Zemědělství žije!

Tento materiál je nedílnou součástí žádosti
o dotaci pro NNO poskytovanou MZe.

Klára Handrejchová
Zemědělský svaz ČR
Praha, 2012

Podpora pozitivního vnímání
českého zemědělství

Hlavní cíle projektu
1. Zvýšit atraktivitu zemědělství v očích veřejnosti.
2. Zvýšit zájem o práci v zemědělství u mladých lidí.
3. Informovat děti a mládež o důležitosti zemědělství.
4. Získat uznání zemědělců a jejich práce.

Anotace projektu
Komplexním cílem projektu je zvýšení atraktivity zemědělského sektoru a tím
odstranění negativních trendů, které tento sektor dlouhodobě sužují. Konečným
důsledkem těchto trendů je nedostatek kvalifikované pracovní síly v zemědělství –
tento problém byl označen jako klíčový a veškeré aktivity v rámci projektu budou
přímo či nepřímo vést k jeho řešení.
Projekt je dlouhodobého charakteru a je rozdělen do několika fází realizace. První
fáze, kterou chceme začít realizovat v roce 2013, bude zaměřena na děti na ZŠ a
jejich rodiče. Volnočasové naučné aktivity budou směřovat ke zvýšení informovanosti
dětí a mládeže o zemědělství, jeho významu a pochopení souvislostí mezi zemědělskou
výrobou, potravinami, zdravím a životním prostředím.
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1. VÝCHOZÍ SITUACE

Rozvoj českého zemědělství je omezen svým obrazem v očích veřejnosti. Je typické
negativní vnímání českých zemědělců ze strany veřejnosti a nedostatečné vnímání významu
zemědělství a všech jeho funkcí. Tento trend dlouhodobě ovlivňuje současnou i budoucí
podobu zemědělství.
Generační výměna pracovníků v zemědělství již nastává, největší úbytek těchto pracovníků
však teprve přijde. Již dnes proto musíme začít pracovat s dětmi a mladými lidmi,
abychom v nich vypěstovali vztah k zemědělství.
Současné problémy českého zemědělství se dají shrnout do podoby začarovaného kruhu,
kde každý dílčí problém způsobuje další.
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2. NÁŠ PROJEKT JAKO ŘEŠENÍ

Jádro problému nacházíme ve vztahu veřejnosti k zemědělství jako takovému a proto je
náš projekt zaměřen na vytváření pozitivního vztahu k zemědělství.
Celý projekt je třeba rozdělit dle cílových skupin a současně do fází, ve kterých se bude
s jednotlivými skupinami pracovat.

Cílové skupiny
Cílové skupiny jsou v širším pojetí tři - děti na základních školách a jejich rodiče, žáci
středních škol (zemědělských i ostatních) a široká veřejnost.
Cílem projektu je postupná propagace zemědělství napříč cílovými skupinami.

Etapy realizace
Projekt bude realizován v jednotlivých etapách s postupným vrstvením aktivit a
zapojováním cílových skupin.

1. fáze (od 2013)

Předškoláci, žáci základních škol, rodiče

2. fáze (od 2014)

Střední odborné školy a gymnázia
3. fáze (od 2015)

Široká v eřejnos t

První etapa bude zahájena v roce 2013 se zaměřením na předškolní děti, žáky
základních škol a jejich rodiče. Jsou připravovány volnočasové aktivity pro děti a
mládež se zemědělskou tematikou. Formou her a soutěží chceme předávat informace o
zemědělství a jeho funkcích.
Tyto akce budou v dalších letech doplňovány aktivitami směrem ke středním školám a
k širší veřejnosti.

Zemědělství žije!

Zemědělský svaz ČR | 3

3. KONKRÉTNÍ CÍLE A NÁSTROJE PROJEKTU
Každá cílová skupina si žádá odlišný přístup a proto budou jednotlivé aktivity realizovány
postupně dle cílových skupin. Následující tabulky uvádějí stručný přehled dílčích cílů a
nástrojů k jejich dosažení.
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

CÍL

NÁSTROJE



seznámit se s hlavním významem zemědělství



seznámit se s prací farmáře



seznámit se s hospodářskými zvířaty, plodinami pěstovanými v
ČR



uvědomit si, odkud pocházejí potraviny



obrázkové materiály, doplňovačky, kreslené příběhy, fotografie
a videa, kvízy, soutěže, hry zaměřené na zemědělskou tématiku



interaktivní webové stránky



školní výlety do zemědělských podniků a na rodinné farmy



návštěvy výukových zemědělských center, výzkumných ústavů a
muzeí



naučné stezky v rámci tematických výstav

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY


zvýšit motivaci k budoucí vlastní iniciativě v agrárním sektoru



ukázat všechny možnosti práce v zemědělství



vzbudit ve studentech zemědělských škol více sebevědomí a
pocit důležitosti jejich oboru



udržet vzdělané, mladé a aktivní lidi v zemědělském sektoru



úzká spolupráce se zemědělskými podniky



praxe v zemědělských podnicích na všech úrovních výroby



podpora studentských výzkumných projektů



interaktivní webové stránky, facebook profil



zahraniční exkurze



možnost podílet se na přípravě a realizaci zemědělských výstav



umožnit studentům zapojit se do zemědělské výchovy mladší
generace – výpomoc s organizací soutěží pro mladší děti
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CÍL

NÁSTROJE

GYMNÁZIA A OSTATNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY
 dosažení základní informovanosti o zemědělství a jeho
celospolečenském významu
 uvědomění si důležitosti zemědělství a jeho produkční funkce

CÍL

 uvědomění si souvislostí mezi zemědělstvím, výrobou a spotřebou
potravin
 prezentovat zemědělství jako oblast s pestrou nabídkou
pracovních příležitostí
 vzbudit zájem o studium zemědělství na VŠ (zejména u studentů
gymnázií)
 exkurze do středních a velkých zemědělských podniků, na
rodinné farmy
 interaktivní webové stránky, facebook profil

NÁSTROJE

 možnosti spolupráce se zemědělskými a ekologickými
organizacemi
 návštěvy výukových zemědělských center, výzkumných ústavů,
muzeí
 přednášky od výrobců potravin a zástupců potravinářských
řetězců

VEŘEJNOST


seznámit s funkcemi zemědělství – produkce x mimoprodukce



zvýšit atraktivitu zemědělství v očích veřejnosti



vidět souvislosti mezi prvovýrobou, zpracováním a spotřebou
potravin



podpořit pozitivní mínění o práci v zemědělství a její uznání



rozvíjet vztah ke kvalitním potravinám a k produktům naší země



mediální kampaň (PR agentura)



informační panely v místech prodeje



popularizovat akce pro veřejnost, využívat veletrhy, výstavy,
stálé expozice v regionálních muzeích, farmářské trhy



doplnit výstavy atraktivním
vzdělávacím podtextem



možnosti exkurzí do zpracovatelských provozů, dny otevřených
dveří v zemědělských podnicích
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CÍL

NÁSTROJE

doprovodným

programem

se

4. PLÁN NA ROK 2013

Projekt chceme zahájit na jaře roku 2013. Během září 2012 proběhlo otestování některých
aktivit pro děti na zemědělských výstavách v Radešínské Svratce a Hradci Králové.
Konkrétně šlo o vyzkoušení naučné stezky, soutěží, stolních her a poznávání klasů a semen.
Odezva ze strany rodičů a pedagogů byla pozitivní a byl projeven velký zájem o další
existenci těchto informačně – naučných aktivit pro děti a mládež.
V průběhu roku 2013 chceme v celorepublikovém rozsahu realizovat především 3 druhy
akcí:
 účast na zemědělských výstavách (dožínky, chovatelské dny,…)
 celostátní „Den otevřených dveří“ v zemědělských podnicích
 celostátní soutěž v zemědělských dovednostech v rámci veletrhu Vzdělání a
řemeslo v Českých Budějovicích (listopad 2013)
Na těchto akcích se chceme věnovat předškolním dětem a dětem na základních školách a
rodinám s dětmi. Zabezpečíme širokou nabídku naučných a informativních her, soutěží,
kvízů a dalších volnočasových aktivit se zemědělskou tematikou.

Zemědělské výstavy
V plánu je navštívit se stánkem ZS ČR vybrané zemědělské výstavy a veletrhy (dožínky,
chovatelské dny). Předpokládaný počet navštívených akcí je 15. Jednalo by se nejčastěji o
jednodenní, pouze v některých případech o vícedenní akce. Největší koncentrace akcí
bude v měsících duben až červen a v průběhu září.
Cílem účasti na zemědělských výstavách je osvětová a naučná činnost, přiblížení
zemědělství dětem a jejich rodičům, pomocí vhodných informativních materiálů šířit
povědomí o důležitosti zemědělství.
Materiální zajištění: informační stánek, stolní hry, poznávací soutěže, informační a
naučné tištěné materiály, dárky do soutěží, technické zajištění naučné stezky, zemědělské
exponáty
Personální zajištění: nutná obsluha stánku čítá 3 osoby, počítá se se zapojením studentů
ze zemědělských škol v dané lokalitě (již vyzkoušeno se studenty ze zemědělské školy
z Bystřice nad Pernštejnem)
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Den otevřených dveří v zemědělských podnicích
Předpokladem je zapojení zemědělských podniků do tohoto projektu. V daných podnicích
bude zajištěn informačně – naučný program o zemědělství pro děti a mládež. Cílem je
prostřednictvím živých i neživých exponátů představit reálné zemědělství mladým lidem a
rodinám s dětmi. Program bude zahrnovat prohlídku areálu zemědělského podniku
s výkladem přizpůsobeným věkové kategorii a samoobslužnou naučnou stezku v rámci
celého areálu s tematickými zastaveními.
Materiální zajištění: informační panely, orientační cedule, vstupní infostánek, poznávací
soutěže, informační a naučné tištěné materiály, dárky do soutěže, technické zajištění
naučné stezky, zemědělské exponáty, občerstvení (stánek), mobilní soc. zařízení
Personální zajištění: průvodce z podniku, který bude zajišťovat prohlídku areálu, studenti
k jednotlivým stanovištím naučné stezky (počet dle velikosti a zaměření podniku), jedna
osoba na vstupní infostánek
Akci je nutné připravit na míru dle zaměření daného podniku a v souvislosti s dalšími
aktivitami v dané obci. Tento druh akce má přesah do dotačního programu „Podpora
venkova“ – může pomoci rozvíjet spolupráci mezi subjekty na venkově (orgány státní
správy, místní občanská sdružení a podnikatelé).

Soutěž v zemědělských dovednostech
V rámci veletrhu Vzdělání a řemeslo, konaného vždy v listopadu v Českých Budějovicích,
chceme

zorganizovat

celostátní

soutěž

pro

žáky

středních

zemědělských

škol

v zemědělských dovednostech – praktických i teoretických. Cílem je ukázat atraktivitu
zemědělského

oboru

ostatním

návštěvníkům

veletrhu

(potenciálním

studentům

zemědělských škol) a stávajícím žákům umožnit srovnat si své síly s ostatními studenty a
otestovat si své dovednosti. Tato akce mimo jiné popularizuje obor zemědělství.
Materiální zajištění: dle jednotlivých disciplín zapůjčení zemědělských strojů a zařízení
(včetně pohonných hmot), tištěné informační materiály, ceny pro vítěze, zázemí pro
rozhodčí (stánek)
Personální zajištění: 10x porota (rozhodčí), 1x koordinátor (moderátor)
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Rámcový harmonogram roku 2013
Leden – březen

Materiální a propagační zajištění projektu (tvorba webu, výroba her a
soutěží, výroba naučných a informačních materiálů, výroba
propagačních materiálů,…)
Přípravné práce a organizace jarních akcí, komunikace s partnery

Duben – červen

Zajištění programu na jarních zemědělských akcích
Zajištění programu na Dni otevřených dveří v zem. podnicích

Červenec – srpen

Příprava podzimních akcí (dožínky, výstavy,…)
Příprava soutěže zemědělských dovedností v Českých Budějovicích

Září – listopad

Zajištění programu na podzimních zemědělských akcích
Organizace soutěže zemědělských dovedností v Českých Budějovicích

Prosinec
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5. PŘÍNOSY PROJEKTU
Je nutné si uvědomit dlouhodobý charakter celého projektu a splnění některých cílů může
být patrno až za několik let. I z tohoto důvodu je třeba brát rok 2013 jako zahajovací,
vyžadující materiální a organizační zajištění všech zmiňovaných aktivit.
Dotace má v roce 2013 pomoci zahájit a rozjet celý projekt, umožnit navázání spolupráce
s partnery, provést potřebnou propagaci projektu a vybudovat stabilní materiální a
personální základnu pro budoucí existenci celého projektu.
V horizontu roku 2013 bude zahájena první fáze projektu s přímým dopadem na
informovanost dětí a mládeže o významu zemědělství. Přínos projektu je celospolečenský,
se značným přesahem jak časovým, tak tematickým.
Prvním přínosem projektu již v průběhu roku 2013 bude zajištění mimoškolních naučných a
informativních aktivit pro děti a mládež, smysluplné naplnění volného času s předáním
konkrétních informací, seznámení dětí se zemědělstvím v obecné i konkrétní rovině.
Druhotným přínosem bude jistě popularizace zemědělství jako celku, nastartování změny
v jeho vnímání, působení především na obyvatele venkovských sídel s cílem utužovat vztah
k zemědělství jakožto typické venkovské činnosti.
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6. ZÁVĚREM
Zemědělský svaz ČR se tímto projektem snaží zahájit řešení dlouhodobého problému
českého zemědělství, kterým je nízká prestiž oboru a s tím spojený nedostatek
kvalifikované pracovní síly.
Věříme, že je možné v nastupující generaci probudit zájem o důležité a smysluplné věci,
které mají přímou vazbu na lidský život a prostředí, ve kterém žijeme.

7. KONTAKT

V případě potřeby doplňujících informací se neváhejte obrátit na koordinátorku projektu
Kláru Handrejchovou.

Ing. Klára Handrejchová
+420 602 790 272
handrejchova@zscr.cz
Zemědělský svaz ČR
Hybernská 38, Praha 1
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