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,,l'"'"', ospodarstwem opiekuńczym może stać się standar-
i -*; dowe gospodarstwo rolne, świaclczące dodatkową
},.-..,.,j L_]sługę, jaką jest sprawowanie dziennej lub całodo-

bowej opieki nad osobami starszymi oraz innymi osobami
wymagającymi tego typu wsparcia. Specyficzne środowisko
gospodarstwa zapewnia wyjątkową aurę do nauki i zachowa-
ria, ownowagi os7chicz.lej,

Wizytowa ne 80spod a rstwa o pl eku ńcze ch a ra kte ryzowały si r^

bardzo duząroznorodnością, Były zarowno wie kie gospodar-
stwa ro|ne prowadzące np. hodow ę bydła mlecznego, gdzie
dochód z produkcjl rolniczej jest znaczny, ale i lakie, w klo-
rych produkcja roInicza prowadzona jestJedynle pod potrzeby
terapii, np w formie niewielkiego ogrodu warzywno ziołowe-

80, ]ub takie, w klórych utrzymywane są w niewie klej Iiczbie
konie, lamy i inne małe zwierzęia,

Gospodarstwa opiekuńcze cechuje bardzo duza róznorod-
ność pod wzg ędem realizowanych programów i form spra
wowania opieki dla zróżnicowanych grup klientów, zarówno
do osób niepełnosprawnych z ograniczeniami rlchowymi, jak

i osob z probLemami psychicznymi, cierpiącymi na autyzm,
z zespołem Downa, osób w podeszłym wieku, czy wychodzą-
cych z rożnych uza eznień, itp.

Podopiecznymi w tych gospodarstwach zalmują się właści-
cie e gospodarstw, członkowie ich rodzin,stazyści i wo onta
riusze, a takze osoby zatrudnione na część etatu, Wszystkie
osoby są odpowiednio przeszkolone, nie;ednokrotnie ma;ą
wykształcenie pomagające w opiece nad osobami z rożnym
stopn ie m n iepełnosp rawności, Przygotowują p1 a ny orga n iza c;

pracy d a swych podopiecznych..]est to bardzo wazne, ponle-
waz codzienny rytm prac w gospodarstwie daje podopiecz
nym poczucie bezpieczeństwa, Wazne, by opiekunowie by i

spokojni iwywazeni, muszą jednocześnie dbać o bezpieczeń,
slwo podopiecznych, Raz w roku zbierane są opinie na temat
danego miejsca, idenlyfikowane są zagrozenia dIa podopiecz-
nego, pyta się go równiez, co lubi lub co moze robić, czego się
boi. Nie wo|no przy tym zapomnieć o zwierzętach i ich dobru
- psa nie mozna przeciez cały czas karmić,
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Gospodarstwa opiekuńcze w Ho]andii funkclonują w opar-
ciu o 9 wskazówek, które podpowiadalą jak komunikować się
Z podopieCZnymi. Wtedy CZęSto poSłUgUją Się przygotowanymi
piktog[amami, co pokazuje rysunek powyzej.

w ęzów, integracli w grupie, poczucie przynaJezności cIo niej,
by podopieczny czuł się jej częścią Tak więc wieJe zadań wyko-
nu.lą wspólnie, niejednokrotn e pomagając sobie wzajemnie,
Z punktu widzenia tych osób czują się potrzebni, nle są odizolo
wani. Trzeba jednocześnie być elastycznym i poclązać za nastro-
jem podopiecznego. Jednego razu podopieczny chce pobyć
sam, a innym razem roznos go energia szuka towarzystwa
l,'l:':,:,, ,,,]] ", ._:.].i ,,' ,',::. . - W kazdej farmie
opiekuńczej przygotowany jest szeroki wach|arz prac, gdzie
podopiecznrwybierają zajęcie d]a siebie. Na przykład w jed-
nym z odwtedzonych gospodarstw, które za;mule się chowem
kur, nieklóre kury są uparte i z.asząjajka na podłodze, wtedy
dzieci mają zajęcie: zbierają te]ajka, by inna kura ich nie zadep
tała. Dzieci ma;ą mlsję, bo zbierają te jajka, wiedzą skąd pocho
dzijedzenre. Niestety z.aczła część dzieci w Ho andil myśli, ze
jedzenie produkowane ]est w fabrykach, W gospodarstwach
opiekuńczych następuje swoista reintegrac1a. ktoś pracuje,
przechodzi ściezkę zycia, nabiera sił, szuka rnotytlacji,

]]1..]i... .: ,.: ]. :]|. ]],..,],.]i,:_::::]] na.]WaZnleJSZYrn WYZWa-
niem jest to, by nadać te] pracy sens, Gospoda[stwa opiókur.l
cze ponlekąd Ieczą poprzez pracę,. pieką ciasla, robią kartkl
świąleczne, W jednym z gospodarstw podopieczni dostalą
stare rowery, naprawiają je i sprzedają, w clrugim doslają
drewro, krote Lną' oakują / p,7ellaclel eT na o8rzewan e
i na sprzedaz, ]ub tez budu;ą domki dla ptaków i skrŻynki. lnna
farma opiekuncza nawiązała współpracę z loka ną piekarnią
P ekarnia dostarcza m chleb, a podopieczni z kolei obierają im
jabłka na szarJotkę Muszą tez parniętać, ze w środy isoboty
króliki mają rniec wyczyszczone k]atki,

..,,,,, .,.,]]':-POP:Z1Z
wykonywanie podstawowych prac w ogroclzie (pracując na
dworze wz[asta apetyt) poclopleczni mają satysfakcję, zó sami
wyh o d owa l i wa rzywa, z klo ry ch p oźniej ws p ó l n i e p rzygotowuj ą
posiłki Wazne jest, by te posiłki spozywane były przy wspól-
nym stoJe, bo to tez sprzyja integracji.

duzo się ruszać,. czyszczą stajnie, 1ezdzą do sąsiada po siano
i przy okaĄi rozmawia;ą z nim. Gdy rano są pobuclzone,
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dostają zadan e, by np. wyczesać psa, wybierają zwierzę, które
chcą wyczesać, nnym np mówi się, ze małe królrczk wyma
gają pogłaskania jeś l ktoś ma zły dzien,to pomaga,

po wykonaniu zgodnie z p|anem swej pracy dz eci chętnie
bawią się w chowanego, podchody, jezdżą na gokarlach, Gdy
pogoda sprzyja,korzysta;ą z basenu, trampoliny, itp Ważnó
Jest równiez zaplecze gospodarstwa, gdzie podopieczni miło
spędzają czas, [e aksują się (trawnik, agrod zwarzywami, stolik,
krzesełka, piaskownica, basen, itp.). W Holandii birdzo często
adaptuje się stare budynki po chiewni, oborze, stocJole na sa|e
integracyjne z aneksem kuchennym, czy ewentualnie pokojami
na poddaszu do pobytu dziennego dla podopiecznych.

nasti'pu;e ;ugo'poJ,u,o*.';i" oor";;.jłf'Sfii:l;
komp ementy, by w dobrym humorze wrócili dó domów. Gcly
trzeba mówi się clziecku, ldź przytu| srę do królika, on tegó
potrzebuje, iwtedy złoscw dziecku mrya, Ma to ogromne zna-
czenie terapeutyczne. Bardzo istotne są rozmowy,,przy kawle''

to taka gra: dzieci wybierają piktogramy, Gdy dzietko 1est
wesołe, to powie, ze będzre świeciło słońce,

p ra n i a, p rzygotowywa n i e p o s i łków JJJ'"';il ;dO""'Ć' ,? ,,:
Osoby nieśmiałe kierowane są do opiekowanla się owcami,
bo trzweba pokrzyczec na te zwierzęl a, by przyszły W teI spo
sób otwierają się i rozwijalą. Z kolei osobom lzaieżnionym
daje się w pracy wycisk, a wypaleni zawodowo szukają swógo
miejsca na ziemi,

kazde dziecko dostaje cel do
os]ągnlęcla, zadania do wykonania. Gdy .auczą się wiązać
buty, dostają dyplomy zdobycia tej lmielętności Pokjzuje się
to ich rodzicom. Niektóre dzieci nie umieją liczyĆ,wtedy przy
pomocy kart domina są uczone tej umiejętności. Cwiczą w teń
sposób pamięć. Kazde dziecko ma zeszyt i wkleja tam swoje
zdjęcia, a po roku mozna podsumować, czego się nauczyły
Opiekunowie czasem muszą obnizyć swe oczekiwania wz§tĘ-
dem podopiecznych. Na przykłacl pewien 12-atek chciałleź-
dzić na kon u, |ecz dopiero w wieku 17 alprzełamał swój lęk
przed koniem, zaczął zap atac mu warkoczyki na grzywie, To
podopieczny/dziecko decydule jak szybko osiągnie |akiś cel. Są
tez takie dzieci, którym wydaje się, ze nic nie umielą inic im
się nie udaje, Wówczas pracują na schemacie drabiny, gdzie
kazdylej szczebe] symbolizuje inną umiejętność. Gdy ioŚ;est
dIa nich zbyt trudne, tłumaczy się im, w porządku tego nie, ale
to juz umiesz i|d.
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Zdan iem holenderskich właściciel i gospodarstw opieku ńczych
d]a osób pragnących za;ąć slę prowadzeniem gospodarstw opie-

kuńczych lo nie pieniądze powinny być priorytetem, Podopiecznym
trzeba okazac serce, podopieczniwpływają na zycie farmera stają
się jego częścią, Ale pienlądze są wazne, gdyz zalęcie lo 1est długo
terminowe,

l=enomen gospodarstw opiekuńczych w Ho andii po ega na tym,
ze osoby je prowadzące traktulą swą pracę jak misję, która poza
wymiarem f nansowym da;e poczucie czynienia czegoś dobrego
dla innych. Widzą, jak dobroczynny wpływ na osoby z róznymi nie-
pełnosprawnościami ma obcowanle z przyrodą, bliskość z\\:erząl,
przebywanie w grupie, codzienne obowiązki przy prostych pracach
w gospodarstwie, Głowną misją farm opiekuńczych jesl w miarę
moz]iwości ,,wyciągnięcie" udziz domu poprzezzaalezienia im zaję-
cia, które nada sens ich zyciu. Podopleczni czulą się potrzebnijako
część społeczeństwa, a nie wyk uczeni. Osoby starsze nie trafiają
dzięki temu do domów opieki, gdyż znajdują w gospodarstwach
namiastkę domu, Pobyt na farmie osób o szczególnych potrzebach
przyczy"|a się do poprawy ich samopoczucia i integracji społecz
ne],

Obecnie zwiększa się |iczba osób wymagających wsparcia, Doty-
czy to nie tylko osób w podeszłym wieku (społeczeństwo się sta,
rzele), ale tez osób niepełnosprawnych, zagrozonych wyk uczeniem,
Obszary wiejskie i ro]nictwo sprzyla;ą tworzeniu farm opiekuńczych
- stwarzają ogromne mozliwości w zakresie rozwoju tego typu
usług, zaiem pomysł na powstawan e gospodarstw opiekuńczych
powinien doskonale s ę sprawdzić na po skiej wsi.,:
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