
Konipas je inovativním projektem spojující produkční ekofarmu,
moderní využití koní v zemědělství a vzdělávací centrum pro začínající
zemědělce a prostor k poznávání ekozemědělství pro všechny. Cílem
projektu je na 16 ha v Jindřichovicích pod Smrkem vytvořit vzorovou
agroekologickou farmu demonstrující životaschopnost hospodaření
na malé výměře, která umožňuje praktické učení a produkuje zdravé
potraviny nejen pro 120 rodin z okolí.

QR kód odkazuje na krátký
videopříběh Jany a Martina

Prozatím jsou praktikanti Farmářské školy a sezónní dobrovolníci
ubytovaní ve 2 maringotkách, ale již společně s mentory Janou a
Martinem pečují o pole, pastviny a hospodářská zvířata.
Na podzim 2021 se společně s místním okrašlovacím spolkem Jindra,
parťáky z FeelTrees, Sázíme stromy, ostatními studenty Farmářské
školy, zdejšími obyvateli a zájemci začaly vysazovat remízky a sady,
neboli přes 2000 stromů a keřů, budovat tůně.

Postupně budujeme sociální environmentální podnik v přímém
sousedství s domovem důchodců. Do roku 2025 plánujeme plně
dostavět, vybavit a plně zřídit zázemí centra, které bude dlouhodobě
poskytovat i stálá 2-4 pracovní místa pro znevýhodněné a seniory.
Práce v zemědělství je při správném pojetí totiž vhodná pro kohokoliv.
Chceme ji proto zprostředkovat férovou cestu přímo zde ve
Frýdlantském výběžku Libereckého kraje.

"Někdy je potřeba udělat ve svém životě změnu", říkají manželé.
Zkušené ekologické zemědělci osud již podruhé postavil před životní
realitu opětovného budování rodinné farmy doslova na zelené louce. 
 Nová farma Lukava rozběhla v roce 2020 produkci bio zeleniny,
ovoce a vajec formou komunitou podporovaného zemědělství  (KPZ) .
Nyní přišla touha šířit užitek i k dalším lidem a pustit se do předávání
zemědělského řemesla  zájemcům. Že jsou Jana s Martinem srdcaři
dokazuje i odhodlání přispět na počátku projetu i vlastními úsporami.

Jana a Martin Rosenbaumovi, farma Lukava

Nadace Pro půdu
Vlastní 16 hektarů půdy, na nichž vzniká Konipas. Nadace projekt
podporuje poskytnutím půdy za férových podmínek, a také svými
fundraisingovými kapacitami, odborným zázemím a vkladem 100 tisíc
korun pro letošní rok k pokrytí základních provozních nákladů.

Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.
Zastřešuje vzdělávací aktivity - koncept KPZ a Farmářskou školu,
jediný tuzemský vzdělávací koncept ekologického zemědělství, který
nabízí ucelený tříletý program praktického vzdělávání na
ekologických farmách u nás i v zahraničí.  Společně s Lukavou nyní
shání a píší dotační projekty na chystané krajinářské aktivity.
Pronikají díky TESSEA do sféry sociálního podnikání a s Nadací
Partnerství si ujasňují jak nastavit synergii v kraji tak, aby region
rozkvétal a nejen úředníci toužebně očekávali, až přiletí Konipas ;-).

než přiletí Konipas, učte se s námi koně pást
www.centrumkonipas.czzaloženo 2021

na dlouhodobém partnerství a vzájemné spolupráci

email: centrumkonipas@gmail.com


