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Určeno lektorům pro plánování vlastního kurzu. 

Abstrakt a obsah modulu 

Název a popis modulu Sociální zemědělství 
 
Sociální zemědělství pomáhá zvyšovat škálu služeb ve venkovských oblastech, diverzifikovat a zlepšovat služby v městských a 
příměstských oblastech a obecně nabízí flexibilní pracovní uplatnění různých cílových skupin. Sociální zemědělství v kontextu s 
modelem multifunkčního zemědělství lze považovat za sociální inovaci, kdy jsou zemědělské a venkovské zdroje nekonvenčním 
způsobem mobilizovány a reagují na místní sociální potřeby. 
 
Sociální zemědělství je ´multiobor´ působící na hranici mezi různými oblastmi, odvětvími a kompetencemi, jako je zemědělství, 
sociální sektor, vzdělávání, budování kapacit, justice, trh práce, sociální začlenění a zdravotnictví. Výsledkem je, že sociální 
zemědělství zahrnuje velké množství subjektů, jako jsou zemědělci, terciální sektor, uživatelé a jejich rodiny, místní zdravotnické 
instituce, obce, místní spotřebitelé a veřejnost, které potřebují sdílet zkušenosti a získat nové znalosti. 
 
Kurz reaguje na tuto potřebu. Účastníci získají znalosti o podpoře, rozvoji a monitorování projektů sociálního zemědělství. Kurz 
lze integrovat s: návštěvami místních sociálních farem nebo/a setkáním s některými zástupci pracovní skupiny. 
 

Cílová skupina 
 

Zemědělci, družstva, badatelé, pedagogové formálního a neformálního vzdělávání, zástupci místních samospráv, zástupci 
sociálních služeb, členové nevládních organizací atd. 
 

Cíle modulu 
 

Po absolvování tohoto modulu budou účastníci: 
1. rozumět tématu sociálního zemědělství a znát některé osvědčené postupy; 
2. schopni facilitovat znalosti, výměny názorů a myšlenky mezi účastníky ve vztahu k tématu sociálního zemědělství; 
3. schopni plánovat strategie a provádět kroky k vypracování projektu sociálního zemědělství (komunitní financování, alternativní 
zdroje); 
4. schopni pracovat na podpoře, rozvoji a monitorování projektů sociálního zemědělství. 
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Časový plán: 
 
Orientační časy 

Osnova Aktivity Zdroje 
 

0.30 hodiny Úvod do tématu - Sociální zemědělství v kontextu projektu Life from Soil Projektor, webová stránka projektu LFS, prezentace 

1.30 hodiny Lekce 1 
Prezentace sociálního 
zemědělství  
 

- Představení sociálního zemědělství  Projektor, prezentace 

1.00 hodina Lekce 2 
Příklady dobré praxe, 
story-telling a diskuze 

- Zkušenosti se sociálním zemědělstvím z Itálie 
- Příklady dobré praxe z LFS příručky 

 

Projektor, LFS příručka 

2.30 hodiny 

 

Lekce 3  
Workshop 

- Workshop: společná identifikace kroků, které je třeba 
dodržovat při přípravě projektů sociálního zemědělství 
a při založení orgánu schopného podporovat, rozvíjet a 
monitorovat projekty sociálního zemědělství 
- Kulatý stůl k analýze vyrobených materiálů  
 

Projektor, tabule nebo flip chart, post-its 

0.30 hodiny 

 

Lekce 4 
Ověření znalostí 
 

- Vyplnění znalostních dotazníku – porozumění tématu 
sociální zemědělství ze strany účastníků  
- Diskuze o správných odpovědích  
 

Dotazník 

2.00 hodiny Lekce 5 
Exkurze nebo setkání 

- Exkurze do místní farmy hospodařící sociálně nebo 
setkání s členem Rady pro sociální zemědělství 

 

Předběžný přehled zájmu účastníků  

 


