PRINCIPY KPZ

PODÍVEJTE SE, KDE JE NEJBLIŽŠÍ
KPZKA A JAK FUNGUJE: U NÁS FUNGUJE JIŽ
VÍCE NEŽ 20 KPZ SKUPIN. ZAPOJTE SE TAKÉ!

PARTNERSTVÍ:

www.kpzinfo.cz
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stvrzeno smlouvou mezi podílníky
a producenty; je spojeno se závazkem
po určitou dobu dodávat a odebírat
produkty – obvykle od několika
měsíců až po několik let.

KPZky jsou založeny na vzájemné
podpoře producentů a podílníků
(spotřebitelů). To znamená především:
sdílení jak rizik, tak přínosů produkce
potravin; platbu spravedlivé ceny
předem na zajištění finanční stability
drobného hospodářství.

POTRAV

SOLIDARITA:

LOKÁLNOST:

Systémy KPZ souvisí se
snahou podporovat princip
lokálních ekonomik. Komunita podporuje vznik a rozvoj
zemědělců v blízkém okolí.

EKOLOGIE:

Do systému KPZ jsou zapojeni zejména
zemědělci hospodařící šetrně: respektující životní prostředí, přírodní a kulturní
dědictví a zdraví lidí.

Leták vydala PRO-BIO LIGA v roce 2015.

Vydání letáku finančně podpoříli
Ministerstvo zemědělství a
Hlavní město Praha v rámci
programu Ekoporadny Praha.

Kontakt na vaši nejbližší KPZku:
KPZkov

další informace na:
www.asociaceampi.cz
www.potravinovasuverenita.cz

podporované
zemědělství

Komunitou podporované zemědělství (KPZ) je systém založený
na přímém vztahu mezi spotřebiteli a producenty potravin,
kteří společně sdílejí bohatství úrody i riziko neúrody.
Mezi hlavní cíle KPZ patří místní produkce a spotřeba potravin,
podpora šetrného hospodaření v krajině, spolupráce mezi lidmi
a pěstování vztahu k jídlu.

PROČ JSEM V KPZCE JAKO ZEMĚDĚLEC
. Mohu produkovat potraviny přímo pro místní lidi.
. Mám stálý okruh odběratelů a předem zajištěný odbyt a příjem.

PROČ JSEM V KPZ
JAKO SPOTŘEBITEL?
. Mám přístup ke kvalitním sezónním potravinám přímo ze statku za přijatelnou cenu.
. Znám zemědělce, který pro mě potraviny produkuje.
. Mám možnost rozhodovat o svém jídle: kolik, jaké, za jakou cenu, jakým
způsobem vyprodukované a jak distribuované.
. Dostanu se k různým druhům a odrůdám zeleniny a ovoce, které často
obchody nenabízejí.
. Chráním životní prostředí: kratší doprava, méně obalů, potraviny
z ekologického zemědělství.
. Investuji své peníze do podpory drobného zemědělství šetrného k přírodě.
. Podporuji místní ekonomiku: místní zaměstnanost, spotřebu a oběh peněz.
. Jsem členem místního společenství.

„KPZka pro mě mimo jiné znamená
nebýt závislý na systému, který nejsem
schopný ani dohlédnout, natož ho
nějak ovlivnit.”
(člen KPZ Toulcův dvůr)

. Za svou práci a produkty získám oboustranně přijatelnou odměnu.
. Jsem v přímém vztahu se svými odběrateli, a tudíž znám jejich potřeby a názory.
. Mohu plánovat organizaci a chod hospodářství společně s odběrateli.
. Nebezpečí neúrody i bohatství úrody sdílíme ve skupině, to je velká pomoc,
která drží při chodu mé drobné hospodářství.
. Mohu mít více času na hospodaření a rodinu, nemusím složitě shánět odbyt.
. Jsem svobodný/á v rozhodování o produkci bez tlaku obchodníků.

„Jsem ráda, že díky KPZce
mám možnost brát děti tam,
kde se pěstuje naše jídlo.”
(členka KomPotu)

„V KPZce podporuješ nějaký
typ zemědělství, to znamená i
třeba smysluplný tok peněz.”
(člen KomPotu)

„Díky KPZce jsem začala být
v kuchyni kreativní, na podzim
jsem si to vaření opravdu užila,
do té doby jsme například neznali
špagetové dýně.”
(členka KomPotu)

„Mohla by to být záchrana,
skutečně záchrana pro malá,
ještě menší, nebo hektarová
zahradnictví.“ (Karel Tachecí)

„Ti lidi... už vás maj jako skoro
toho živitele a už jsou takoví
vůči vám jako milí.“
(Václav Bednář)

„Jde o to, že máš jistotu. Má to
smysl. Že to, co vypěstuješ, tak se
prodá.“ (Pavel Šelong)

„Peníze předem, to se nedá
k ničemu přirovnat. To je tak
strašně velká pomoc, že to si
ani nikdo nedokáže představit.“
(Lída Pospíšilová)

„Jak jsem ráda, že můžu tu
zeleninu vypěstovat, jsem
úplně nadšená z toho, že ji
někdo ode mě chce a že se
z nás stávají jakoby přátelé.“
(Gabriela Šelongová)

