
„RÁMCOVÁ“ POZVÁNKA 

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Asociací sociálního 
zemědělství si Vás dovoluje pozvat na workshopy k tématu 

Sociální zemědělství/podnikání 
praktické workshopy a exkurze na firmy zabývající se aktivitami v oblasti 

sociálního zemědělství/podnikání 

Plánovaná místa a termíny konání: 

Místo Adresa Datum a čas 

Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích, 
Zemědělská fakulta 

Workshop: Studentská 1668, 370 05 
České Budějovice 

Exkurze: Bemagro, a.s., Malonty 101, 
382 91 Malonty 

12. - 13. 9. 2018

Květná zahrada, z. ú., Květná 40, 572 01 Květná 1. - 2. 10. 2018

Centrum Veronica 
Hostětín 

Hostětín 86, 687 71 Hostětín 29. - 30. 10. 2018

Penzion Diana Workshop: Teplice nad Bečvou 42, 
753 01 Teplice nad Bečvou 

Exkurze: Venkovská škola Bludička, 
z. s., Bludovice 9, 741 01 Nový Jičín

14. - 15. 11. 2018

Detailní informace o programu jednotlivých workshopů a přesné organizační pokyny k jednotlivým 
terminům budou zveřejňovány cca 1 měsíc před konáním vlastní akce. 

Rámcový program: 

DEN 1 

Příjezd a registrace účastníků 

Úvod do sociálního zemědělství, teorie a praxe v podm. ČR 

Coffeebreak 

Sociální podnikání v zemědělských provozech – praktické 
modely fungování provozů   

08:30 – 09:00 

09:00 – 10:00 

10:00 – 10:15 

10:15 – 12:00 

12:00 – 12:45 Oběd 



12:45 – 14:00 Aspekty zaměstnávání znevýhodněných osob v zemědělských 
provozech s uvedením praktických příkladů a postupů  

14:00 – 15:00 Legislativní ukotvení sociálního zemědělství (včetně modelových 
vazeb na stávající systémy podpor zemědělských provozů a 
podpory cílových skupin sociálního zemědělství) a aktuální 
trendy v ČR  

15:30 – 18:00 Exkurze – návštěva vybraného provozu sociálního zemědělství 
nebo podnikání  

18:00 – 19:00 Večeře v místě ubytování 

DEN 2 

8:30 – 10:30 Nepodnikatelské aspekty sociálního zemědělství (zaměření na 
přípravu na zaměstnávání, rehabilitace a terapie a vzdělávání) a 
uvedení modelových provozů, mezisektorová spolupráce na 
místní úrovni  

10:30 – 11:00 Coffeebreak 

11:00 – 12:00 Možnosti a způsoby podpory sociálního zemědělství a podnikání 
v ČR (vazba na PRV, ESF, MAS apod.) 

12:00 – 12:45 Oběd 

12:45 – 13:30 Příklady dobré praxe v sociálním zemědělství především 
v zemích EU 

13:30 – 13:45 Coffeebreak 

13:45 – 16:00 Praktické tipy a doporučení pro zahájení sociálního podnikání 
v sociálním zemědělství (praktická cvičení), marketing a krátké 
dodavatelské řetězce 

16:00 – 17:00 Vyhodnocení, zpětná vazba od účastníků a shrnutí celé akce 

Workshopy budou konány s finanční podporou Celostátní sítě pro venkov (pronájmy, ubytování, 
občerstvení, lektorné, organizační náklady včetně nezbytných nákladů na přepravu v rámci exkurze). 

Rezervace místa na workshop probíhá prostřednictvím registračního formuláře dostupného i na 
internetových stránkách www.socialni-zemedelstvi.cz.Kapacita jednotlivých workshopů je omezena. 

Případné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu info@socialni-zemedelstvi.cz. 

Za organizátory srdečně zve 

     Ing. Josef Tabery 
ředitel odboru Řídicí orgán PRV 
     Ministerstvo zemědělství 

https://docs.google.com/forms/d/1RAwzcGyWb8iH8DggQIch2COl5NITBgLVTBA1zzQM0sI/edit?edit_requested=true
mailto:info@socialnizemedelstvi.cz

