Sociálne poľnohospodárstvo – ako možnosť
I2 - Centrum nápadov
V prírode nie sú bohatí a chudobní

Sociálne poľnohospodárstvo a OZ Guľôčka
OZ Guľôčka je združenie, ktoré pracuje na malej dedine v Nitrianskom kraji, ktorý je pôvodne,
historicky poľnohospodárskou oblasťou.
Zmena zamestnanosti a úpadok poľnohospodárstva znamená, že aj tu je veľa priemyselných parkov
na veľmi kvalitnej ornej pôde.
Ľudia už prestali chcieť pracovať na pôde – v malom, na dedinách si veľa rodín nič nepestuje, nechová
hydinu, všetko kupujú v Supermarketoch.
Je ale veľa káuz o kvalite potravín a preto sa hlavne rodiny s malými deťmi snažia nájsť pestovateľov
čistého, organického ovocia a zeleniny.
Klimatické zmeny, vysoké teploty a sucho, alebo veľa zrážok – extrémy – nepomáhajú normálnej
práci na poli pri pestovaní ovocia a zeleniny.
Veľkí farmári pestujú hlavne obilie, repku olejku, kukuricu a slnečnicu a to nie je základ stravovania
obyvateľstva.
Chudoba – je spôsobená hlavne tým, že človek, ktorý pracuje v priemyselnom parku, zarobí veľmi
málo, všetky peniaze použije na nákup potravín – často nekvalitných, ubytovanie, oblečenie a cestu
do práce. Nikto ho neviedol k tomu, aby si na dedine vypestoval aspoň základné druhy zeleniny,
pretože stále tu bol názor, že je to lacné a neoplatí sa venovať pestovaniu svoju prácu, lebo tá je
namáhavá a často ručná.
Tak vznikla nespokojná a chudobná skupina ľudí, ktorí ako keby nevedia čo je treba zmeniť, ale ani
nechcú začať pracovať.
Rómska problematika – samostatná skupina chudobných, ale často aj nepracujúcich je už 2 a 3
generácia Rómov, ktorí žijú spoločne, často v jednej, alebo aj samostatnej domácnosti.
Ich vzdelanie je nízke, takže v priemysle často nemôžu pracovať a tak sú nezamestnaní. Štát ich
podporuje financiami v nezamestnanosti, ktorých podmienky sa majú postupne meniť, takže po
odmietnutí práce má človek prestať dostávať príspevok v nezamestnanosti.
Riešenie – návrh
Dôležité je ukázať dobrý príklad, a ponúknuť možnosti, kde sa jedna aj druhá skupina vie uplatniť,
alebo vie nájsť riešenie.
Pracovníci z priemyselných parkov majú v blízkosti farmára, pestovateľa, chovateľa, u ktorého si
vedia nakúpiť kvalitné potraviny, mliečne výrobky, mäso – čo je základ zdravej stravy.
Na SK začína fungovať, pomaly sa rozbieha Farmársky stravný lístok – zamestnávateľ dá na stravu
zamestnancovi Stravný lístok, ktorý použije v reštaurácii, ktorá kupuje od miestneho, regionálneho
farmára a varí z týchto surovín.
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Tak aj v práci človek konzumuje kvalitnejšiu stravu, nie iba veľa a zlé.
V dedine, kde pracuje farmár – potrebuje viac pracovnej sily, vyberá a umožňuje Rómom pracovať.
Musia dodržiavať podmienky kvality práce, ale začnú mať pracovné návyky, ktoré im umožnia
zvládnuť viac práce a nie iba hry na automatoch a mobiloch.
Aj to, že človek dostane výplatu po každom dni znamená, že mu musí niekto vysvetliť, že peniaze si
musí rozdeliť a neminúť ich hneď na veci, ktoré nepotrebuje.
Veľmi dôležitá je osveta, vzdelávanie, spolupráca farmár – obec - škola , aby sa tieto časti dostali do
pozitívneho a mali zmysel hlavne pre pracovné zaradenie ďalšej generácie. A jej samostatnosť.

Zisk v poľnohospodárstve – poľnohospodárstvo nikdy nebolo pre rýchle zbohatnutie.
Je to práca so živým materiálom, rastlinami, zvieratami, ľuďmi a veľkým vplyvom počasia. Je to veľa
investícií a preto sú dôležité malé farmy, kde je „ menej investícií“, menej rizík, ale aj menej zisku.
Ale aj malá farma vie zabezpečiť jedlo pre viac rodín.
K farme vždy patrili aj remeslá – cez zimu sa vyrábali košíky, výrobky z hliny, z kože, ale aj rezance
a toto všetko sa dalo predať na trhu.
Aj teraz sa to dá, ale legislatíva je veľmi tvrdá a hádže polená pod nohy.
Ale musí sa to postupne robiť, lebo všetky okolité štáty vyrábajú prebytok a chcú to poslať na
Slovensko a často je to nekvalitné a plné chemikálií.
Preto musíme vytvárať regionálnu sebestačnosť a aj s našimi ľuďmi.
Vzdelávať ich, vzdelávať ich, ukázať im dobrý príklad.

KONOPA – je plodinou našich predkov a zároveň aj budúcnosti
Aj na Slovensku je uvádzané, že veterinárny lekár pripravil postup na výrobu maste z konopných
semien a esenciálnych olejov, ktorá je vhodná na liečenie mnohých chorôb zvierat.
Výlisky z rastlín a semien konopy sú veľmi kvalitné krmivo pre hovädzí dobytok, kone, hydinu.
Rastlina má kvalitné vlákno na výrobu látky, lana, nite.....
Je potrebné ju znova začať normálne pestovať ako zemiaky, aby sme vedeli žiť v Spolupráci
s prírodou.
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Európsky manifest o pridanej hodnote sociálneho poľnohospodárstva
Európske požiadavky
Poľnohospodárstvo a zdravotná starostlivosť čelia silným požiadavkám a výzvam v celej Európe.
Rozvoj vidieka sa snaží udržať ľudí a služby vo vidieckych oblastiach ako prostriedok prevencie
degradácie a vyľudňovania krajiny. Poľnohospodárstvo je vysoko cenené pre svoj kultúrny a
multifunkčný prínos v rámci Európy. Malé farmy a ľudská práca na farmách potrebujú špecifické
prístupy na prežitie a rozvoj a kultúrna krajina, rozmanitosť genetických zdrojov, druhy a biotopy
potrebujú pozornosť, aby prežili a prekvitali. V poslednej dobe vidíme, že v poľnohospodárstve v
krajinách EÚ je potrebné nájsť koherentné cesty adaptácie a zmien.
Zdravotná starostlivosť (z hľadiska prevencie a liečby) je ďalšou výzvou pre celú Európu. Inklúzia a
participácia ľudí so zdravotným postihnutím, migrácia a demografické zmeny predstavujú ďalšie
výzvy, ktorým musí čeliť Európa. Zvyšuje sa povedomie o potrebe zohľadniť sociálne aspekty
zdravotného postihnutia, a nebrať ohľad len na "lekárske" alebo "biologické" dysfunkcie. Takisto sa
zvyšuje uznanie významu kontextuálnych /environmentálnych faktorov, v rámci ktorých dochádza k
fungovaniu a postihnutiu jednotlivca.
Budúcnosť poľnohospodárstva, ako aj budúcnosť zdravotnej starostlivosti si vyžadujú zmenu
paradigmy.

Sociálne poľnohospodárstvo ako príspevok do budúcnosti Európy
Môže sociálne poľnohospodárstvo pomôcť zosúladiť niektoré z týchto požiadaviek a problémov?
Sociálne poľnohospodárstvo preberá multifunkčný pohľad na poľnohospodárstvo a vytvára určité
kolektívne produkty. Hlavnými, okrem predajných produktov, sú zdravie a zamestnanosť, vzdelávanie
alebo terapia, lepšie životné prostredie a starostlivosť o biodiverzitu. Poľnohospodárstvo ponúka
príležitosti ľuďom zúčastňovať sa na rôznorodých rytmoch dňa a roka, či už v pestovaní potravín
alebo pri práci s domácimi zvieratami. Sociálne poľnohospodárstvo zahŕňa poľnohospodárske
podniky a trhové záhrady, ktoré integrujú ľudí s telesným, duševným alebo emočným postihnutím;
farmy, ktoré ponúkajú otvorené miesta pre sociálne znevýhodnené osoby, pre mladých páchateľov
alebo tých, ktorí majú problémy s učením, osoby s drogovou závislosťou, dlhodobo nezamestnaní,
aktívni starší občania; školské a materské farmy a mnoho ďalších.
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Prevencia chorôb, začlenenie a lepšia kvalita života sú znakmi sociálneho poľnohospodárstva. Môže
poskytnúť dobré životné podmienky tým, ktorí sú silne závislí od dlhodobej starostlivosti.
V celej Európe sa objavujú iniciatívy sociálneho poľnohospodárstva. Poľnohospodárske podniky sa
čoraz viac zameriavajú na rozvoj vo vidieckych oblastiach, vytvárajú prácu a zamestnanosť pre
sociálne a fyzicky znevýhodnené osoby a starajú sa o starších ľudí. Preberajú vzdelávaciu úlohu a
rozvíjajú nové zdroje príjmov prostredníctvom dobrého mena súvisiaceho s ich výrobou a
poskytovaním sociálnych služieb. Sociálne poľnohospodárstvo potrebuje politickú a finančnú
podporu.

Požiadavky a priority
Pridaná hodnota vytvorená pre spoločnosť v sociálnom poľnohospodárstve musí získať uznanie a
cielenú podporu. Rozmanitosť sociálnych a kultúrnych služieb a sociálne úsilie pre ľudí a prírodu si
vyžadujú podporu verejnosti, aby sa udržali a rozvíjali rôzne oblasti činnosti v sociálnom
poľnohospodárstve a podporovali jeho identitu. Integrácia a vzdelávanie najmä, ale aj zdravotné a
terapeutické účinky sociálneho poľnohospodárstva (prostredníctvom zmysluplnej práce a terapie,
zodpovedného využívania prírodných zdrojov, trvalo udržateľného výživového vzdelávania) je
potrebné ďalej uznávať, podporovať a skúmať. Potenciálne úspory nákladov v prípade systémov
zdravotného poistenia a zdravotníctva v dôsledku zlepšenia zdravia sa javia ako ďalší argument.
Zlepšovanie a rozvoj sociálneho poľnohospodárstva v celej Európe si vyžaduje priaznivé prostredie. Je
potrebná plodná spolupráca medzi rôznymi odvetviami politík a administratívy (zdravotná / sociálna
/ poľnohospodárska / zamestnanosť) na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Okrem
toho je základnou požiadavkou tvorba a výmena vedeckých, odborných a praktických poznatkov v
celej Európe.
Podniky sociálneho poľnohospodárstva už poskytujú spoločnosti pridanú hodnotu na viacerých
úrovniach v rámci multifunkčného poľnohospodárstva. Opatrenia na podporu sociálneho
poľnohospodárstva podrobne opísané v tomto stanovisku vyzývajú politikov, ministrov, vedcov,
spotrebiteľov a širšiu verejnosť, aby si tieto služby uvedomovali, uznali, udržali a podporovali.
Sociálne poľnohospodárstvo otvára sociálny, kultúrny, vzdelávací a terapeutický potenciál riadenia
vidieckeho života. Pre ľudí so špeciálnymi potrebami môže ponúknuť dobré životné podmienky a
miesta, kde sú ich individuálne schopnosti oceňované a posilnené. Takže pre nich je sociálne
poľnohospodárstvo krokom k začleneniu do spoločnosti.
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Nechceme vidieť sociálne poľnohospodárstvo ako len ďalšiu špecializovanú možnosť pre
poľnohospodárske podniky, ale aj ako možný stavebný blok pre sociálnejšiu budúcnosť. Sociálne
poľnohospodárske podniky v transparentných systémoch ponúkajú príležitosti pre osobný rozvoj
tých, ktorí potrebujú pomoc; trvalo udržateľný prístup k prírode a revitalizácii vidieckych oblastí. Keď
mnoho jednotlivcov koná v zhode a rozvíja sociálne hodnoty, môžu sa začať objavovať menšie
alternatívy k racionalizácii, väčšej konkurencii a cenovým vojnám. Pridaná hodnota sociálneho
poľnohospodárstva otvára vyhliadky na potenciálny posun paradigmy a prechodné cesty pre
poľnohospodárstvo a sociálnu prácu. Prístup sociálneho poľnohospodárstva sa zhoduje s iniciatívami,
ako sú siete spravodlivého obchodu (fair trade), solidarity, ľudskej salutogenézy a mnohí aktéri sa
považujú za súčasť hnutia a procesu transformácie, ktorý zlepšuje spoločenské požiadavky nielen vo
vidieckych oblastiach.
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Sociálne poľnohospodárstvo v Českej republike
Sociálne poľnohospodárstvo je v Českej republike realizované už niekoľko rokov na vybraných
poľnohospodárskych farmách a niektorými mimovládnymi organizáciami, ktoré tiež stoja v
počiatkoch rozvoja tohto konceptu v ČR. V súčasnosti sa zo svojho pionierskeho obdobia posúva
vďaka finančným i nefinančným podporám poľnohospodárskeho sektora aj osvety u verejnosti do
ďalšej fázy rozvoja, pretože je táto prax uznaná ako prínosná a s veľkým potenciálom pre spoločnosť
aj vidiecky priestor. Téma sociálneho poľnohospodárstva začala v ČR rezonovať v rokoch 2011-2013,
keď sa do medzinárodného projektu MAiE zapojil spolok Area viva. V roku 2013 prebiehala snaha
o nastavenie hraníc systému. Dôležitým míľnikom bol rok 2014, kedy pod Ministerstvom
poľnohospodárstva vznikla

Pracovní komise sociálního zemědělství. V rokoch 2015 a 2016 sa

zrealizovali akreditované kurzy pre sociálnych pracovníkov a pracovníkov v soc. službách na VOŠ
Jabok v Prahe. V tom istom roku sa ustanovili prvé priame podpory a integrácia SP do Programu
rozvoja vidieku. Vznikol portál socialni-zemedelstvi.cz a bola spracovaná štúdia pre Agentúru pre
sociálne začleňovanie, mapovanie aktuálneho stavu SP v ČR. V novembri 2015 zoznámili členovia
pracovnej komisie sociálneho poľnohospodárstva pri ministerstve poľnohospodárstva zhruba 80
poslucháčov na verejnom prejednávaní s konceptom Sociálneho poľnohospodárstva v Českej
republike,

s jeho

cieľmi,

nástrojmi

a cieľovými

skupinami.

Predstavený

bol

aj

zámer

Poľnohospodárskej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach prípravy profesne
zameraného bakalárskeho odboru Sociálne poľnohospodárstvo.
Ten sa snaží premostiť poľnohospodársky a sociálny sektor a naučiť poľnohospodárov pracovať vo
svojich prevádzkach tiež s ľuďmi z okraja spoločnosti. Cieľom je učiť začleniť do poľnohospodárskych
aktivít ľudí žijúcich prevažne na vidieku, ktorí sú z práce z dôvodu zdravotného postihnutia či
sociálneho znevýhodnenia vylúčení. Juhočeská univerzita tento odbor pripravuje v spolupráci
poľnohospodárskej fakulty a fakúlt zdravotno-sociálnej, ekonomickej a pedagogickej. Od 1. 9. 2016
realizuje Centrum pro komunitní práci projekt "Rozvoj sociálneho poľnohospodárstva v ČR". Ide v
ňom o tvorbu metodík pre zavádzanie alebo rozvoj sociálneho poľnohospodárstva u poskytovateľov
sociálnych služieb. Ďalej o pilotovanie a vyhodnotení týchto metodík, a tiež o konzultácie u
poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré majú záujem ponúkať v rôznych variantoch sociálnopoľnohospodárskej činnosti svojim užívateľom.
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Podpora a financovanie
Hlavným predmetom činnosti Podporný a garančný roľnícky a lesnícky fond (PGRLF) je v súčasnej
dobe subvencovanie časti úrokov z úverov podnikateľských subjektov v oblasti poľnohospodárstva,
lesníctva, vodného hospodárstva a priemyslu zaoberajúceho sa spracovaním produkcie z
poľnohospodárskej výroby a finančná podpora poistenia. V auguste 2015 PGRLF zriadil pre podporu
sociálneho poľnohospodárstva špeciálny dotačný program, ktorého cieľom je vytvoriť predpoklady
pre zaistenie a rozvoj zamestnávania pracovníkov so zdravotným postihnutím poľnohospodárskymi
podnikateľmi. Ide o investičný a prevádzkové úvery s možnosťou zníženia istiny úveru do výšky limitu
príslušného nariadenia de minimis (15 tis. Eur) a to aj opakovane. Doba splatnosti úveru nepresiahne
desať rokov a fond ho môže poskytnúť vo výške od 100 000 až do 5 mil. korún. Úvery sú určené na
podporu poľnohospodárskych prvovýrobcov, ktorí zamestnávajú alebo budú zamestnávať osoby so
zdravotným postihnutím, podľa zákona č. 435/2004 Zb. o zamestnanosti, na svojich farmách. Na
program sociálnej poľnohospodárstva je celkovo alokovaných 50 miliónov korún.

Viac info na https://www.pgrlf.cz/programy/uvery-a-zajisteni/socialni-zemedelstvi/

V rámci Programu rozvoja vidieka budú zvýhodnené žiadosti poľnohospodárskych podnikateľov, ktorí
zamestnávajú zdravotne či sociálne znevýhodnené osoby. Figuruje tu aj Priorita 6 - Podpora sociálnej
inklúzie, zmiernenia chudoby a hospodárskeho rastu vo vidieckych oblastiach: podpora
mimoprodukčných aktivít poľnohospodárov (napr. Agroturistika), CLLD. Podporu môžu projekty
sociálneho poľnohospodárstva získať aj od ministerstva práce a sociálnych vecí, napríklad
z operačného

programu Zamestnanosť

a tiež z ďalších podporných programov

domácich

i zahraničných organizácií.
Schéma podpory:




Ministerstvo zemědělství (MZe)
o

Programu rozvoje venkova (PRV),

o

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.,

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
o

Zákon č. 435/2004 Sb., §67 o zaměstnávání osob se zdravotním postižením a §104o
aktivní politice zaměstnanosti

o

Zákon č. 108/2006 Sb.
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o

Operační program Zaměstnanost



Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT)



Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)



o

Společný strategický rámec

o

IROP

Ostatní pravidla a zákonné normy

Združenie Neratov
Združenie Neratov vzniklo v roku 1992 vo vysídlenej dedine na česko-poľskom pohraničí. Jeho cieľom
je prinavrátiť život vysídlenej obci a ponúkať tu domov a prácu ľuďom s postihnutím či inak sociálne
znevýhodneným. Za viac ako dvadsať rokov svojho pôsobenia dosiahlo Združenie Neratov mnoho
úspechov, prevádzkuje chránené bývanie a celý rad chránených pracovísk, založilo špeciálnu školu a
ponúka vhodné miesto na rekreáciu a oddych rodinám či školskom kolektívom s hendikepovanými
deťmi. Súčasťou diania v Neratove je aj obnova miestnych kultúrnych tradícií a tradičných ľudových
remesiel, starostlivosť o krajinu, ekologicky šetrné hospodárenie, a tiež obnova prerušených
kontaktov s poľskými susedmi a pôvodnými nemeckými obyvateľmi.

Viac informácií o združení nájdete na stránkach www.neratov.cz.

Služby poskytované Združením Neratov
Na rozvoji života a služieb sa aktívne podieľajú ľudia s postihnutím, ktorí pracujú v miestnych
chránených dielňach. Zamestnanie tu nachádzajú obyvatelia neratovského chráneného bývania, ale
aj ľudia s handicapom zo širokého okolia.


Ubytovanie - chata Neratov



Stravovanie - jedáleň, krčma (všetko ako chránené dielne)



Obchod a poštová (chránená dielňa)



Remeselné výrobky - keramická, šijacie, tkáčske a prútie (chránená dielňa)



Upratovacie a záhradnícke práce (chránená dielňa)



Práčovňa - pranie, mangľovanie, drobné opravy bielizne (chránená dielňa)
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Služby pre osoby s postihnutím - chránené bývanie, chránené dielne



Podpora detí s postihnutím - Základná škola špeciálna Neratov, možnosť rekreácie v Neratove

Rozvoj služieb v oblasti poľnohospodárstva začal v roku 1999 na základe realizácie pilotného projektu
podľa francúzskeho modelu. Podarilo sa vybudovať dve vzorové zariadenia (jedno so sídlom v Týne
nad Vltavou a druhé v Neratove), ktoré s úspechom integrujú osoby s postihnutím do spoločnosti
formou ich zamestnávania v poľnohospodárstve.

Farma Orlice
Ponúka palivové drevo, technické práce, šetrné obhospodarovanie horských lúk, chov dobytka, oviec
a ošípaných podľa zásad ekologického poľnohospodárstva (chránená dielňa). Farma sa špecializuje na
chov hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných, ale aj na technické práce a šetrnú údržbu horskej
krajiny. Zvieratá tu žijú vo voľnom výbehu a chov spĺňa prísne pravidlá ekologického
poľnohospodárstva. Starostlivosť o ne zabezpečujú ľudia s postihnutím. Niekoľkokrát do roka ponúka
čerstvé hovädzie, bravčové, ovčie a hydinové mäso. Je profesionálne vákuovo zabalené. Z farmy
mäso rozváža do Prahy, Brna, Pardubíc, Hradca Králové, Olomouca, ale po dohovore je možné ho
dopraviť aj na iné miesto.

Farma Dvůr Čihovice
Farma Dvůr Čihovice je súčasťou areálu neziskových organizácií Pomoc Týn nad Vltavou, z.s. a Domov
sv. Anežky, o.p.s. Obe organizácie poskytujú služby ľuďom so zdravotným postihnutím - chránené
dielne, sociálne služby, rehabilitačné centrum, ktorých zmyslom je týchto ľudí napomáhať zaradiť do
bežnej spoločnosti. Farma Dvůr Čihovice je poľnohospodárska činnosť v časti areálu čihovického
dvora, ktoré je kulisou a pripravovaným nástrojom ďalšieho sociálneho začleňovania, ktoré sa deje
prostredníctvom z.s. Pomoc Týn nad Vltavou a o.p.s. Domov sv. Anežky.

www.dvurcihovice.cz
www.pomoctyn.cz

Hospodárenie sa orientuje na rastlinnú i živočíšnu výrobu, produkciu kravského mlieka, obnovu
pastierskych areálov pre ovce a kozy, chov koní, v dvoj hektárovom Čihovickom rybníku tiež chov rýb.
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Farma Dvůr Čihovice spolupracuje pri uskutočňovaní pracovnej rehabilitácie ľudí so zdravotným
postihnutím, je hlavným organizátorom tradičných čihovických dožiniek. Dvor Čihovice
obhospodaruje 90 ha polí, lúk a pasienkov a stádo hovädzieho dobytka má 80 kráv.

• Niektorí ľudia porovnávajú sociálne poľnohospodárstvo, ekologické poľnohospodárstvo a trvalo
udržateľný život. Všetci majú "alternatívne" typy zamestnania, sú sociálne zmýšľajúci a niekedy sú
riadení podobnými typmi ľudí. Ale zatiaľ čo niektoré sociálne farmy sú ekologické a niektoré sú o
trvalo udržateľnom živote alebo všetky tri, nie sú to všetky a malo by sa dbať na ich zaradenie do
rovnakej kategórie.
• Rozdiely medzi sociálnymi farmami súvisia najmä s rovnováhou medzi starostlivosťou a
poľnohospodárskou výrobou. Je možné rozlišovať medzi farmami orientovanými viac na starostlivosť
a poľnohospodárskymi farmami orientovanými na poľnohospodársku výrobu.
• Je to mýtus, že sociálni poľnohospodári sú izolovaní jednotlivci a že nemusia mať zručnosti sociálnej
starostlivosť (presvedčiť komisárov, starať sa o klientov atď.) Mnohí z nich majú prácu inde, sú
zvyknutí na starostlivosť o pôdu a usilujú sa o myšlienky sociálneho poľnohospodárstva.
• Skeptici často uvádzajú zdravie a bezpečnosť ako možnú prekážku v rozvoji sociálneho
poľnohospodárstva. Nie sú však známe žiadne vážne nehody či negatívne dôsledky na zdravie
klientov. Ľudia, ktorí sa podieľajú na sociálnom poľnohospodárstve, to nerobia pre hospodársky zisk.
• Holandsko sa vo všeobecnosti považuje za model dobrej praxe pre zvyšok Európy. Najformálnejší
výskum bol vykonaný tam, sledovanie vývoja, tipov liečby klientov a dopad na príjmy
poľnohospodárov atď. Je to sčasti spôsobené existenciou ich podporného centra.
• Činnosti sociálnej starostlivosti predstavujú rastúcu oblasť práce a významný tok príjmov na
mnohých farmách. Výhľad tohto typu činností v celej Európe je veľmi pozitívny.
• Aj keď je sociálne poľnohospodárstvo všeobecne uznávané, termín "Green Care" sa používa
bežnejšie, aby zahŕňal širší rozsah činností, ktoré sa odohrávajú na farmách. Taliansko je výnimkou v
používaní pojmu "sociálne poľnohospodárstvo".
• Je všeobecne známe, že sa nevykonáva dostatok práce na skúmaní ekonomických úspor, ktoré sa
dajú robiť z dlhodobého hľadiska využívaním sociálnych fariem poskytujúcich prospech rôznym
skupinám klientov.
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• Sociálne poľnohospodárstvo v celej Európe v súčasnosti zahŕňa širokú škálu podnikov - od veľkých,
komerčne orientovaných fariem až po jednotlivcov pracujúcich s tretinou akra, ktorí by nikdy neboli
životaschopní pri komerčnej výrobe.
• Vzhľadom na rôznorodosť sociálnej, rehabilitačnej a vzdelávacej práce, ktorá sa uskutočňuje v
sociálnych farmách je veľmi ťažké presne definovať, čo je sociálne poľnohospodárstvo. Zatiaľ čo
akademici sa zdajú spokojní so širokou všestrannou definíciou pre občana na ulici (alebo pre
poľnohospodára v meste) to môže byť skôr hmlistý pojem. Hoci je všeobecne známe, že práca s
pôdou, so zvieratami alebo v prírode, je dobrá vec (najmä pre marginalizované skupiny v našej
spoločnosti), finanční podporovatelia, tvorcovia politík a iní môžu ťažko pochopiť, čo presne sociálne
poľnohospodárstvo je.
• Výhodou takejto rozmanitosti je to, že priťahuje záujem zo širokej škály médií (napr. organické
hnutie, sektor zdravotníctva, tradičné poľnohospodárstvo atď.), ale takáto široká klasifikácia môže
spôsobiť nejasnosti. Možno je čas na to, aby sa presnejšie vyvíjalo definovanie toho, čo predstavuje
sociálne poľnohospodárstvo. Ak to tak nebude, oblasť finančnej podpory sa bude nevyhnutne mierne
rozširovať, ako sa to deje v Taliansku a môže to viesť k frustrácii medzi komerčnými farmármi, ktorí
chcú vidieť aj tu profesionalizmus.
• Bez výskumu v oblasti zdravotnej starostlivosti a nákladových výhod existuje nebezpečenstvo, že
tento typ práce sa stane len ďalším projektom pre mládežnícke zručnosti, rehabilitačným programom
alebo službou dennej starostlivosti a bude to jednoducho postavené na poľnohospodárskej činnosti.
• Vplyv sociálneho poľnohospodárstva bude obmedzený, ak budú zdôraznené len nepochybné
výhody prírodného súčinu bez výhod spojených s trhovou realitou malého podniku. Práca s
poľnohospodármi a skutočná súvislosť s podnikaním v potravinovom reťazci ponúka jedinečnú formu
skúseností, ktorú môže poskytnúť iba sociálna farma.
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www.profahead.eu

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Tento dokument reprezentuje výlučne názor autorov a Komisia a ani národná agentúra
nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.
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