
Asociace
sociálního
zemědělství

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Asociací sociálního 
zemědělství si Vás dovoluje pozvat na 2. workshop z řady 

připravovaných seminářů v rámci akce na téma

praktické workshopy a exkurze na farmy zabývající se aktivitami
v oblasti sociálního zemědělství / podnikání

1. - 2. října 2018

Květná zahrada, z.ú.
Květná 40, 572 01 Květná

V rámci workshopu účastníci shlédnou projekty 
podpořené z Programu rozvoje venkova

Sociální zemědělství / podnikání



8:30 - 9:00 
9:00 - 9:15
9:15 - 10:00 

10:00 - 10:15 
10:15 - 12:00

12:00 - 12:45
12:45 - 14:00

14:00 - 15:00  

15:00 - 15:30
15:30 - 18:00

18:00 - 19:00

8:30 - 10:30

10:30 - 11:00
11:00 - 12:00 

12:00 - 12:45
12:45 - 13:30 

13:30 - 13:45
13:45 - 16:00 

  

16:00 - 17:00 

DEN 1
Příjezd a registrace účastníků
Úvodní slovo
Úvod do sociálního zemědělství, teorie a praxe v podmínkách ČR
 doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých   
 Budějovicích
Co�ee break
Sociální podnikání v zemědělských provozech – praktické modely 
fungování provozů
 Mgr. Tomáš Chovanec, Centrum pro komunitní práci jižní Čechy
Oběd
Aspekty zaměstnávání znevýhodněných osob v zemědělských 
provozech s uvedením praktických příkladů a postupů
   Mgr. Bc. Eliška Hudcová, Vyšší odborná škola JABOK v Praze
Legislativní ukotvení sociálního zemědělství (včetně modelových 
vazeb na stávající systémy podpor zemědělských provozů a 
podpory cílových skupin sociálního zemědělství) a aktuální trendy 
v ČR
 doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D. a Mgr. Bc. Eliška Hudcová
Co�ee break
Exkurze – návštěva provozu sociálního zemědělství na Farmě Květná. 
Budou navštíveny projekty podpořené z Programu rozvoje venkova 
(PRV): stavební úpravy a rozšíření hospodářského objektu a peletovací 
linka (Místní akční skupina Poličsko) 
Večeře i ubytování v místě konání workshopu na Farmě Květná 

DEN 2
Nepodnikatelské aspekty sociálního zemědělství (zaměření na 
přípravu na zaměstnávání, rehabilitace a terapie a vzdělávání) a 
uvedení modelových provozů, mezisektorová spolupráce 
na místní úrovni
 doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D., Mgr. Tomáš Chovanec 
 a Mgr. Bc. Eliška Hudcová
Co�ee break 
Možnosti a způsoby podpory sociálního zemědělství a podnikání v 
ČR (vazba na PRV, Evropský sociální fond, Místní akční skupiny 
apod.), aktivity a spolupráce s Celostátní sítí pro venkov a jejími 
partnery
    Mgr. Bc. Eliška Hudcová
Oběd
Příklady dobré praxe v sociálním zemědělství především 
v zemích EU
 doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.
Co�ee break
Praktické tipy a doporučení pro zahájení sociálního podnikání 
v sociálním zemědělství (praktická cvičení), marketing a krátké 
dodavatelské řetězce
 Mgr. Tomáš Chovanec
Vyhodnocení, zpětná vazba od účastníků a shrnutí celé akce
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Za organizátory srdečně zve doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.
Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
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Rezervace místa na workshop probíhá prostřednictvím registračního formuláře 
dostupného na internetových stránkách www.socialni-zemedelstvi.cz

(záložka Aktuality – Praktické semináře a workshopy).

Kapacita jednotlivých workshopů je omezena.

Případné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu info@socialni-zemedelstvi.cz
Kontaktní osoba: Ing. Tereza Veselá

Kontaktní telefon: 777 793 723

Workshop se koná s �nanční podporou Celostátní sítě pro venkov - účastníkům je 
hrazeno ubytování, občerstvení a doprava v rámci exkurze. Možnosti ubytování je třeba 

individuálně domluvit s kontaktní osobou.
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