
Co je to WWOOF
WWOOF je celosvětovou výměnnou sítí. 

Dobrovolníkům, kteří vypomáhají na eko-
logické farmě, je poskytnuto ubytování,  
strava a praktické zkušenosti.

Délka pobytu a pracovní nasazení záleží 
na dohodě mezi farmou a dobrovolníkem 
- WWOOFerem. Řídí se nejčastěji ročním 
obdobím a momentální potřebou farmy.

Co WWOOF umožňuje
Získat zkušenosti o ekologickém hospodaření a  ●

šetrném vedení domácností z první ruky
Zajistit výpomoc ekologicky hospodařícím  ●

farmářům
Seznámit se s dalšími lidmi z ekologického hnutí ●
Vytvářet spojení a porozumění mezi městským a  ●

venkovským prostředím
Zvýšit kulturní, zvykové a sociální porozumění mezi  ●

lidmi různých národností

Jak WWOOF funguje

Členství ve WWOOFu
Dobrovolník i hostitelská farma jsou registrovaní 

ve WWOOFu. Členství se sjednává prostřednictvím 
elektronického formuláře na visegrad.wwoof.org pod 
odkazem “registrace”. Registrace dobrovolníků je zdar-
ma a přístup do on-line databáze farem je umoňěn 
bezprostředně po ní.

Členství ve  WWOOFu vám umožní seznámit se s ekologickým hospodařením na vlastní kůži...

Pokud se chcete zapojit do WWOOFu v jiných zemích, 
informujte se na www.wwoof.org. V podstatě každá ev-
ropská země má svou národní koordinační organizaci.

WWOOF mimo Visegrad

Plynulost WWOOFu se odvíjí od hladké domluvy 
mezi dobrovolníkem a farmářem. Obě tyto strany jsou 
členy WWOOFu. Prvotní kontak prostředkuje národní 
koordinátor provozováním aktuální databáze hostitel-
ských farem přástupné registrovaným dobrovolníkům. 
Vstupem do WWOOFu (registrací) coby dobrovolník 
získáte:

přístup do on-line databáze hostitelských farem, ●
pomoc při vyhledání farmy a podmínek, které vám  ●

budou vyhovovat,
pomoc při řešení potíží spojených s WWOOFem, ●
volitelně pravidelné zasílání aktuálních informací  ●

na váš e-mail.
S touto výbavou se můžete bez obav a s elánem pustit 

do WWOOFování v Česku, Maďarsku, Polsku a na Slov-
ensku.

World Wide Opportinities on Organic Farms Celosvetové príležitosti na ekologických farmách

WWOOF je výměna
Výměnou za dobrovolnickou pomoc na ekologické 

farmě, biozahrádce nebo malém hospodářství hosti-
tel poskytne stravu, ubytování a možnost se něčemu 
přiučit.

WWOOFer je dobrovolník, který vypomáhá na eko-
logických farmách. Odměnou mu jsou ubytování, 
strava (mnohdy obohacená specialitami z farmy) a na-
byté zkušenosti a zážitky: potkávání zajímavých lidí a 
poznání různých životních filosofií...

WWOOFeři neplatí hostitelům za pobyt a WWOOF 
hostitelé neplatí dobrovolníkům za jejich pomoc.

www.visegrad.wwoof.org
Ogólnoświatowa sieć wolontariatu w ekogospodarstwach
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Koordinace WWOOFu

Příspěvek pro WWOOF
Registrace farem je zpoplatněna a profil se 

dobrovolníkům zobrazuje bezprostředně po uhrazení 
registračního poplatku. Roční registrace farmy činí 
500Kč (CZ), 30€ (SK) a 0€ v Polsku a Maďarsku.

Příspěvek hostitelských farem slouží pro rozvoj 
WWOOFu:

zlepšování propojení mezi farmami a WWOOFERy, ●
aktualizace údajů v on-line databázi, ●
provoz internetové prezentace  ● visegrad.wwoof.org,
metodická podpora hostitelským farmám, ●
propagace mezi farmáři i veřejností. ●

WWOOF je nevýdělečná iniciativa založená na dobro-
volnictví a dobrovolníky také koordinována. Přesto jsou 
s provozem systému spojené náklady, kterým se dá jen 
stěží vyhnout... 

Celosvětové příležitosti na ekologických farmách

Existují lidé, kteří jsou 
ochotní za byt a stravu 
pracovat na ekofarmách.

Existují ekofarmy, které 
umí zajistit ubytování a 
stravu dobrovolníkům.

Dvě strany mají společný 
zájem: potkat se.

Takovým setkáváním 
WWOOF pomáhá již 40 let.

WWOOF je v zemích Visegradského regionu koordi-
nován nestátními neziskovými organizacemi:

Publikace letáku i sjednocení WWOOFu pro 
Visegradský prostor byly možné díky laskavé 
finanční podpoře MEZINÁRODNÍHO VISEGRAD-
SKÉHO FONDU.

World Wide Opportunities on Organic Farms

...londýnská sekretářka Sue vzala skupinu 
dobrovolníků na pracovní víkend do Emmerson College, 
kde byla biodynamická demonstrační farma. Zážitek 
malé party lidí zplodil WWOOF v Anglii a vlastně i ve 
světě. Stalo se tak v roce 1971.

Cestovatelé, kteří si vyzkoušeli WWOOF v Anglii, po 
svém návratu domů založili vlastní základny. Každá 
evropská země má dnes svou národní koordinační or-
ganizaci WWOOF. Od roku 2003 se dá WWOOFovat v 
Česku, od roku 2009 v Maďarsku, v Polsku také od roku 
2009 a čerstvě i na Slovensku.

Zástupci národních koordinačních organizací se co dva 
roky setkávají, aby ve smršti nových světových trendů 
vymýšleli, jak pohlídat neformálního ducha WWOOFu. 

Historie WWOOFu

subject:
address:

web:
e-mail:

tel.:

AREA viva
Valeč č.p.7, 364 55
www.areaviva.cz, www.wwoof.cz
mail@areaviva.cz, mail@wwoof.cz
+420 775 272 678, +420 776 345 521

ČESKÁ REPUBLIKA

subject:
address:

web:
e-mail:

tel.:

WWOOF Magyarország Nonprofit Kft.

www.wwoof.hu 
info@wwoof.hu

MAĎARSKO

subject:
address:

web:
e-mail:

tel.:

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Czysta 17/4, Kraków, 31-121
http://wwoofpoland.wall.fm
wwoofpolska@10g.pl
+48 12 631 57 31

POLSKO

subject:
address:

web:
e-mail:

tel.:

SOSNA o.z.
Okružná 17, 044 31 Družstevná pri Hornáde, 
www.sosna.sk, www.wwoof.sk
samuel.sosna@yahoo.com, sosna@wwoof.sk
+421 944 409 095

SLOVENSKO

Világraszóló lehetőségek biogazdaságokban
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