
 

Sociální zemědělství/podnikání – 2. workshop proběhl v Pardubickém kraji 
 
Ve dnech 1. - 2. října 2018 proběhl druhý ze série čtyř workshopů, které jsou zaměřeny na 
problematiku sociálního zemědělství/podnikání (bližší informace o ostatních akcích jsou na 
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/akce/narodni-uroven-csv/celostatni-sit-pro-venkov-ve-
spolupraci.html). Jako místo konání této akce byla vybrána farma Květná Zahrada z.ú. 
 
Organizace byla založena v roce 2005 a své aktivity zaměřila na podporu ohrožených nebo 
rizikových dětí a jejich rodin a dále na mladé lidi, kteří nemají úplně „šťastný start“ do 
dospělého života (odchází z dětských domovů po dosažení dospělosti, opouští zařízení pro 
výkon ústavní/ochranné výchovy či vězeňská zařízení, či jsou v jiné obtížné životní situaci). 
Od roku 2009 se společnost věnuje sociálnímu podnikání, které je zaměřeno na 
zaměstnávání sociálně rizikových a ohrožených mladých lidí případně na zaměstnávání 
osob nad 50 let.  
 
Od „prvních krůčků“ v roce 2005 byla prostřednictvím různých aktivit do roku 2018 
zabezpečena prostřednictvím pracovníků firmy řada aktivit/výstupů, které napomáhají řešit 
nepříznivou situaci výše jmenované cílové skupiny v daném regionu. Konkrétně se jedná o: 

- „Dům na půl cesty“ s kapacitou 11 míst v samostatných objektech. Činnost je od 
samého počátku propojena s farmou/prací na farmě (mladí získávají mimo jiné 
nezbytné pracovní návyky). 

- „Květináč“ – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s kapacitou 10 dětí. 
Odborní pracovníci zde spolupracují s celou rodinou problematického dítěte. 

- „Středisko výchovné péče Svitavska“ – je to školské zařízení, které pracuje 
s dětmi s poruchami chování (taktéž se pracuje s rodinami problematických dětí, 
spolupracuje se s pedagogy i školami). 

- Sociální podnikání – farma má zemědělskou činnost (20 ha pozemků, různé 
kategorie zvířat – skot, drůbež, králíci, prasata, tažný 
kůň, kozy), má vybudovanou sýrárnu (produkty 
prodávají na farmě nebo v obchůdku Květná 
u hlavního silničního tahu v obci – viz foto), má 24 
lůžek pro agroturistiku (včetně možnosti zabezpečení 
stravování na farmě), zaměstnanci vykonávají 
jednoduché práce pro obec/okolní obce atd.  Na 
farmě je momentálně 30 zaměstnanců (z toho 14 
osob z cílové skupiny rizikových mladých lidí a osob 
nad 50 let s handicapem pro vstup na trh práce). 

  
V průběhu exkurze měli účastníci workshopu možnost seznámit se všemi důležitými provozy 
na farmě. Vedle sýrárny (viz foto – zrání sýrů), která byla 
částečně podpořena z dotačních prostředků Pardubického 
kraje, bylo možno navštívit i zrekonstruované faremní prostory 

ve kterých bude zpracováváno ovoce 
(sušárna ovoce, výroba džemů, 
ovocných moštů apod. – viz foto 
z prostoru sušárny a zpracovny moštů).  
Tato rekonstrukce byla dotačně 
podpořena z Programu rozvoje venkova 2014-2020 (projekt 
č. 16/003/0421b/453/004547 „Stavební úpravy a rozšíření 
hospodářského objektu v obci Květná“). Dále je těsně před 
dokončením projekt „Nákup peletovací linky“ (č. projektu 
17/001/19210/453/014/000585), který je realizovaný ve spolupráci 
s Místní akční skupinou Poličsko z.s. V rámci projektu bude vytvořeno 
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1 pracovní místo a bude zpracováván biologický odpad vznikající při chovu zvířat nejenom 
z farmy Květná Zahrada ale i od dalších chovatelů zvířat z regionu.   
 
Při svém vystoupení ředitel společnosti v krátkosti nastínil účastníkům workshopu i další vize 
farmy do budoucnosti – chtěli by rozšířit ustájovací prostory pro zvířata, vybudovat pekárnu, 
malá jatka, rozšířit možnosti vaření jídel pro další firmy atd. Jsou to plány, které budou 
vyžadovat jistě velké úsilí, když však účastníci na původních fotkách viděli, v jakých 
podmínkách farma začínala (všechny objekty byly značně zdevastovány) a co bylo do 
současné doby vytvořeno, tak je velká pravděpodobnost, že se všechny současné vize 
postupně stanou skutečností.  

 
 


