Care in Agriculture. Loughborough: Centre for Child and Family
Research,
2010.
Loughborough
University.
[2015-03-06].
Dostupný
z:
http://www.umb.no/statisk/greencare/green_carea_conceptual_framework.pdf.
28
HASSINK, Jan; van DIJK, Marjken (eds.). Farming for Health. Green Care Farming Across
Europe and the United States of America. Springer Science & Business Media, 2006. 357 s.
ISBN 10402045417.
29
International Journal of Therapeutic Communities (green care edition). 29, 3, autumn 2008.
30
VALENTOVÁ, Pavla. Farmingterapie a její vliv na klienta. Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích. Zdravotně sociální fakulta, 2009 [manuskript].
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hledat podpory sociálnímu zemědělství v právních moţnostech českého státu.
Jeden z dokumentů, který z této Komise vzejde, má pracovní název „Sociální
zemědělství – představení konceptu“,31 kde je moţné identifikovat aktéry
sociálního zemědělství u nás, moţnosti podpory atd. Podobně je na tom
dokument „Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním
rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu sociální zemědělství“,32
který definuje, kdo můţe ţádat a jakým způsobem o investiční a provozní úvěr
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF). Tyto pokyny
vstoupí v platnost pravděpodobně v červnu 2015.
Poslední kapitoly, které jsou zaměřeny na praktický výzkum či popis
vycházející z praxe, zobrazují dvě české sociální farmy Biostatek a Ledce –
Šternberk, čerpají z dlouhodobého a částečně zúčastněného a částečně přímého
pozorování v případě farmy Biostatek a z nezúčastněného, přímého pozorování
na farmě Ledce – Šternberk. Zúčastněné pozorování spočívá v aktivním
angaţmá výzkumníka ve zkoumané realitě, výzkumník se de facto stává
členem zkoumané skupiny. Výzkumník získává bohatá a detailní data, která
usnadňují porozumění dané problematiky a její interpretaci. Podporují validitu,
protoţe jsou přímo odpozorovaná jako funkční, „vytaţená“ ze zkoumané
reality. Na druhou stranu přináší tento typ výzkumné techniky nevýhody
v podobě nedostatečné reliability dat, protoţe dva výzkumníci mohou dospět
k zcela odlišným závěrům. To nakonec souvisí i s nízkou mírou zobecnění.
Členství výzkumníka ve skupině mu můţe zamezit dostatečnému odstupu a
objektivitě získaným datům. Tato metoda je také časově náročná.33 Přímé
pozorování, jak uvádí Miroslav Disman, je zaměřené a plánované vnímání
vybraných jevů a také systematicky zaznamenávané,34 zároveň se předpokládá,
ţe je nezúčastněné. Výzkumník pouze pozoruje zkoumanou realitu, aniţ by do
ní svou přítomností vědomě a cíleně zasahoval. V průběhu rešerše jsem také
vedla rozhovory s farmáři, nestrukturované i polostrukturované s otevřenými
otázkami, které jsem flexibilně upravovala dle plynutí interview. Součástí

31

Zatím nepublikovaný text s pracovním názvem „Sociální zemědělství – představení
konceptu“, zpracovávaný v roce 2014 a 2015 kolektivem autorů, do něhoţ patřím. Dosud
nedostupný text je v archivu autorky.
32
Dosud nedostupný dokument, archiv autorky.
33
International Encyclopedia of the Social &Behavioral Sciences. Heslo Participant
Observation. Elsevier Science Ltd., 2001. ISBN 0-08-043076-7.
34
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Universita Karlova,
vydavatelství Karolinum, 1993. 374 s. ISBN 80-7066-822-9, s. 124.
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pouţitých výzkumných technik byly terénní poznámky, fotografická
dokumentace, studium informačních materiálů, letáků a jiných dokumentů.
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4. Pojmosloví
Tato kapitola obsahuje základní vymezení a klasifikaci green care, která je,
vedle dalších typů terapií, střešním pojmem pro sociální zemědělství.

4.1 Green care
Sociální zemědělství, stejně jako další „zelené“ terapeutické činnosti, např.
sociální a terapeutické zahrady, animoterapie, zoorehabilitace, ekoterapie,
cvičení v přírodním prostředí jako součást léčebné procedury, zastřešuje
souhrnný pojem „green care“.35 Pojem green care je obecně pouţíván pro vše,
co se dotýká přírody a jejího terapeutického vlivu na člověka a má předem
určený plán a vymezené cíle. Vychází z toho, ţe příroda, pohled na ni, kontakt
s ní či prostý pobyt v přírodě přináší člověku útěchu, má pozitivní dopady na
jeho blaho, má kladné účinky na jeho duchovní, duševní a tělesný ţivot. Green
care se snaţí tyto pozitivní účinky inkorporovat do stávajících nebo nově
vznikajících sociálních (zdravotních) sluţeb.36 Green care tak vstupuje do péče
o člověka, je aktivní sloţkou při léčbě, jejím cílem je zlepšit zdravotní a
psychický stav jedince, podporuje pedagogický rozvoj člověka. V případech,
kdy nelze dosáhnout zlepšení, má být zaručeno alespoň udrţení stávajícího
stavu. „Green care se ve všech svých formách zaměřuje na uţitek, který přináší
aktivní zakoušení přírody pro široké spektrum skupin sociálně vyloučených
lidí.“37 Existuje řada způsobů, kterými je green care provozována a
zajišťována, vţdy však musí být zaloţena na více či méně strukturovaném
programu s předem definovanými cíli, které jsou vypracovávány a realizovány
individuálně.

4.2 Klasifikace green care
Příroda je zakoušena mnoha různými způsoby, ale obecně je lze rozdělit na
aktivní a pasivní zakoušení, kdy buď jen čerpáme energii z pobytu v přírodě,
nebo přírodu aktivně přetváříme. Tato klasifikace pak ovlivňuje přístupy
35

„Green care“ – „zelená péče“, v této práci, pokud hovořím o green care, nechávám pojem
v anglickém originálu, český překlad nezní moc pěkně a zatím jsem nenašla jiný vhodný
ekvivalent.
36
SEMPIK, Joe; HINE, Rachel; WILCOX, Deborah, (eds.). Green care: A Conceptual
Framework [online]. Loughborough University, 2010. ISBN 978 1 907382 23 9, s. 9. [cit.
2014-07-13]. Dostupný z: http://www.cost.eu/media/publications/10-26-Green-Care-AConceptual-Framework-A-report-of-the-Working-Group-on-the-Health-Benefits-of-GreenCare.
37
Tamtéţ, s. 22.
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v chápání vztahu člověka a přírody při jeho činnostech. K přírodnímu prostředí
je buď přistupováno jako ke kaţdému jinému, bez nějaké zjevné vazby k jejím
léčebným a terapeutickým účinkům. V dalších vrstvách pak záleţí na
interakcích, které člověk s přírodou vytváří za účelem podpory vlastního blaha.
Schéma 2

Pramen: SEMPIK, Joe; HINE, Rachel; WLCOX, Deborah (eds.). Green Care: A
Conceptual Framework. COST Action 866. Green Care in Agriculture. Loughborough
University, 2010.

Podíváme-li se na výše uvedené schéma, v prvním rámečku zleva je
představena forma green care v podobě sociálních a terapeutických zahrad
(Social and Therapeutic Horticulture). Terapii v těchto zahradách lze definovat
jako „Proces zaměřený na účastníka, při kterém školení odborníci definují a
kontrolují individuální cíle, plánují a realizují činnosti týkající se práce na
zahradě nebo práce s rostlinami jako terapeutického prostředku s cílem
podpořit u účastníků terapie zdravotně důleţité aspekty.“38 Terapeutická
38

HAUBENHOFER, Dorit; ENZENHOFER, Karin; KELBER, Solveig; PFLÜGL, Susanne;
PLITZKA, Elisabeth; HOLZAPFEL, Ingeborg. Zahradní terapie. Teorie – věda – praxe.
Kutech Web & Werbung, 2013. 247 s. ISBN 978-80-87604-45-8. s. 18.
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zahrada v Česku existuje např. ve Fakultní nemocnici Brno, v domově seniorů
mistra Křišťana v Prachaticích a na dalších místech.
Další rámeček představuje animoterapii či terapeutické přístupy
prostřednictvím zvířat – zoorehabilitaci (Animal assisted interventions).
Animoterapie nebo zoorehabilitace jsou i v našem prostředí uznávány za
klasické nástroje rehabilitace. Prolínají se do výzkumu lidského a zvířecího
chování, do všeobecné a speciální pedagogiky, psychologie, psychiatrie,
sociologie, humánní a veterinární medicíny. Obor zoorehabilitace je u nás
v současnosti přednášen na Jihočeské univerzitě, Masarykově univerzitě a
České zemědělské universitě. Animoterapie se vyuţívá jako léčebný prostředek
v některých zdravotnických a sociálních institucích.39 Jako léčebná metoda
následné péče je praktikována například v Krušnohorské poliklinice s.r.o., je
také standardním nástrojem rehabilitační péče v praţské Vojenské nemocnici.
Na dalším místě stojí sociální zemědělství (Care Farming), jemuţ se budu
věnovat v následujících kapitolách. Pohyb v přírodě k terapeutickým účelům
(Facilitated green exercice as treatment) stojí na dalším místě a náleţí do
skupiny green care, kdy jedinec přírodu přímo neformuje a můţe nabývat
širokého spektra forem, od pohodlné chůze, přes turistiku nebo běh, aţ po jízdu
na kole, na koni či horolezectví. Společnými cíli těchto cvičení je zlepšení
tělesné kondice díky pohybu, který zmírňuje zatěţující duševní vlivy jako je
stres, deprese, smutek.
Ekoterapie (Ecotherapy) se překrývá především se sociálními a
terapeutickými zahradami, sociálním zemědělstvím a terapií v divočině. Při
těchto aktivitách je kladena zvýšená pozornost na environmentální dopady
činností, na trvalou udrţitelnost a ekologii.
Poslední skupinu v pravém rámečku schématu představuje terapie
v divočině a lesní terapie (Wilderness therapy; Nature therapy), která vyuţívá
k léčebným cílům volné přírody – „divočiny“. Uplatňuje se především ve
skupinové terapii, kdy jde o to posílit odpovědnost, sebedůvěru, komunikaci a
kooperaci ve skupině a osobní rozvoj na základě pobytu na odlehlém místě ve
volné přírodě. Cílovou skupinou jsou hlavně děti a mladiství s problémovým
chováním.
Jednotlivé oblasti green care nejsou striktně ohraničeny, ale mohou se
překrývat. Sociální zemědělství sahá vzhledem ke své multifunkčnosti od
39

O situaci české animoterapie je k dočtení na stránkách http://www.animoterapie.cz/. [cit.
2014-07-13]. Tato společnost poskytuje své sluţby terapie prostřednictvím zvířat více neţ 60
zdravotně či sociálně zaměřeným institucím.
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podpory zdraví, přes léčbu, sociální a pracovní rehabilitaci, pedagogické a
vzdělávací činnosti, aţ k podporovanému či chráněnému zaměstnávání.40

40

SEMPIK, Joe; HINE, Rachel; WILCOX, Deborah (eds.). Green care: A Conceptual
Framework. (2010), s. 28-29.
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5. Sociální zemědělství
Na začátek oddílu, který vymezuje sociální zemědělství, se krátce věnujme
pojmosloví. V České republice je snaha, aby se ujalo slovní spojení „sociální
zemědělství“ (v anglicky mluvícím prostředí se můţeme setkat s pojmy „social
farming“, „care farming“, „farming for health“, „green care in agriculture“,
„farming therapy“), které popisuje „inovativní přístup sdruţující dva koncepty:
multifunkční zemědělství a sociální sluţby / zdravotní péči na místní úrovni“.41
Jedná se o souhrn činností vyuţívající zemědělské zdroje, rostlinné i ţivočišné,
za účelem vytváření sociálních a vzdělávacích sluţeb a integrovaného
zaměstnání ve venkovských nebo příměstských oblastech.

5.1 Cílové skupiny sociálního zemědělství
Koncept sociálního zemědělství jako nástroj sociální inkluze, terapie a
vzdělávání je vhodný pro širokou škálu lidí na okraji společnosti. Jedná se o
lidi, kteří mají specifické zdravotní či sociální potřeby, ale sluţeb sociálního
zemědělství mohou vyuţívat také ti, kteří např. trpí stresem v důsledku
psychicky náročného zaměstnání, v důsledku obezity, v důsledku nedostatku
jiných aktivit, které můţe farma zajistit. Obecně se za lidi ze sociálně
vyloučených skupin nebo ty, kterým hrozí vyloučení ze společnosti, povaţují:
osoby se zdravotním postiţením (tělesným či mentálním, lidé s autismem),
dlouhodobě nezaměstnaní, lidé po léčbě ze závislostí na návykových látkách,
lidé ze sociálně znevýhodněných skupin (Romové, migranti), lidé po výkonu
trestu, děti a mládeţ s poruchami učení a chování, děti a mládeţ opouštějící
výchovná zařízení, lidé vystavení silnému psychickému tlaku, lidé trpící
depresemi a senioři.
Jsou ale také skupiny obyvatelstva, kterým sociálně zemědělské aktivity
nelze doporučit, ať uţ z důvodů váţeného tělesného či mentálního postiţení,
přílišného stáří, alergie a jiných zdravotních potíţí, fobie ze zvířat a jiné fobie,
předsudků vůči tomuto prostředí či minimální motivace.

41

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru NAT/539. Sociální zemědělství –
ekologická péče a politiky v sociální a zdravotní oblasti [online]. Brusel 12. 12. 2012. [cit.
2014-07-13].
Dostupný
z:
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\nat\nat539\ces1
236-2012_00_00_tra_ac.doc&language=CS.
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5.2 Přínos sociálního zemědělství pro klienta
Pobyt na farmě a zemědělská činnost či práce nabízí mnoho rozmanitých
forem práce/aktivit, s nimiţ jsou spojené denní a sezónní přirozené rytmy,
vytváření závazků a odpovědnosti za pracovní úkoly, které mají zlepšit
fyzický a duševní stav, respektive zlepšit sociální podmínky dané osoby.
Důleţitým faktorem sociální farmy je, ţe jde o autentické a neformální
prostředí, zcela odlišné od institucionálního zařízení, v němţ se klient
setkává se zemědělcem a jeho rodinou, jde-li o rodinnou farmu. Při
zemědělských činnostech a v zemědělském provozu jsou stimulovány
všechny smysly často novým způsobem. Pravidelná práce vytváří rytmus a
strukturu, mnoho činností se opakuje, proto dává různým cílovým skupinám
moţnost orientace v kaţdodenním ţivotě. Práce na farmě poskytuje
příleţitost pro zlepšení fyzické stránky člověka, má moţnost zlepšovat
jemnou i hrubou motoriku při pouţívání strojů a různého nářadí.
Farma nabízí odlišnou atmosféru ve srovnání s městským prostředím. Její
organizace nabízí mnohá zákoutí, kam se jedinec můţe „schovat“ a kochat
se, nabízí prostředí ticha nebo naopak shonu, ale odlišného od rušné silnice
či davu lidí a tlačenice v dopravních prostředcích. Pozitivně na psychiku
působí kontakt a práce s rostlinami a zvířaty, které mají pozitivní vliv na
duševní pohodu člověka. V tomto smyslu hrají důleţitou roli také různé
denní a sezónní aktivity, střídání ročního období, které člověk na farmě a ve
venkovském prostředí zakouší daleko intenzivněji neţ jinde. To je také
podpůrným faktorem při orientaci v čase a prostoru. Prostřednictvím toho
získává jedinec schopnost sebe ocenění a sebeúcty, naučí se v péči o druhé
rozvíjet odpovědnost, podporovat sebevědomí a vidí smysluplnost své
práce. Práce má neformální charakter, je různorodá, klient poznává celý
pracovní a výrobní kontext, nikoli jen výsek procesu a vzniku produktu.42
Důleţitým aspektem nakonec je to, ţe o něco pečuje a přebírá za to
odpovědnost, není jen pasivním příjemcem péče.
Klient sociálního zemědělství a účastník práce na sociální farmě je
zároveň odkázán na ţivot ve společenství, při vykonávání úkolů musí kaţdý
spolupracovat s ostatními, je začleněn do provozu a cyklů, které jsou
provázány s okolím, je tedy nucen komunikovat. Jedinec na farmě nemůţe
být izolován od ostatních, vţdy se jedná o kolektivní / týmovou práci, za
42
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kterou nesou všichni odpovědnost. Na zemědělském pracovišti, kterým je
farma, sad, les atd. probíhají jiné specifické vztahy mezi zaměstnanci a
farmářem, spolupracovníky a ostatními klienty. Tyto vztahy rozvíjí sociální
dovednosti, vedou k vlastnímu posílení a podporují sociální začleňování. 43
Mezi nejoceňovanější aspekty sociálního zemědělství klienty patří
komunita na farmě, kde se mohou cítit bezpečně, a různorodost této
komunity. Na dalším místě stojí přístup farmáře, který ke svým
„pomocníkům“ přistupuje jako k sobě rovným a na prvním místě vidí
odvedenou práci, nikoli diagnózu či jejich historii. Mezi další hodnoty
náleţí variabilita práce a volba vlastního tempa, rytmu, odpočinku.
V neposlední řadě to jsou výhody venkovského prostředí, dostatek prostoru,
ticho, méně stimulů neţ ve městě a zapojení všech smyslů. 44

5.3 Přínos sociálního zemědělství pro zemědělce a venkov
Zemědělství je činnost specifická tím, ţe je vázána na zemědělskou půdu a
je ovlivňována přírodními podmínkami. Půda je nejdůleţitější, základní a
nenahraditelný výrobní faktor k pěstování plodin, které slouţí jako potrava pro
člověka nebo ke krmení hospodářských zvířat. Zemědělská výroba se proto
z hlediska zaměření dělí na výrobu rostlinnou, produkci kulturních plodin a na
výrobu ţivočišnou, na chov hospodářských zvířat.45 Produkce zemědělských
komodit je hlavní funkcí zemědělství.
Cílem sociálního zemědělství je poskytovat široké škále lidí zdravotní,
sociální a vzdělávací aktivity na základě zemědělských činností. Je flexibilní,
tzn., ţe aktivně reaguje na aktuální stav komunity a jejích potřeb. Tímto
způsobem také můţe podporovat zaměstnanost ve venkovských oblastech,
protoţe dokáţe ve svých provozech nabídnout více lidem smysluplnou činnost,
a také nabízí sluţby, které jsou pro mnoho lidí nedostupné. Jedná se zvláště o

43

Více o přínosech terapie, péče a rehabilitace na sociální farmě v češtině viz
HAUBENHOFER, Dorit; ENZENHOFER, Karin; KELBER, Solveig; PFLÜGL, Susanne;
PLITZKA, Elisabeth; HOLZAPFEL, Ingeborg. Zahradní terapie. Teorie – věda – praxe.
Kutech Web & Werbung, 2013. 247 s. ISBN 978-80-87604-45-8. s. 38-42.
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PLITZKA, Elisabeth; HOLZAPFEL, Ingeborg. Zahradní terapie. Teorie – věda – praxe.
Kutech Web & Werbung, 2013. 247 s. ISBN 978-80-87604-45-8.
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Viz příručka o podnikání v zemědělství, financování zemědělství, zemědělské komodity atp.
HIENL, Petr (a kol.) Jak začít podnikat v zemědělství [online]. Ústav zemědělské ekonomiky a
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30

farmy extenzivního zemědělství,46 kde se nepracuje s těţkou mechanikou,
práce je více diversifikovaná a celkový podíl lidské práce na provozu farmy je
vyšší. Vytváří ve svých provozech nová pracovní místa a můţe se tak stávat
sociálním integračním podnikem a obecně nástrojem sociální inkluze.
V tomto smyslu vyhovuje myšlenkovým trendům současného sociálního
podnikání, kdy je kladen důraz na podnikatele, kteří jsou chápáni jako tvůrci
změn ve společnosti a přicházejí s novými kombinacemi v těchto oblastech:
„poskytují nové sluţby, přicházejí s novou kvalitou sluţeb, přicházejí s novými
metodami výroby, s novými primárními výrobními faktory, s novými formami
organizace, objevují nové trhy“.47 Sociální zemědělci se zaměřují na sociální
inovace ve prospěch komunity a společnosti a jejich rozvoj.
Tímto způsobem sociální zemědělství omezuje odliv obyvatel
z venkovského prostředí. Dbá na regionalitu, dává přednost vlastním výrobkům
před globalizovaným trhem a plně zapadá do stávajícího PRV v České
republice. Tento typ zemědělství je nakonec podporován ESIF pro rozvoj
venkova.48 Sociální zemědělství můţe být pro zemědělce také doplňkovým
zdrojem příjmů. Především v případě malých organizací můţe představovat
moţnost nového přísunu financí potřebného pro jejich pokračování, rozvoj a
ekonomickou stabilitu a to jak z produkce, tak z poskytované sluţby /
vzdělávací aktivity.
Sociální zemědělství bývá provozováno na menších farmách rodinného
typu, které často produkují v reţimu ekologického zemědělství, není to však
podmínkou. Díky tomu dokáţe více podporovat krajinotvorné prvky dané
46

Extenzivní zemědělství do své prvovýroby se snaţí vynakládat co nejméně externích vstupů,
jako jsou průmyslová hnojiva či přídavné látky v krmivech a veterinární léčiva. U nás si
nejvíce představíme ekologické zemědělství, jehoţ cílem je zachovat přirozený oběh látek mezi
rostlinnou a ţivočišnou výrobou a zachovat při tom přirozenou úrodnost půdy. Intenzivní
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lokality a snaţí se o širší promýšlení dopadů své práce na krajinu a ţivotní
prostředí. Má pozitivní vliv na biologickou rozmanitost venkovských oblastí
a současně sniţuje negativní dopady intenzivní zemědělské produkce.

5.3 Typologie sociálně zemědělských farem
Jiţ bylo řečeno, ţe sociální zemědělství má mezi ostatními aktivitami green
care výlučné postavení, protoţe kombinuje několik terapeutických i
neterapeutických sloţek. Podobně je to s nabízenými aktivitami, které se liší
dle typu farmy, prostředí, v němţ se farma nachází, převládající činnosti a
cílové skupiny, na niţ se zaměřuje.
Farmy orientované na péči - tento typ farem přímo zajišťuje sociální sluţby
za účelem uspokojení potřeb uţivatelů. Farmy jsou jednak zemědělské
podniky, jednak jsou jako neziskové organizace registrovanými poskytovateli
sociálních sluţeb, či s nimi úzce spolupracují. V tomto případě většinou
existuje platba či finanční kompenzace za poskytované sluţby z veřejných
zdrojů – zdravotnického, sociálního nebo zemědělského sektoru a politik.
Uţivatelé tohoto druhu sluţeb jsou většinou nezaměstnaní a vzácně dostávají
plat. Současně není hlavním cílem integrace na pracovní trh nebo zaměstnávání
lidí, ale podpora osobního rozvoje na základě poskytovaných sociálních sluţeb.
Sociální sluţby potom často převládají nad zemědělskou produkcí.
Farmy zaměřené na práci a zaměstnávání - tento typ farem má za cíl
integraci na pracovní trh, zaměstnávání lidí či skupin, které jsou na trhu práce
znevýhodněné. Jedná se proto většinou o koncept rozvoje odborné tréninkové
činnosti pro znevýhodněné skupiny osob, které jsou dobrovolníky, procházejí
tréninkem nebo jsou zaměstnaní pracovníci. Těmto farmám neplyne finanční
podpora z veřejných zdrojů sociálního systému, ale jsou většinou chráněné /
podporované z veřejných orgánů sociálních věcí / práce / politiky vyrovnávání
příleţitostí, přímo či nepřímo (finanční podpora projektů, smluvní dohody,
daňové úlevy, upřednostňování při veřejných zakázkách). Veřejná podpora je
pouze částečná, předpokládá se udrţitelnost podniku na základě zemědělské
výroby. Mnoho těchto iniciativ má rovněţ podporu lokálního maloobchodu a
skupin občanů / konzumentů.
Vzdělávací a pedagogické farmy - můţeme rozlišit farmy zaměřující se na
vzdělávání převáţně dětí. Jejich cílem je uvést děti do ţivota na farmě, poznat
zdravé jídlo a odlišný ţivotní styl a nechat zakusit přírodu. Školní třídy
navštěvují pedagogické farmy jednou nebo několikrát během roku, kde mají
moţnost ochutnat faremní produkty, vyzkoušet si jednoduchou činnost na
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farmě, něco si vyrobit atp. Jiné farmy zaměřují své vzdělávací programy pro
děti s poruchami učení a chování nebo pro děti z problémových a pěstounských
rodin, děti a mládeţ z dětských domovů a výchovných ústavů, delikventní děti
a mládeţ. Na těchto farmách pro ně je připravován speciální program, při
kterém se počítá s doprovodem asistenta.
Některé z uvedených forem činnosti můţe zemědělská farma, respektive
zemědělský podnikatel, provozovat přímo, především v oblasti integrovaného
zaměstnávání. U jiných forem je třeba buď navázat spolupráci s neziskovou
organizací, nebo tuto organizaci zaloţit pro svou vedlejší činnost. Záleţí pak na
politice té které země, jak sociální zemědělství a iniciativy existující v této
oblasti podporuje. Při typologiích je třeba také brát ohled na to, zda se jedná o
rodinnou farmu, komunitní, profesní, svépomocný, vzdělávací podnik či
veřejnou instituci. Této oblasti se budu více věnovat při popisu sociálního
zemědělství v České republice.

5.5 Historie moderního sociálního zemědělství
Vznik jednotlivých iniciativ v sociálním zemědělství lze sledovat do 60. let
minulého století především na západoevropském venkově jako novou,
hospodářsky udrţitelnou praxi. Vzniká zdola, od farmářů, jejichţ cílem je
rozvoj lokálního prostoru a začlenění širších sociálních vrstev do zemědělské
produkce. Vývoj sociálního zemědělství je v kaţdé z evropských zemí odlišný,
zejména kvůli historii, kultuře, struktuře jejich sociální a zdravotní péče,
vzdělávacím institucím atd.
V Itálii se sociální druţstva s podílem zemědělské práce objevila po
uzavření psychiatrických léčeben v 80. letech 20. století, k jejich rozvoji také
přispělo vyvlastnění zemědělské půdy mafiánským spolkům. V Německu byla
situace odlišná. První sociální instituce tam vznikaly na konci 19. století často
s malými zemědělskými jednotkami pro zásobování vlastní kuchyně. Tyto
instituce přirozeně propojovaly integraci lidí závislých na sociální péči s jejich
prací, jednalo se o pracovní terapii. V 60. letech klesly ceny potravin z důvodu
globalizace trhu se zemědělskými komoditami, a proto bylo mnoho těchto
jednotek uzavřeno a ostatní byly transformovány do chráněných dílen. V 80. a
90. letech se však situace změnila, vzrostlo povědomí o přírodě a ţivotním
prostředí, lidé se začali více zajímat o původ potravin a ekologické zemědělství
a prodej produktů ekologického zemědělství se stal lukrativním. Proto začaly
být původně zaniklé zemědělské jednotky postupně obnovovány.
V Nizozemsku, Irsku a Velké Británii bylo mnoho prvních průkopníků green
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care inspirováno antropozofií Rudolfa Steinera a křesťanskými principy. Ve
Slovinsku většina projektů začala v pozdních 90. letech, byla inspirována a
motivována inovačním potenciálem propojení sociální a zemědělské péče. Ve
Francii byl patrný vznik komunitních zahrad na okraji měst v sociálně
problematických oblastech a velké mnoţství pedagogických farem.
Sociálně zemědělské iniciativy většinou provází podobný model rozvoje.
Začínají pionýrským stádiem, kdy se sociální zemědělství odehrává na
dobrovolnické bázi vycházející ze silné motivace. Soukromé farmy vytváří své
vlastní projekty a farmáři vstupují do systému na základě pocitu solidarity. Na
této počáteční úrovni mohou farmáři počítat jen s malou odezvou a uznáním od
obecné společnosti. V tomto stadiu je Česká republika, ale například i
Slovinsko. Další stádium lze nazvat multifunkční zemědělství. Na této úrovni
se rozvíjí profil sociálního zemědělství, avšak stále chybí výrazná podpora
z veřejných finančních zdrojů, které se vztahují ke zdravotnickému nebo
sociálnímu systému. Zájem přichází hlavně od zemědělců a lokálních
soukromých i veřejných institucí. Velkou roli stále hraje odhodlání farmářů. Na
této úrovni je Vlámsko, kde je sociální zemědělství podporováno z oblasti pro
rozvoj venkova. Sociální zemědělství jako inkluzivní model, jak lze nazvat
poslední stádium sociálního zemědělství, tvoří velký počet iniciativ uznaných
veřejnými institucemi i společností. Sociální zemědělci jsou organizováni
v regionálních a celostátních sítích, zahrnut je zemědělský i sociálně zdravotní
systém. Na této úrovni je dnes Nizozemsko, Itálie, Francie.49
Je důleţité poznamenat, ţe téměř všechny iniciativy mají v zárodku potřebu
solidarity. Mezi hlavní důvody průkopníků sociálního farmaření a malých
rodinných farem patří tyto: touha reagovat na potřeby zejména
znevýhodněných skupin, nutnost alternativy k intenzifikaci zemědělství, přání
sdílet ţivot farmářské rodiny s konkrétní znevýhodněnou skupinou, přání plnit
cíle související se sociální spravedlností a solidaritou jako součást osobní /
rodinné / komunitní volby ţivotního stylu, přání provádět (alternativní)
odbornou praxi na tomto poli, moţnost mít nové zdroje příjmů a / nebo přání
otevření místní komunitě.50
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5.6 Sociální zemědělství v Evropě
Sociální zemědělství je dobře zavedená praxe v mnoha evropských zemích,
především v Nizozemsku, Belgii, Portugalsku, Německu, Norsku, Finsku a
Itálii, na popularitě získává také ve Velké Británii. Ačkoli se jednotlivé farmy
liší podle velikosti a typu produkce, všechny nabízejí určitou formu sociální
práce a integrace v propojení se zemědělskými činnostmi, ať uţ jde o produkci
plodin, zahradnictví, ovocnářství, chov hospodářské zvěře, lesní práce, údrţba
krajiny či jakoukoli kombinaci výše uvedených oblastí. Některé farmy kladou
větší důraz na sociální podporu a péči, jiné na zajištění dostatku zemědělské
produkce.
Například v Nizozemsku je propracovaný systém tzv. „care farms“, který
odlišuje 6 typů farem podle toho, v jakém poměru jsou zemědělská činnost a
sociální péče.51 Současně zde existují tři způsoby podpory pro sociální farmáře.
Buď je začleněn do systému podpor ze zdravotnického a sociálního systému,
nebo pracuje na bázi kontraktu s registrovaným poskytovatelem sociálních
sluţeb anebo jsou tyto sluţby hrazeny z osobního rozpočtu klienta.
V Itálii sociální zemědělství stojí na existenci sociálních druţstev, tzv.
kooperativ. Kooperativy typu A zajišťují péči a vzdělávací sluţby a jsou
neziskového charakteru. Kooperativy typu B mohou provozovat všechny
podnikatelské sektory s cílem integrovat do zaměstnání alespoň 30% osob se
znevýhodněním, zároveň mohou těţit z daňových úlev, mají přednost při
soutěţích o veřejné zakázky atd.
Německo pro oblast sociálního zemědělství nemá nastaveno ţádná pravidla,
je však regulována sociálním systémem, coţ ztěţuje mezisektorovou
spolupráci. Například ve zpracovnách zemědělských produktů určených pro
konzum existují pravidla a podmínky vztahující se k hygieně, zdraví,
bezpečnosti, která jsou náročná pro malé výrobní jednotky a zároveň omezují
moţnosti zaměstnávat osoby s postiţením. Také finanční kompenzace z oblasti
zdravotnictví či sociálního sektoru lze čerpat aţ od určitého počtu klientů.
Sociální zemědělství ve Slovinsku bylo uznáno jako doplňková aktivita na
rodinných farmách Programem rozvoje venkova na roky 2007-2013, a to
především v oblasti dobrovolných rehabilitačních, tréninkových sluţeb a
Dostupné z: http://library.wur.nl/frontis/farming_for_health/22_hassink.pdf.
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zajištění chráněných pracovních míst pro lidi se zdravotním postiţením ve
venkovských oblastech. Sociálně zemědělských činností rovněţ vyuţívají
organizace sociální péče jako doplňkovou aktivitu, která není finančně
ohodnocena.52
Sociální farmy ve Velké Británii jsou většinou klasická zemědělská
hospodářství, někdy tyto činnosti zajišťují charitativní organizace a jiné
instituce. Průměrná velikost sociální farmy je 49 ha. Sociální farmy poskytují
širokou nabídku sluţeb – rozvíjení základních, sociálních, pracovních
dovedností, zoorehabilitaci a animoterapii a zahradní terapii. Farmy získávají
příspěvky z osobního rozpočtu klientů sociálních sluţeb, z dotací sociálního
systému či z jiných fondů a charit.53
Počet sociálně zemědělských podniků se rychle zvyšuje. Dohledatelné údaje
jsou o situaci v Nizozemsku, kde rodinné farmy patří k hlavním
poskytovatelům sociálně terapeutických sluţeb. V Nizozemsku vidíme posun
od 51 farem v roce 1998 k 756 v roce 2007.54 Podle starších údajů z roku 2004
bylo v Norsku 550 farem, v Itálii mezi 300-350 farmami, v Rakousku 250
farem a ve Vlámsku 140 farem.55 Ve Velké Británii bylo v roce 2012 na 180
care farms. Celkový počet uţivatelů sluţeb na 115 dotazovaných sociálních
farmách ve Veské Británii se pohyboval na 2998 týdně.56
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6. Terapie na sociální farmě z pohledu odborných
výzkumů
Aţ dosud měla práce charakter popisu a výčtu. V následujícím textu bych
„teorii“ sociálního zemědělství ráda podpořila výzkumem, který zhodnocuje
platnost pozitivních dopadů práce a pobytu na celkový tělesný, fyzický i
psychický stav různých cílových skupin. Pouţiji za tímto účelem dvě studie
z roku 2003 a 2005. Vzhledem k tomu, ţe se sociální zemědělství v Západní
Evropě začalo hojně rozvíjet a nabídka sluţeb sociální, pracovní rehabilitace a
terapie na farmách se stala součástí zdravotnického / sociálního systému
(Holandsko, Norsko aj.), byla v těchto zemích poptávka po konkrétním
výzkumu, který by podloţil tvrzení o pozitivních efektech takové činnosti na
ţivot klienta. Výsledky těchto výzkumů a diskuse nad nimi byly prezentovány
v časopise International Journal of Therapeutic Communities,57 jehoţ podzimní
číslo roku 2008 bylo celé věnováno green care a svými články do něj přispěli
přední světoví odborníci na tuto tematiku. Obsah uvedených článků je poměrně
široký a různorodý. Zabírá škálu od terapeutických komunit situovaných
v přírodním / venkovském prostředí, přes skupinovou terapii v městských
zahradách, zoorehabilitaci a animoterapii a jejich dopady, chov drobného
domácího zvířectva ve věznicích, aţ po práci na farmách pro osoby vyléčené
z drogové a alkoholové závislosti či s duševním onemocněním.
V následujících řádcích představím výzkum zkoumající dopady práce na
farmě na blaho a celkovou pohodu lidí, kteří se vyléčili ze závislosti na
drogách a alkoholu, a na ty, kteří prodělali blíţe nespecifikované psychiatrické
onemocnění. Druhý výzkum naopak sleduje interakci lidí s kombinovaným
postiţením s plemennými kozami chovanými na farmě, která spolupracuje
s pobytovým zařízením, kde tito lidé tráví většinu svého času. Kaţdý výzkum
sleduje jinou cílovou skupinu, jiný druh terapie a vyuţívá jiné výzkumné
metody.

6.1 Terapie pro osoby vyléčené z drogové závislosti a duševního
onemocnění
První článek nese název „A Safe Community Between Illness or Addiction
and the Wider Society“ („Bezpečná komunita mezi nemocí či závislostí a
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běţnou společností“).58 Autoři výzkumu, Marjolein Elings a Jan Hassink,
působící na universitě a výzkumném centru Wageningen,59 se dlouhodobě
zabývají sociálním zemědělstvím a patří mezi nejcitovanější autory
zahraničních odborných časopisů v dané oblasti. Jejich výzkum reaguje na
poţadavek nizozemské vlády a zdravotnických organizací, které vnímají
sociálně zemědělské farmy jako důleţitý prvek pro oblast zdravotní, sociální
péče i zemědělství, aby vyhodnotili tento typ péče, iniciovali další výzkumy a
podpořili efektivitu takového přístupu ve smyslu profylaxe, terapie i
rehabilitace.
Na tomto výzkumu s částí kvantitativní i kvalitativní se podílelo 42 klientů
z osmi sociálně zemědělských farem a trval přibliţně jeden rok. V článku
bohuţel není přesně napsáno, o jaký typ farem se jednalo, jaká byla konkrétní
pracovní náplň klientů ani časová dotace. Ke kvantitativnímu šetření náleţely
dotazníky, které klienti vyplnili před příchodem na farmu, po šesti měsících
práce a po roce. Hlavní důraz kladl výzkum na jeho kvalitativní část, jeţ
probíhala formou ohniskových skupin (focus group).60 Do těchto skupin,
s nimiţ byl veden jedno aţ dvou hodinový moderovaný rozhovor, náleţeli
farmář, jeho manţelka, zaměstnanci farmy a klienti. Metoda byla zvolena
především proto, ţe dokáţe získat více informací o hodnotách, pocitech,
zkušenostech a přesvědčeních respondentů během kratšího času v porovnání
s individuálními rozhovory. Také zvolená metoda vyhovovala typu výzkumu,
který byl spíše úvodního a zjišťovacího charakteru. Na druhou stranu si
výzkumníci uvědomovali malou reprezentativnost zkoumaného vzorku
vzhledem k nízkému počtu účastníků, a proto také nízkou moţnost platného
zobecnění.
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ELINGS, Marjolaine; HASSINK, Jan. Green Care Farms, A Safe Community Between
Illness or Addiction and the Wider Society. International Journal of Therapeutic Communities
(green care edition). 29, 3, autumn 2008, p. 310 - 322.
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Wageningen UR, universita a výzkumné centrum, se zaměřuje na oblasti výzkumu
v přírodních a sociálních vědách a hledá jejich průsečíky s vyuţitím ve vzdělávání a
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Cílem této metody je zjistit, co lidé cítí a co si myslí a proč. Výzkumník díky ní získá mnoho
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výzkumné metody je, ţe moderátor proces výzkumu svým vedením, výběrem prostoru atd.
můţe nevhodně ovlivnit. Viz Wiki knihovna, heslo Focus Groups. Dostupné z:
http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=Focus_Groups. [cit. 2015-03-02].
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Z celkového počtu zkoumaných 42 lidí bylo 21 vyléčených ze závislosti na
psychoaktivních látkách a 21 bylo vyléčeno z psychiatrického onemocnění,
v obou skupinách převládali muţi. Kaţdý rozhovor se zaměřoval na tři okruhy
týkající se období, kdy se klienti rozhodli jít na farmu, doby strávené na farmě
a přínosům práce na farmě vzhledem k jejich budoucím rozhodnutím. Největší
motivací jít na farmu byla potřeba určitým smysluplným způsobem
strukturovat svůj čas a nějak jej naplnit. Z tohoto hlediska se práce na farmách
jevila jako velmi vhodná, protoţe toto prostředí poskytuje hned několik
pozitivních aspektů, jako je volný prostor, venkovní vzduch, různorodost a
uţitečnost práce. Tato zkušenost nakonec ovlivnila pohled klientů na jejich
budoucí plány. Klienti, kteří za sebou měli léčbu psychiatrického onemocnění,
oceňovali především příleţitost pocítit odpovědnost za jiné tvory / rostliny, ale
také sebekontrolu. Nemuseli myslet na svou minulost a situaci, která je u nich
doma. Obě skupiny klientů kladly důraz na fyzickou práci, kterou na farmách
vykonávaly, a na celkové působení prostředí farmy na stav jejich duševní
pohody, dále na smysluplnou náplň dne, poznání sezónnosti venkovních prací,
oceňovaly výsledky práce. Postupně získávaly obě skupiny sebedůvěru,
spokojenost se svou prací, také fakt, ţe jednotlivci jsou ohodnoceni za
výsledky své práce, nikoli za svou minulost.
Důleţitou sloţkou práce na farmě tedy byla pro obě cílové skupiny její
celková atmosféra a pozitivní vztahy na pracovišti s farmářem, popřípadě jeho
manţelkou a dalšími zaměstnanci farmy. Klienti oceňovali vzájemný respekt a
spolupráci, na kterých se zakládal pocit sounáleţitosti. Z tohoto hlediska
zdůrazňovali zkušenost přijetí, fakt, ţe jsou součástí nějakého celku,
domácnosti, farmy. Mezi nejvíce zdůrazňované poloţky tedy patří komunita,
respekt, přijetí a atmosféra farmy a jejího prostředí. Podpořeny byly všechny
aspekty kvality jedincova ţivota, psychické, fyzické i sociální blaho –
sebedůvěra, sebeúcta a zplnomocnění, fyzická práce a fyzická síla i
společenské vztahy na pracovišti mezi klienty navzájem i mezi zaměstnanci.
Nicméně z rozhovorů nevyplývalo, ţe by klienty tato pracovní zkušenost
motivovala k nějaké další práci či ţe by si díky ní uvědomili své budoucí
projekty.

6.2 Terapie pro osoby s kombinovaným postižením
Druhý výzkum, jehoţ autory je skupina rakouských odborníků především
z oblasti ekologického zemědělství a péče o krajinu, si klade za cíl sledovat
interakce lidí s kombinovaným postiţením se zvířaty ve venkovním prostředí,
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v tomto případě s plemennými bezrohými kozami, a porovnat kvalitu těchto
interakcí s chováním osob se zdravotním postiţením v uzavřeném prostoru
pobytového zařízení. V článku „Behavioural Effects of Goats on Disabled
People“ („Účinky chování koz na osoby se zdravotním postiţením“)61 se uvádí,
ţe pravidelný a dlouhodobý kontakt lidí se zvířaty obohacuje ţivot, zkvalitňuje
sociální vztahy, stimuluje lokomoci, vytváří příleţitost ke vzájemným
emočním vazbám a to i u osob s váţným mentálním postiţením.
Autoři článku vyuţili situace, kdy mnoho pobytových zařízení pro osoby
s postiţením je v Rakousku zřizováno ve venkovských oblastech, kde se
zároveň nacházejí menší farmářské chovy zvířat. Často se podaří navázat mezi
poskytovateli sociálních sluţeb a zemědělcem smluvní vztah, na jehoţ základě
mají klienti pobytových zařízení moţnosti v rámci terapie pravidelně
navštěvovat tyto farmy a být v kontaktu se zvířaty, aniţ by sami poskytovatelé
museli vytvářet ve svých zařízeních vlastní příleţitosti zooterapie. Výzkum se
podle této premisy zaměřil na pobytové zařízení pro osoby s kombinovaným
postiţením v Horním Rakousku, které je deset minut chůze od pastvin pro
kozy. Cílem výzkumu bylo zjistit funkčnost konceptu a moţné efekty
pravidelných návštěv na chování a pocit pohody klientů.
Výzkum trval 4 měsíce, v létě a na podzim 2003, v zařízení „Lebenswelt
Schenkenfelden“ se skupinou 10 dobrovolníků z řad klientů (4 ţeny, 6 muţů ve
věku 18-45 let), všichni byli neslyšící, měli problémy s hlasovou komunikací a
měli další, převáţně mentální zdravotní postiţení. Všichni byli zařazení do
různých terapeutických programů, ţádný z nich ale neobsahoval kontakt se
zvířaty. Zvířata, bezrohé samice koz, staré asi 5 měsíců, byly zvyklé na
přítomnost lidí. Farmář poskytoval zvířatům základní péči, další měli na starost
klienti, kteří docházeli ke kozám jednou za týden na 1hodinu. Tato hodina byla
rozčleněna do tří částí. Část, kdy klienti trávili čas se zvířaty spontánními
aktivitami (hlazení, kartáčování, krmení), v druhé třetině byl čas organizován
(hra se zvířaty ve skupině, aby se podpořily také sociální interakce mezi klienty
navzájem – učení drobných úkolů, hledání potravy atd.), poslední třetina času
byla věnována krmení senem, větvičkami, čerstvou trávou, granulemi a
napájením. Během těchto aktivit byli klienti natáčeni na video. Výzkumníci
zároveň ten samý den, kdy byli klienti s kozami, zaznamenávali následně na
61
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People. International Journal of Therapeutic Communities (green care edition). 29, 3, autumn
2008, p. 297-309.
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kameru čas, který klienti trávili ve společenské místnosti pobytového zařízení
během odpolední pauzy, bez konkrétně strukturovaného času, a měli čas na
drobné občerstvení. Zaměřili se na pozorování interakcí a na změnu chování u
klientů, kdyţ byli se zvířaty a kdyţ odpočívali ve volném čase. Celkem
výzkumníci natočili 11 setkání, změny v chování rovněţ zaznamenávali do
záznamového archu a dále se dotazovali personálu na pozorovatelné změny
v chování klientů. Porovnávala se hlavně míra fyzické aktivity (lokomoce),
interakce a komunikace mezi kozami a klienty a klienty navzájem a
vyjadřování emocí a další relevantní parametry změn chování.
Pokud srovnáváme chování klientů ve společenské místnosti s jejich
chováním při spontánních aktivitách se zvířaty, vychází sledované parametry
(tělesný kontakt mezi klienty, nezúčastněnost, uzavřenost do sebe, pozornost,
vyjadřování radosti) ve prospěch času stráveného se zvířaty, coţ můţeme
vysledovat v následující tabulce.
Tabulka 1
Parametry v nichţ se chování deseti klientů liší:
Situace bez koz a s kozami,

Ve společenské
místnosti

U koz

Kontaktní chování mezi klienty

Chi skóre=7.53
n.s.

Chi skóre=26.88
p=0.001

Stáhnutí se do sebe,
nezúčastněnost

Chi skóre=36.54
p<0.001

Chi skóre=26.62
p=0.002

Pozornost

Chi skóre=36.23
p<0.001

Chi skóre=22.02
p=0.009

Projevy radosti

Chi skóre=26.53
p=0.002

Chi skóre=46.44
p<0.001

Parametry chování
Porovnání mezi klienty
v jednotlivých situacích
Kruskal-Wallis, d.f.=9

Pramen: SCHOLL, Silke; GRALL, Geraldine; PETZL, Verena, RÖTHLER, Marlene;
SLOTTA-BACHMAYR, Leopold; KOTRSCHAL, Kurt. Behavioral Effects of Goats
on Disabled People. International Journal of Therapeutic Communities (green care
edition). 29, 3, autumn 2008, s. 302.
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Během výzkumu bylo moţné pozorovat u klientů v kontaktu s kozami
radost, vzájemnost starost o zvíře, ochranu, náklonnost ke zvířeti, coţ vše
činilo klienty spokojenějšími. Vzrostla také míra pohybu/mobility u klientů a
pozorovatelný rozvoj nových dovedností, coţ se projevovalo ve zvýšeném
hlasovém projevu jako nástroji komunikace, zlepšování jemné motoriky
například při kartáčování, hrách s kozami atd. Kaţdopádně se zvýšila svalová
aktivita u klientů, kteří jinak nemají mnoho příleţitostí k pohybu. Rovněţ
vzrostly interakce mezi klienty, kdyţ se zvířata různě přeskakovala, trkala,
kopala, a klienti byli nuceni ke komunikaci, coţ se netýkalo jiných řízených
aktivit v pobytovém zařízení.
Ze studie tedy vychází, ţe kontakt osob s postiţením se zvířaty vede
k rozvoji jejich schopností, svalové činnosti, přináší radost, pocit odpovědnosti,
vytváří moţnosti a prostředí zvýšené komunikace. Naopak při volně tráveném
čase ve společenské místnosti se klienti projevovali apaticky, nekomunikovali,
byli bez zájmu a tělesného kontaktu s ostatními, nedocházelo k ţádným
změnám chování. Výzkumníci konstatovali, ţe dlouhodobý, pravidelný a
častější kontakt klientů se zvířaty by mohl přinést trvalejší a komplexnější
změny v jejich chování, ve srovnání s jinými druhy terapií, kdy se stav klientů
po jejím ukončení navrací do původního stavu.
Oba výzkumy mají malou reprezentativní hodnotu, není moţné je vzhledem
k omezenosti zkoumaného vzorku zobecňovat. Přesto potvrzují domněnku, ţe
kontakt s přírodními prvky, ať uţ formou kaţdodenní práce na farmě nebo
dlouhodobou terapií za pomoci zvířat, můţe lidskému jedinci, který trpí
vyloučením z běţného ţivota z důvodu zdravotního nebo sociálního omezení,
vnést do ţivota radost, smysluplnost, nechat mu zakusit nové pocity a hodnoty.
Cílové skupiny, jichţ se výzkum týkal, také poukázaly na šíři vyuţití konceptu
sociálního zemědělství a green care pro lidi s různými obtíţemi. Na závěr této
kapitoly bych podtrhla myšlenku propojení poskytovatele sociálních sluţeb
s lokálním zemědělcem za účelem terapie, protoţe se tato praxe jeví jako
ideální pro rozvoj sluţeb a zdrojů na venkově, pro podporu různých institucí a
nakonec i pro posílení místních komunit.
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7. Sociální zemědělství v České republice
V této kapitole obracím pozornost na oblast sociálního zemědělství v naší
zemi. V České republice je pojem „sociální zemědělství“ spíše neznámý neţ
známý. Jako takový se do našich krajin dostal na základě projektu
Multifunctional Agriculture in Europe (MAiE),62 který byl zmíněn v úvodu
práce. Cílem projektu byl jednak vznik studijního kurikula pro stávající nebo
potenciální sociální zemědělce, jednak koncept sociálního zemědělství
propagovat a jeho obsah implementovat do vzdělávacích struktur partnerských
zemí projektu. Za Česko bylo partnerem projektu sdruţení AREA viva, z. s. se
sídlem ve Valči na Karlovarsku, které na svých webových stránkách o
konceptu napsalo několik článků a díky navázaným kontaktům se podařilo
rozšířit povědomí o konceptu do několika institucí a organizací. Od konce
projektu, tedy asi od zimy 2013/2014, se leccos podařilo, např. došlo
k propojení se Zemědělskou fakultou Jihočeské university v Českých
Budějovicích, kde se myšlenky sociálního zemědělství ujal učitel Jan Moudrý a
v současnosti vytváří nový bakalářský program Sociální zemědělství. Nabídka
kurzu dalšího vzdělávání, který obecně uvádí do konceptu, se také objevila
v dubnu 2015 na VOŠ Jabok v Praze.
Díky sdílení kontaktů se zemědělskou farmou v Čihovicích u Týna nad
Vltavou a jejím sdruţením Pomoc Týn nad Vltavou byla na podzim 2014
ustavena na Ministerstvu zemědělství (MZe) mezirezortní Pracovní komise
sociální zemědělství. V současnosti se v této skupině hledají moţné podpory
zaměstnanosti na venkově v zemědělských provozech z finančních prostředků
MZe. Prostřednictvím nástrojů Podpůrného garančního rolnického a lesnického
fondu, a.s.63 je připravován Program sociální zemědělství, který přímo
upravuje podmínky pro podnikatele v zemědělstvích, kteří na svých provozech
budou zaměstnávat osoby se zdravotním postiţením a znevýhodněním dle
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, především §67 o zaměstnávání osob
se zdravotním postiţením a §104 o aktivní politice zaměstnanosti. Dalším
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výstupem pracovní komise je příprava dokumentu „Sociální zemědělství –
představení konceptu“, který obecně a v nejširší moţné formě popisuje, co je
sociální zemědělství, komu je určeno, co poskytuje, kdo je můţe a za jakých
podmínek provozovat. Ambicí tohoto dokumentu je informovat všechny
zúčastněné subjekty a osoby tak, aby, vysloví-li se „sociální zemědělství“, bylo
všem srozumitelné, „o co jde“.
Podle tohoto textu můţeme v našem prostředí rozčlenit cíle sociálního
zemědělství do třech oblastí. Jednou oblastí je zaměstnanost, tedy integrace
osob znevýhodněných na trhu práce na pracovní trh, na běţná nebo chráněná
pracovní místa za pomoci různých finančních příspěvků a podpor (např.
příspěvků na mzdy, povinné plnění apod.), i nefinančních nástrojů (spolupráce
s odborníky na zaměstnávání, identifikace specifických přístupů, poradenství
apod.). Do nejdostupnější cílové skupiny, která také patří mezi nejčastěji
zaměstnávané v rámci sociálního zaměstnávání, patří zaměstnávání osob
z cílových skupin aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), tedy dle zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, především § 67 o zaměstnávání osob se
zdravotním postiţením (OZP). Podle oficiálního seznamu organizací
zaměstnávajících OZP, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí k datu
4. 8. 2014, 869 zaměstnavatelů zaměstnávalo cca 34 500 osob se zdravotním
postiţením, přičemţ pouze tři zaměstnavatelé byli zemědělci, kteří zřizovali
celkem 47 pracovních míst.64
Mimo APZ ale existují jiné dotační programy a moţnosti podpory
z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), především
z Evropského sociálního fondu (ESF), Operačního programu zaměstnanost a
Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Integrovaný regionální
operační program, které vytváří moţnost pro investice do zřizování různých
typů tréninkových či tranzitních programů pro další cílové skupiny sociálního
zaměstnávání, v nichţ klienti dostávají za svou práci mzdu. Tvůrci těchto
nabídek zaměstnání na tréninkových pracovních místech a dalších programů
mohou být dle typu výzvy podnikatelé i organizace nestátního neziskového
sektoru.
Kromě zaměstnávání a sociálně pracovní integrace je cílem sociálního
zemědělství naplňovat nabídku sociálních sluţeb ve venkovských oblastech
zaměřených na aktivizaci, sociální rehabilitaci apod. u osob, u kterých je
64
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na

moţnost integrace na trh práce minimální. Tyto sluţby mají terapeutický
charakter. V našich podmínkách můţe jít o sluţby, které vyjmenovává zákon č.
108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, především § 32-96, které vymezují druhy
sociálních sluţeb, v jejichţ rámci sociální zemědělství vytváří alternativu ke
stávajícím nabídkám terapií. Tyto zemědělské činnosti můţe vytvářet přímo
registrovaný poskytovatel sociálních sluţeb, zároveň ale mohou být tyto sluţby
nabízeny v návaznosti na místního zemědělce. Jako příklad sociálního
zemědělství v této oblasti můţeme uvést terapeutické komunity pro osoby
léčící se ze závislosti na návykových látkách, kde práce na zemědělském statku
představuje formu pracovní terapie. Tyto organizace jsou registrované jako
sociální či zdravotnická organizace fungující ve formě neziskové organizace a
dále realizují svou podnikatelskou činnost v rámci zemědělství. Nabízí se uvést
Sananim, z. ú., terapeutickou komunitu Karlov, terapeutickou komunitu v Bílé
vodě u Javorníka, či terapeutickou komunitu Sejřek u Ţďáru nad Sázavou.65
Poslední oblastí, na kterou se sociální zemědělství zaměřuje, představuje
vzdělávání a ostatní činnosti, které mohou být jednorázové, opakované nebo
provozované dlouhodobě, a jsou přímo navázány na zemědělskou činnost a na
venkovské prostředí v rámci multifunkčního zemědělství. Cílem těchto aktivit
je osvojení si znalostí o původu, výrobě, prodeji potravin, o ţivotě na venkově,
o zemědělských profesích, o péči o zvířata a rostliny, o udrţitelnosti, o přírodě
a přírodním prostředí, a současně je moţné tyto činnosti prakticky proţít. Mezi
nabídku sluţeb sociálních farem náleţí rovněţ různé formy terapie pomocí
zvířat (jezdeckých, hospodářských, drobných zvířat) nebo zahradní terapie.66
Do těchto aktivit lze zařadit program Environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty (EVVO), který se řídí dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na
informace o ţivotním prostředí, § 13, a který je v gesci Ministerstva ţivotního
prostředí (MŢP). Je cílen na vzdělávání dětských kolektivů aţ po celoţivotní
vzdělávání dospělých, můţe být realizován na školních zahradách i na
zemědělských farmách, kde je největší přidanou hodnotou autenticita prostředí.
65
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[cit. 2015-03-26]. Dále viz Terapeutická komunita Fides v Bílé vodě u Javroníka, dostupné z:
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I v tomto případě hraje roli prostředníka mezi vzdělávací institucí a
zemědělskou farmou nezisková organizace, kterou farmář zřizuje pro realizaci
svých doplňkových aktivit.
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8. Empirické šetření
V závěrečných odstavcích bakalářské práce se zaměřím na dva konkrétní
příklady sociálních farem u nás, v prvním případě jde o rodinnou farmu
Biostatek v západních Čechách, která funguje nejvíce jako pedagogická farma,
jako druhou uvedu pracovně integrační farmu Ledce – Šternberk, která sídlí ve
středních Čechách. Chci na nich potvrdit či vyvrátit v úvodu zmiňovaná
teoretická východiska sociálního zemědělství – sociální inkluzi a integraci,
komunitní rozvoj, sociální ekonomiku a multifunkční zemědělství a
prospěšnost sociálního zemědělství pro (venkovskou) společnost.
Farmu Biostatek pozoruji od jejího vzniku, zúčastnila jsem se několika akcí,
které byly na této farmě organizovány, např. sázení ovocných stromků (jaro
2008), dětské tábory (léto 2009, 2010), podzimní moštování (2010, 2011,
2012), měla jsem příleţitost nesčetněkrát hovořit s farmářem Vojtěchem
Veselým. Informace o této farmě čerpám především z těchto rozhovorů,
z internetových stránek, z letáčků a propagačních materiálů a z dalších
sekundárních zdrojů. Samotné šetření probíhalo na základě přímého
zúčastněného i nezúčastněného pozorování a částečně strukturovaných
rozhovorů s farmářem, jeho manţelkou a jedním zaměstnancem farmy. Farmu
Ledce – Šternberk jsem navštívila na podzim roku 2014 a pak ještě jednou na
jaře 2015, hovořila s hospodářem Richardem Navarou, s ředitelem neziskové
organizace Etincelle, o. s. Jakubem Knězů, v rámci které farma Ledce –
Šternberk funguje, a s projektovou manaţerkou sdruţení Darinou Černou.
Další informace jsem čerpala z pozorování, z fotodokumentace, z webových
stránek a z dalších dokumentů, šetření probíhalo rovněţ na základě částečně
strukturovaného rozhovoru a přímého nezúčastněného pozorování, které
proběhlo v dubnu 2015. Hlavní okruhy zájmu se týkaly typu a provozu
organizace, managementu, fungování farmy, zaměstnanců farmy a jejich práce,
přínosu práce pro zaměstnance a pro širší okolí farmy, přínosu pro krajinu a
ţivotní prostředí.

8.1 Sociální farma Biostatek, zaměření na pedagogické aktivity
na farmě
Farma Biostatek, která má své sídlo ve Valči, barokní západočeské vsi, je
zemědělské prostředí obhospodařující 4 ha pastvin, 4 ha sadů ovocných
stromů, stádo ovcí (50 matek na mléčnou produkci), 7 včelstev. Na Biostatku
jsou zpracovávána jablka na mošt a další ovoce na marmelády, mléko na sýry,
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dále je zpracovávána ovčí vlna, med a další včelí produkty. Zemědělské
komodity mají BIO certifikaci, od jara 2015 plně funguje faremní zpracovna
ovčího mléka. Biostatek je rodinná farma, kde ţije farmář Vojtěch Veselý se
ţenou a dvěma dětmi. Biostatek je personálně propojen s nestátní neziskovou
organizací AREA viva, z. s., jíţ vytváří prostředí či kulisu a zázemí pro
sociálně zemědělské aktivity a projekty, které jsou AREA vivou, z. s.
realizovány.
První ochutnávkou sociálně zemědělské aktivity na Biostatku bylo zapojení
skupiny 8 mládeţníků z Výchovného ústavu Ţlutice, vzdáleného 19 km od
Valče, do faremního provozu. Několik týdnů za doprovodu asistenta dojíţděli
na farmu a stavěli pec na chleba. Hlavní akce, TRUNPA,67 proběhla v termínu
19. – 27. června 2010. Šlo o pochod několika mládeţníků z Výchovného
ústavu Ţlutice se stádem 10 ovcí z Biostatku spolu s farmářem a skupinou
Slováků ze sdruţení Pospolitosť pre harmonický ţivot. Pro všechny zúčastněné
to byla mimořádná zkušenost, obzvlášť pro obyvatele Ţlutického výchovného
ústavu to byla ojedinělá příleţitost být venku, mimo zdi instituce, nést na
zádech (někteří s kufrem na kolečkách) vše potřebné pro pobyt venku.
Další projekt, který na farmě stále probíhá, se nazývá Senior for European
Future, SFEF – 13-SVP-GRU-002, ve kterém jde o aktivizaci seniorů či osob
věkové kategorie 55 let a více prostřednictvím práce na zemědělské farmě.
Jedná se o projekt přeshraniční spolupráce spolu s Polskem, v jehoţ rámci se
třikrát za sebou vydává pokaţdé jiná tříčlenná skupina seniorů z Čech pracovat
na farmu do Polska a v následujícím půlroce skupina Poláků naopak poznává
práci v zemědělství v Česku. Kaţdý pobyt je třítýdenní, jeho součástí je pomoc
na farmě, ale také poznávání komunity, kulturní aktivity a jiné. Měla jsem
příleţitost hovořit s jednou českou účastnicí v Polsku, která bydlí v malém
panelovém bytě v Říčanech u Prahy, a ta byla pobytem, prací, lidmi, nadšena,
dalo jí to příleţitost pocítit i ve vyšším věku uplatnění, moţnost rozvoje a
navázání nových vztahů v ţivotní etapě, kdy to jiţ bývá obtíţné.
Farma Biostatek a sdruţení AREA viva, z. s. patří mezi organizace
nabízející dobrovolnické pobyty v rámci Evropské dobrovolné sluţby
(European Voluntary Service, EVS),68 která je určená mladým Evropanům
mezi 17 a 30 lety. Farma hostí jiţ druhého dobrovolníka v řadě v rámci
67

Informace o pořádané akci spolu s kontextem a fotografiemi dostupné z:
http://www.biostatek.cz/AKCE/TRUNPA-pochod-s-ovcemi-transhumance.html. [2015-03-27].
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Kompletní informace o EVS, včetně organizací, typu a délky stáţe atd. dostupné z:
http://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/european-voluntary-service_en. [2015-03-27].
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projektů EVS – CZ-21-14-2013-Rl a 2014-1-CZ01-KA105-000864, a je
připravena v dalším roce přijmout nového. Kromě této dobrovolnické sluţby
patří farma Biostatek mezi tzv. hostitelské WWOOFerské farmy. WWOOF –
World Wide Opportunities on Organic Farms (Celosvětové příleţitosti na
ekofarmách) představuje soběstačný a nezávislý projekt, v němţ jde o pomoc
„dobrovolníků“69 na farmách za nocleh a stravu, jde ale také o sdílení
s farmářovou rodinou, zapojení do komunity, poznávání ţivota prostřednictvím
zemědělské farmy.70 Sdruţení AREA viva, z. s. za ČR WWOOF koordinuje a
metodicky vede. Tyto aktivity lze zařadit mezi sociálně zemědělské,
podporující koncept multifunkcionality, protoţe se jedná o činnosti, které
nejsou primárně spojeny s produkční funkcí zemědělství, podporují jiné formy
aktivit prostřednictvím farmy, do nichţ zapojují široké spektrum osob.
Poslední aktivitou odehrávající se na Biostatku jsou pedagogické akce
v rámci programu EVVO. Cílem tohoto programu je vštípit dětem hodnotu
ochrany venkovského prostředí při produkci poloţek denní potřeby – zejména
potravin – a vést mládeţ k odpovědnému postoji k ţivotnímu prostředí,
zdravému stravování a ţivotnímu stylu. Prostředkem je stimulace pozitivního
vztahu k přírodě, krajině a společnosti. Pomocí animovaného a bezprostředního
kontaktu s ţivými hospodářskými zvířaty, kulturními rostlinami a
zemědělskými stroji při běţném provozu farmy je moţné cíle naplnit. Na
Biostatku se kaţdoročně vystřídá mezi 800 a 1200 ţáky z Karlovarského kraje
na dvouhodinovém interaktivním programu „Jaro na Biostatku“ / „Podzim na
Biostatku“. Karlovarský kraj se finančně podílí na uhrazení dopravy, částečně
jsou programy EVVO podporovány z veřejných rozpočtů a příspěvků klientů.
Farma je v tomto směru hodnotná především svou autenticitou, vedena
proţitkovou metodou výuky. Ţáci mají moţnost udělat si na farmě „kolečko“
od poznatků o ovocných stromech přes včelíny a ochutnávku medu z plástve,
aţ po krmení / dojení / stříhání ovcí, čištění vlny, plstění, ochutnávku zeleniny
69

Na komerčních farmách nemohou dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické sluţbě
pracovat dobrovolníci ve vlastním slova smyslu. Pro realizování WWOOFu se proto pouţívá
termínu „pomocník“ nebo „WWOOFer“ a tato praxe je ošetřena speciální metodikou
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49

utrţené přímo z rostliny, ochutnávku ovčího mléka a sýru. Děti mají příleţitost
vidět, jak se hospodaří, poznají určitý alternativní a do jisté míry soběstačný
způsob ţivota. Ţáci se dostanou do kontaktu s ţivými hospodářskými zvířaty,
nabydou nové vjemy, zkušenosti a vědomosti a moţná i přehodnotí své
dosavadní postoje.
Farma Biostatek naplňuje koncept sociálního zemědělství v oblasti
vzdělávání a osvěty, některými svými aktivitami podporuje sociální integraci,
ať uţ zaměstnáváním, nebo nabídkou aktivit v autentickém faremním prostoru
pro skupiny osob vyţadujících specifický přístup. Farma Biostatek a nezisková
organizace AREA viva, z. s. se rovněţ uplatňuje na poli rozvoje komunity,
jejich zaměstnanci se aktivně zajímají o společenský ţivot ve Valči, ve své
„enviroučebně“ na zámku např. pořádají přes zimu tzv. Kinovnu, pravidelné
promítání alternativních filmů pro širokou veřejnost. Zapojují se do obecních
akcí, např. Dne květů v půli jara, jsou také aktivní při hudebním festivalu
Povaleč, který se ve Valči kaţdoročně odehrává.
Při prvním pohledu na celou farmu nejde o klasické zařízení. Dlouho to byl
jen vysokokmenný ovocný sad obklopený loukami, na kterých se pásly ovce, a
v jedné třetině stála jurta, kterou obývala farmářova rodina. Dnes zde stojí
zpracovna ovčího mléka a další objekty pro ubytování dobrovolníků a
WWOOFerů. Farmář Vojtěch říká, ţe pouze zemědělskou produkcí by se
neuţivil, naopak jej baví otvírat farmu širokému okolí, zapojovat se do
lokálních i mezinárodních aktivit a projektů, kterých je v této oblasti dost.
K místu si vytvořil pevný vztah uţ v dětství, baví jej bydlet na venkově, cítit
půdu, vnímat volný prostor, který se snaţí udrţovat v souladu s přírodními a
přirozenými cykly. Vítá moţnost uvádět na farmu dětské skupiny, které jsou
vděčným publikem. Z vlastní zkušenosti kaţdé návštěvě farmy mohu potvrdit,
ţe i v blátě má místo své kouzlo, pro děti, uvyklé městskému prostředí,
představuje volnost pohybu neuvěřitelný přínos.
Na druhou stranu si farmář uvědomuje, jak obtíţná můţe být dlouhodobá
spolupráce s lidmi, kteří jsou sociálně či jinak znevýhodněni. Má zkušenost
s krátkodobým zaměstnáváním příslušníka romské menšiny a nyní dlouhodobě
zaměstnává na chráněném pracovním místě člověka bez pracovních návyků a
schopnosti uplatnit se na volném pracovním trhu. Tito zaměstnanci práci
oceňují z podobných důvodů jako Vojtěch, pro zaměstnavatele by však bez
podpůrných programů nebyli ţádným přínosem, a tedy by je zaměstnat
nemohl.
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8.2 Sociální farma Slaný – Šternberk, zaměření na sociálně
pracovní integraci na farmě
Farma Slaný – Šternberk je navázána na neziskové organizace Etincelle, o.
s. a Startujeme, o.p.s.71 Obě organizace se zaměřují na podporu osobám se
zdravotním postiţením především ze Středočeského kraje, jejich cílem je
vytvořit pracovní místa pro osoby, které mají znevýhodněný vstup na pracovní
trh. V současnosti zaměstnávají ve svých provozech a sluţbách (kavárna Bez
Konce v Kladně, kavárna Mezi řádky a bageterie Ta Bageta v Praze, pekárna
v Jílovém u Prahy, prodejny v Jílovém, Kladně a Slaném, pět úklidových týmů
v Kladně a v Praze, farma, e-shop, ambulantní sociální rehabilitace) 120
zaměstnanců, z toho 90 náleţí do cílové skupiny sociálního zaměstnávání,
především s mentálním a zdravotním postiţením.
Farma Ledce – Šternberk byla zaloţena v roce 2008 v areálu Domova
Bellevue pro osoby se zdravotním postiţením (DOZP) v Ledcích u Slaného
jako reakce na poptávku některých klientů Domova po práci v zemědělství.
DOZP byl později z důvodů havarijního stavu budovy uzavřen a přestěhován
do jiného objektu ve Slaném, farma však vedle pozemku Domova zůstala a
zaměstnanci farmy samostatně dojíţdí do provozu z nedalekého okolí,
převáţně z jiných ústavních zařízení pro osoby s mentálním postiţením.
Farmu jsem poprvé navštívila v říjnu 2013, podruhé v dubnu 2015. Jedná se
o zařízení rozkládající se na svaţitém terénu, kde jsou obhospodařovány asi 3
ha půdy, na kterých se pase asi 50 ovcí chovaných pro maso, od roku 2013
přibyla prasata, králíci, slepice, je zde domek s technickým zázemím a skleník,
financovaný z podpory Nadace OKD. Pěstují se především rajčata, jahody a
bylinky, které jsou spolu s vejci a králičím masem následně rozváţeny do
dalších provozoven obou neziskových organizací, či jsou prodávány přímo „ze
dvora“. Co se nespotřebuje v jiných zařízeních, putuje zpět na farmu pro
zvířata. Farma nabízí k prodeji také jehněčí maso a další produkty mimo své
provozovny a také v obchodech Náš grunt. Kromě hlavního hospodáře /
zemědělce a současně pracovníka v sociálních sluţbách je zde zaměstnáno 13
lidí na 0,4 pracovního úvazku s lehčím mentálním postiţením vyššího
středního věku. Práce na farmě pro tyto osoby představuje jednak placené
zaměstnání, jednak pracovní terapii, která, dle hospodáře, je pro všechny velmi
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Informace o aktivitách, cílech, projektech a provozech obou neziskových organizací
dostupné z: http://www.etincelle.cz/index.php/uvod. [2015-03-27].
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příznivá. Podporuje samostatnost, odpovědnost, zvyšuje fyzickou zdatnost,
podporuje komunikaci, dovednosti, znalosti, pracovní návyky.
Je zajímavé, ţe níţe ve vesnici sídlí Dětský domov se školou Slaný, v němţ
je pečováno o děti s nařízenou ústavní výchovou, s předběţným opatřením
nebo o děti nacházející se přechodně v sociální nouzi. Farma nabízela těmto
dětem činnost na farmě jako formu aktivizace a pedagogických aktivit, ale děti,
a pravděpodobně ani učitelé, o tuto nabídku neměli zájem.
Farma Slaný – Šternberk naplňuje funkce sociálního zemědělství, oblast
zaměstnávání, v tomto případě jde o chráněná pracovní místa, která jsou
dotovaná z APZ. Kromě dopadu pracovní integrace je zde pozitivním
rehabilitační a terapeutický přínos pro zaměstnance. Jako taková rovněţ náleţí
do konceptu sociální ekonomiky, protoţe podnikatelské aktivity farmy mají
společenský přínos, podporují komunitní rozvoj, neboť nabízejí sluţby pro lidi
z dané lokality, které by byly jinak obtíţněji dostupné. Je zde naplněn také
poţadavek udrţitelnosti ţivotního prostředí. Faremní produkty sice nemají BIO
certifikaci, ale nepouţívají chemikálie, agresivní hnojiva a postupy
intenzivního zemědělství. Na farmě se rovněţ pořádají exkurze, např. exkurze
na farmě v rámci Programu sociální integrace neziskové organizace Člověk
v tísni. Farma Slaný – Šternberk je méně zapojena do lokálního prostoru, je to
dílem tím, ţe tam trvale neţije nikdo, kdo by o zapojení stál, je pouze
nástrojem zaměstnanosti a produkce. Ani ta však není dostatečná na to, aby
byla farma v černých číslech, jak říká projektová manaţerka paní Černá, je
dotována z jiných provozoven a udrţována spíš z nostalgie. Na druhou stranu
zmiňuje ona a ještě více hospodář pan Navara, ţe je rozhodně přínosem pro
zaměstnance, kteří by jinak měli jen malou moţnost uplatnit se na volném
pracovním trhu.

8.3 Shrnutí empirického šetření a diskuse
Obě farmy, Biostatek ve spolupráci s AREA vivou, z. s. a Farma Ledce –
Šternberk ve spolupráci s Etincelle, o. s. a Startujeme, o.p.s., můţeme nazvat
sociálními farmami, protoţe se snaţí naplňovat obsah sociálního zemědělství
v Česku tak, jak je popsán v úvodu této kapitoly. Obě nabízejí prostor pro
přímou a autentickou zkušenost s přírodou, jejímţ účelem je rozvoj osobnosti a
podpora kvality lidského ţivota. Jedna je více zapojena do ţivota komunity a
propojena svými projekty s mezinárodními aktivitami. Druhá je silnější
v sociální ekonomice a sociálním zaměstnávání. Obě farmy naplňují koncept
multifunkčního zemědělství. Na obou farmách hovořili zaměstnanci o
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vhodnosti a příjemnosti pracovního prostředí a pracovní náplně. Obě farmy
nabízejí sluţby, které mohou rozvíjet lidi, nabízí moţnosti, které jsou v místě
jinak nedostupné.
Farma Slaný – Šternberk má svou cílovou zaměstnaneckou skupinu osob
s lehčím mentálním a zdravotním postiţením, kteří jsou nejméně
problematickou skupinou. Přesto má kaţdý zaměstnanec své dny, kdy je
nespokojen, nekomunikuje, nepracuje tak, jak by se očekávalo, některý jen ryje
a tam se cítí spokojen, jiný se stará pouze o zvířata a pro rostliny nemá cit. Paní
Černá popisuje systém hledání vhodného místa práce tak, ţe kaţdý potenciální
zaměstnanec prochází nejprve dvouměsíčním přípravným školením a pak si
vybírá, kam půjde pracovat, zda do pekárny, kavárny či na farmu. Někdy toto
období „hledání“ můţe trvat i rok. Zatímco v ostatních provozech je fluktuace
pozic vyšší, kdo si vybere farmu, zůstává tam, dokud mu zdravotní stav dovolí.
Podle zkušeností z jiných sociálních farem není dobré naráz nebo ve
stejném prostoru zaměstnávat více cílových skupin sociálního zaměstnávání,
protoţe na pracovišti vznikají vztahy nerovnosti a různého uplatňování moci.
Nedobrou kombinaci představují zdravotně postiţení s mentálně postiţenými,
protoţe ti se zdravotním postiţením mají tendenci se „mstít“ a kompenzovat si
své postiţení na těch mentálně slabších, kteří se staví do sluţebné pozice. Tyto
relace mohou nabýt podoby šikany, která se velmi obtíţně v takové skupině
řeší a má další negativní důsledky na kvalitu ţivota jedince. Dalším úskalím je
minimální motivace pracovat, jako například u dlouhodobě nezaměstnaného na
farmě Biostatek, můţe se však týkat i jiných skupin. Děti z Dětského domova
se školou ve Slaném odmítaly práci na farmě, protoţe by z toho nic neměly.
Hodnota práce jim nic neříkala a jejich asistenti je k ní pravděpodobně nevedli.
Sociální zemědělství se proto jeví jako dobrá praxe, není však uskutečnitelná
všemi a pro všechny. Vţdy velmi záleţí na úsilí, motivaci a moţnostech
zainteresovaných jedinců a skupin.
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Závěr
Sociální zemědělství je inovativní koncept, který nabízí terapeutické,
rehabilitační a pracovně integrační sluţby prostřednictvím zemědělských
činnosti v rurálních oblastech a zároveň rozvíjí komunitní ţivot na venkově.
Cílem bakalářské práce bylo tento koncept představit a blíţe charakterizovat.
Nejdříve jsem jej zasadila do dalších konceptů a dále uvedla do kontextu
aktivit green care. Vymezila jsem sociální zemědělství jako pojem a popsala
jeho funkce a přínosy jak pro jeho klienty, tak pro jeho poskytovatele / aktéry a
rozvoj venkova jako takového, krátce jsem zmínila jeho historii a stav
v některých evropských zemích. Co se týče rozvoje venkova, zasluhovala by si
tato oblast širšího rozvedení, protoţe je to téma široké a plodné, ale rozsah
práce tento počin nedovoluje. V další části jsem teorii sociálního zemědělství
podpořila praktickými výzkumy, jedním z oblasti Horního Rakouska, kdy
klienti s kombinovaným postiţením pravidelně interagovali s plemennými
kozami nedaleké zemědělské farmy a tento kontakt se zvířaty vedl ke
kvalitativnímu rozvoji jejich ţivota. Druhý se naopak týkal přechodu mezi
duševní nemocí či závislostí na psychoaktivních látkách do normální
společnosti a probíhal v Nizozemsku. Oba výzkumy potvrdily na omezeném
vzorku a s omezeným zobecněním, ţe je tato sociálně zemědělská praxe nosná
a jako jedna z nabídek terapie efektivní. Závěrečné kapitoly se věnovaly situaci
sociálního zemědělství v České republice, především na základě zkušeností
z Pracovní komise sociální zemědělství při MZe a na příkladech dvou
zemědělských farem, farmy Biostatek a farmy Ledce – Šternberk. Snaţila jsem
se předvést, jak je v současné době sociální zemědělství pojímáno u nás.
Oblast sociálního zemědělství je málo zmapovaná, ale zároveň se nabízí
mnoho moţností, jak koncept dále rozvíjet a realizovat. Jako celek představuje
především v oblasti sociální práce a sociálního zaměstnávání inovaci, moţnosti
propojení sociálních sluţeb a nabídek sociální práce se zemědělským
prostředím. Bohuţel se v Česku jedná o velmi málo propojené sektory. Pokud
se jedná o další rozvoj, uvaţuje se o projektech přeshraniční spolupráce, to je
výzva pro studenty zemědělských i sociálních oborů a neziskové organizace. O
praktickou vyuţitelnost v odloučených a převáţně zemědělských lokalitách se
nedávno začala zajímat Agentura pro sociální začleňování, ale jistě existuje
mnoho dalších moţností a příleţitostí, kde se s tématem setkat. Byla bych ráda,
kdyby se i tato práce stala drobným příspěvkem v dynamické oblasti green care
a sociálního zemědělství.
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