SVĚT KOLEM NÁS DOBROVOLNICTVÍ

PRÁZDNINY NA FARMĚ
Prázdniny se blíží a vy pořád tápete, jak ty dva následující měsíce plnohodnotně naplníte?
Pokud si chcete procvičit cizí jazyky, poznat nové kamarády, udělat něco užitečného pro ostatní, naučit se novým dovednostem, nízkonákladově cestovat, a to vše na venkově obklopení
přírodou, staňte se WWOOFery!
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WOOF není štěkání
koktavého psa (anglicky
woof = haf), WWOOF
jsou World Wide Opportunities
on Organic Farms čili „celosvětové příležitosti na ekologických
farmách“. Jedná se o světovou
výměnnou síť zprostředkovávající kontakt mezi dobrovolníky
a farmáři, kteří se snaží obhos-

zvířat, chrání životní prostředí,
půdu, vodu, biodiverzitu a tím také
naše zdraví.

MOJE CESTA K WWOOFU

K WWOOFu jsem se dostala
náhodou o loňských prázdninách
během stopování po Evropě. Byla
jsem zrovna v Itálii. Stála jsem
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venkovský bílý dům stál dvacet
metrů od pobřeží, vedle domu bylo
velké pole plné rozmanitých druhů
zeleniny a ovocných stromů. Část
jeho rodiny byli muslimové, kteří
se zrovna chystali na pouť do Mekky, a tak se Brianovi zrovna hodila pomocnice. Strávila jsem tam
několik příjemných dní s milými
lidmi, úžasným psem a vynikajícím
jídlem, neboť Brian byl výtečný
kuchař. Během pobytu jsem procestovala okolní města, koupala se
v moři a naučila se leccos o vaření
i zemědělství. Ačkoli mě předtím
WWOOF nelákal, odvezla jsem si
z farmy ty nejkrásnější zážitky
z celé své cesty.

JAK SE STÁT WWOOFEREM
A CO TO OBNÁŠÍ

podařovat svá pole a zvířata co
možná nejčistším, přírodě blízkým
způsobem. Ke zvýšení výnosů
nepoužívají syntetické chemikálie
proti chorobám a škůdcům ani
lehce rozpustná umělá hnojiva.
Naopak, starají se o pohodu svých
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promoklá, unavená a hladová
uprostřed dálnice, když mi zastavila černošská zpěvačka se svým
italským mužem. Slovo dalo slovo
a odvezli mě na organickou farmu
ke svému příteli Brianovi do vesničky nedaleko města Grado. Jeho

Chce-li se člověk stát WWOOFerem,
stačí se zaregistrovat na WWOOF
stránkách země, kam se chystá
vyjet. Získá tak přístup k databázi všech zaregistrovaných farem
v zemi a bude si moci vybrat tu,
která mu vyhovuje nejlépe. Pak
stačí jen kontaktovat farmáře
a domluvit se na podrobnostech.
Odkazy na stránky všech zapojených států jsou na wwoof.net.
Princip WWOOFu je v každé zemi
stejný, liší se jen v některých drobných pravidlech. Obecně platí, že

dobrovolník vypomáhá 4 až 6 hodin denně cca 5 dní v týdnu
a zbytek času mu zbývá na cestování a další volnočasové aktivity.
Celková délka pobytu se pohybuje
od jednoho týdne až po celosezónní výpomoc. Některé farmy
nepřijímají dobrovolníky mladší
osmnácti let. Vše je ale založeno
na vzájemné domluvě, předpokládá
se etické chování na obou stranách
a žádná smlouva se nepodepisuje.
WWOOFer nepracuje za inanční
odměnu, ale za ubytování a stravu.
Tu zpravidla tvoří vlastní farmářova produkce, takže si dobrovolník
opravdu pochutná.
Kromě příjemného pocitu, že pomáhá dobré věci, ho čeká spousta
dalších radostí. Seznámí se s výrobou domácích potravin, rozmanitými způsoby pěstování rostlin
i péčí o domácí zvířata. Vyzkouší si
například péči o koně či včelstva,
práci na vinicích nebo rostlinné
farmě s veganským pohostinstvím.
WWOOFer se po dobu strávenou
na farmě stává členem rodiny,
a proto se nemusí předem obávat nelaskavého přijetí, neboť
farmáři si svých pomocníků váží.

Jezdí k nim různí lidé z celého
světa, a tak jsou zvyklí respektovat
odlišné názory i zvyky. Pakliže je
přístup dobrovolníka stejný, stává
se odlišnost pozitivní hodnotou.
Po práci WWOOFerovi zbývá dostatek volného času k poznávání okolní krajiny či měst. Je také možné si
předem domluvit několik kratších
pobytů na více farmách, třeba
i v různých zemích, a podniknout
delší prázdninovou „eko-šňůru“.
Moc peněz na takovou cestu není
třeba – zvláště přesouváte-li se
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z místa na místo pomocí autostopu nebo na kole. A ten, kdo není
moc do světa, může WWOOFovat
i v České republice, kde je registrováno více než 70 farem.

JAK WWOOF VZNIKL?
Vše začalo na podzim roku 1971 v Emmerson College v Anglii. Londýnská sekretářka Sue Coppard si všimla lidí, kteří stejně jako ona mají
chuť, ale ne příležitost trávit svůj čas na venkově a podporovat ekologická hnutí. Její idea WWOOFu (pův. Working Weekends on Organic
Farms – pracovní víkendy na organických farmách) vznikla během
experimentálního víkendu na bio-dynamické farmě, jehož se účastnili
jen čtyři lidé. Nápad se setkal s velkým úspěchem z řad dobrovolníků
i farmářů, a tak mnozí dobrovolníci po svých zkušenostech v Anglii začali zakládat vlastní ekologické farmy po celém světě. V České republice
funguje WWOOF od roku 2003.

www.wwoof.cz/index.php
www.wwoof.net/welcome-to-wwoof

INZERCE

ZAŽIJTE VICHŘICI POZNÁNÍ!
Supermoderní Science Centrum se stovkami exponátů.
Přes 400 interaktivních exponátů na 10 000 m2.
Otevřeno každý den!
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·പ3D planetárium – 2D a 3D projekce
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·പOhnivé tornádo
Ý
K
S
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·പVesmírný skateboard
jen 7
·പ,ŽůŽŐƌĂĮĐŬĄƉƌŽũĞŬĐĞ
·പSimulátor laparoskopické operace
·പ^ĞǆŵŝƐŝĞʹǀƓĞŽĚŽƐƉşǀĄŶşĂƐĞǆƵƉƌŽĚĢƟŽĚϭϮůĞƚ
·പ^ĐŝĞŶĐĞƐŚŽǁʹŽŚŶŝǀĠĂŵƌĂǌŝǀĠĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚǇƐƓşůĞŶǉŵŝǀĢĚĄƚŽƌǇ
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