


Kto je ASYF?

Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF 

   je mimovládna organizácia, 

 vyvíja svoje aktivity už od 

   októbra roku 2007,

 združenie je registrované 

  Ministerstvom vnútra SR.



Kto je ASYF?
 je členom 

Európskej rady mladých farmárov (CEJA), 

 má v súčasnosti 32 členských organizácií, z 24 štátov,

 zastupuje tak záujmy viac ako 2 milióny mladých farmárov Európy,

 Ročné členstvo v CEJA platí naše združenie vo výške 8 922,90 €.



Kto je ASYF ?

 ASYF združuje mladých farmárov,

  vekovej skupiny od 18 do 40 rokov,

 ASYF organizuje pravidelné spoločné, 

    odborné i priateľské stretnutia
    svojich členov, pre výmenu názorov, 

 informácií a skúseností.  



Aké sú ciele Združenia ASYF?

pomáhať mladým a začínajúcim farmárom,

zastaviť nepriaznivý trend vo vývoji vekovej 
štruktúry farmárov,



Aké sú ciele Združenia ASYF?

odovzdávanie informácií 

   mladým farmárom, 

vzdelávanie a koordinácia 

   ich činností,



Aké sú ciele Združenia ASYF?
 zastupovanie mladých farmárov 

     na národnej úrovni,

presadzovanie nástrojov, 

    ktoré uľahčia začatie podnikania mladým farmárom v poľnohospodárstve,

umožniť viesť diskusie a výmenu skúseností 
    medzi mladými farmármi v celej Európe,



Aktivity Združenia ASYF :

zapájanie sa do tvorby legislatívy, 
presadzovanie 

  požiadaviek mladých a 

  začínajúcich farmárov, 

  na Slovensku, ako aj v zahraničí



Aktivity Združenia ASYF :

 organizovanie rôznych školení, seminárov,
    - aktuálne témy a problematika z oblasti poľnohospodárstva, 



Aktivity Združenia ASYF:

 Organizovanie troch Klubov mladých farmárov (január, február) 

- južné, stredné a východné Slovensko 

  -   2 dňové stretnutie členov združenia a farmárov, za účelom poskytnutia 
nových informácií a skúseností (prvý deň teória, druhý deň návšteva farmy)



Aktivity Združenia ASYF:
 Organizovanie Dňa mladého farmára (jún)
   - rodinné stretnutie farmárov, s cieľom zvýšiť záujem 

     u mladých ľudí o poľnohospodárstvo

   - Tento rok – 2.6. 2019 – HRUŠTÍN (Orava)



                 Deň mladého farmára



Kontaktné údaje :
 Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF

    Vasiľov 136

    029 51 Vasiľov
 Asistentka Mgr. Danica Valová: 0915 731 541

 Predseda Milan Jurky: 0948 026 346

 E-mail: info@asyf.sk, 

                  asistentkaasyf@gmail.com 

 Web:
 www.mladyfarmar.sk
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