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W ąłstatn§c& iatach wxr*słs} zapotraebowami* na resłwgi *pieki dzi*xrrłe}
w rxnrach g*sp*darstw r*§nyełt dla gs$h starszyck z denreł,lc§ą.

ospodarstwa opiekuńcze w Europie funkcjonują już od
ok. 20 |at. Trafiają do nich doroś|i i dzieci. Podopieczni
to osoby z probIemem alkoholowym, wypaIeniem

zawodowym, depresją, autyzmem, ADHD, zespołem Downa,
bądź kombinacją tych chorób, z natręctwami, obsesją, osoby
niepełnosprawne fizycznie olazw podeszłym wieku. W ostat-
nich latach szczególnie zauwazalny jest wzrost zapotrzebowa-
nia na usługi opieki dziennej dIa osób starszych z demencją.
W Norwegii przygotowa no strategiczne doku menty,, Demen-

Qa 2015" oraz,,Demencja 2020" ze wskazaniem na gospo-
darstwa opiekuńcze. Świadczenie w nich usług uzupełniają-
cych dla rosnącej popu|acji osób starszych mogłoby pokryć to
zapotrzebowanie. W Polsce również daje się zauważyc nara-
StająCy problem opieki nad osobami starszymi.

lĄJylłagarria "t,; slcsunku dł *s*b
i farm ;ajr,ujacych się cpie l<ą

Gospodarstwa opiekuńcze w Holandii są kontrolowane
przez Federację RoInictwa i opieki, która jest jednostką cer-
tyfikującą i raz na trzy lata przydziela certyfikary na świadcze-
nie usług opiekuńczych, Dodatkowo właściciele gospodarstw
zobowiązani są do przedkładania raz w roku szczegółowych
sprawozda ń. Aby prowadzić gospoda rstwo opieku ńcze, trzeba
spełnić bardzo dużo warunków, m.in. ukończenie kursu pierw-
szej pomocy. W Holandii reguIują to Iiczne przepisy. Mają na
ce|u wyeIiminowanie ryzyka wystąpienia jakiegokolwiek nie-
bezpieczeństwa. Z chwi lą za kwal ifi kowa nia pod opiecznego do
pobytu na farmie przeprowadzany jest bardzo szczegółowy
wywiad z rodzlną, Pozwala on usta|ić wymagania nie ty|ko co
do opieki, ale tez predyspozycle i zamiłowania danej osoby
oraz zakwalifikować do odpowledniej grupy wiekowe1.

Z kolei w Norwegii nad jakością usług zie|onej opieki czuwa
Fundacja Matmerk Norwey (Stiftelsen Norsk Mat), która stwo-
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rzyła system ceĄrfikacji (|PT). Po|ega on m.in. na składaniu co
roku dek|aracji w systemie informatycznym - ro|nik ma indywi-
dualne konto i odpowiada na kilkaset pytań. Co drugi rok gospo-
darstwo jest odwiedzane przez audylora zaangażowanego przez
Matmerk, który sporządza raport..Jeśli pojawiły się nieścisłości/
odchylenia, rolnik otrzymuje określony czas na ich poprawę,
by utrzymać ceMkat. Musi wgrywać do systemu dokumenty
potwierdzające wdrozenie poprawek. Te czynności vtrykonuje do
skutku, az wszystko jest OK. Wówczas gospodarstwo otrzymuje
certylikat na dwa lata, zostaje umieszczone na liście dostęp-
nej na stronie Matmerk, ma prawo posługiwać się nazwą oraz
znakiem IPT (np. w materiałach marketingowych, przy ozna-
kowaniu budynku), Proces certy,fikacji trwa od 1 miesiąca do
"I roku.

Rolnicy nie ponoszą kosztów związanych z przystąpieniem
do systemu (certyflkacją, audylami, ltp.), jednak muszą sami
pokryć koszty dostosowania swojej infrastruktury. Certyfi kat
dotyczy miejsca, nie personeIu, to kontroIują gminy i poIicja.
Chodzi o charakter zagrody roIniczej, właścicieI nie musl być
roInikiem. Do gminy składa się sprawozdania odnośnie postę-
pów działalności opiekuńczej.

Finanscwarłie p*bylu *sób
W/n,r]qająC},Cł1,1j§|_jdrcia ra farm ie

W Holandii finansowanie opieki nad osobami na farmie
pochodzi ze środków z budzetu państwa, które przyzna-
wane są gminie, a następnie rozdzie|ane dla poszczegó|nych
gospodarstw. Koszty pobytu osób na farmie pokrywane są
również przez rodziną podopiecznych - proporcjonalnie do
za robków. Właścicle|e fa rmy opieku ńcze1 zawier ają kontra kt
z gminą i otrzymują dofinansowanie. Przed podpisaniem takiej
umowy wszystko w gospodarslwie jest dokładnie sprawdzane
pod kątem spełnienia wymogów do prowadzenia tego typu



działaIności, a podopieczni kierowani do niego są odpowied-
nio diagnozowani. W trakcie reaIizacji kontraktu musi nastąpić
podwójny progres - zarowr|o w gospodarstwie, jak l u pod-
opiecznych, Po 4 |atach działaIności przeprowadzana jest kon-
troIa i weryfikacja postępu w rozwoju gospodarstwa l pozy-
tywnych efektów terapii u podopiecznych. Po pozyqł,łnym
wyniku kontrakt moze być przedłużony, Kwota f]nansowania
jest uzależniona od czasu spędzonego na farmie i ewentual-
nego noclegu oraz od stopnia upoś|edzenia, |m dana osoba
1est bardziej upośledzona, tym wymaga większe1 opieki i przez
to prowincje przeznaczają na opiekę nad taką osobą więcej
pieniędzy.

Podobnie jest w Norwegii, gdzie za zarządzanie budżetem
na usługi społeczne, w tym usługi świadczone przez gospodar-
stwa opiekuńcze, odpowiedziaIne są władze |okaIne. W więk-
szości przypadków nabywcą usługijest gmina lub okręg, a rol-
nik musi zawrzeć umowę z jednym z tych dwóch organów.
Tu jednak gospodarstwa ro|ne wyłaniane są w drodze prze-
targu organizowanego przez gminę. Pod uwagę brane są m.in,
następujące kryteria : posiada n ie od powied n iego certyfi katu,
cena, zakres oferty, zajęć, kwaIifikacje gospodarzy. Kontrakt
z gminą zawierany jest na 2lala, a następnie przedłużany
na 1 rok i następny, Po tym czasie mozna ponownie przy-
stąpić do przetargu. Z kontraktu opłacane są koszty trans-
portu podopiecznych z ich miejsca zamieszkania do gospo-
darstwa i z powrotem (auto zapewnia właścicieI gospodarstwa
Iub gmina) oraz comiesięczne minimalne wynagrodzenie d|a
właścicje|i, klorzy są zatrudnieni przez gminę jako asystenci.
Dzięki stałemu zatrudnieniu i otrzymywanym środkom orazza
gotowość przylęcia uczestnika, gospodarze odczuwają stabi-
Iizację finansową. W ramach negocjacji zgminą ustaIiIi kwotę
niezbędną dla bezpieczeństwa finansowego. Gospodarstwo
posiada nr klienta w sklepie spozywczyrn, na podstawie któ-
rego dokonuje zakupów spozyr,vczych (na jeden posiłek dzien-
nie), który finansuje gmina.

K*nirole
Początki funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych

w Ho andii - zdaniem jedne1 z właścicie|ek - były lepsze, gdyz
sami wyznaczali reguły. Z biegiem |at powstało więcej wymo-
gów, zasad, mnóstwo kontroli. Co tydzień składają raporty na
temat zdrowia podopiecznych, zas w przypadku konfliktów,
złego zachowania podopiecznych słuzba zdrowia przysyła
mediatora do łagodzenia wszeIkich nieporozu mień.

fzl,rł się z*j§ują p*clłpiec;ni?
W Holandii osobom przebywającym w gospodarstwach

przydziela się zajęcia dostosowane do ich możliwoscifizycz-
nych i intelektualnych, a dzieci mogą sobie same wybrać
prace, które się podobają. W załozeniach zajęcia mają być
łatwe, powtarzaIne, dawać poczucie satysfakcji i bycia potrzeb-
nym. W zalezności od specyfiki gospodarstwa, podopieczni
pracują w ogrodnictwie, cateringu lub przy zwierzętach, np.
karmią i pie|ęgnują konie oraz inne zwierzęta, plewią chwa-
sty, zbierają plony w ogrodzie l szklarni, drzewo przygotowują
na opał do kominka Iub podpałki, robią drewniane skrzynki
oraz domki dla ptaków, a dzieci zbierają jajka, karmią zwierzęta
i czyszczą klatki d|a nich, przyłvożą na pojazdach-zabawkach
paszę i słomę. Często dzieje się tak, ze dzieci sąprzyzwcza-
jane do zwierząt, bo początkowo bolą się iCh, Wtedy np. na
modelu uczą się czesaćgrzyvvę konia, W Norwegii oferty pracy

w gospodarstwie ustaIane są w ścisłej współpracy z sektorem
wychowawczym, edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym.

*tgarłlzarja pObyiil w §ospc*ćr::l,. ;e.

Każdy dzien i każda grupa podopiecznych ma swój pro-
gram pobytu, w którym jest czas na re|aks, integrację i pracę.
Jedno z odwiedzonych gospodarswv w HoIandii o powierzchni
8,5 ha prowadzi dzienną opiekę dla 65 osób, jednakze nie
wszyscy przychodzą w jednym czasie. Niektórzy przychodzą
2,3 razyw tygodniu. Maksymalnie w jednym czasie przebywa
tu 30 osób. W soboty przyjmowane są dzieci. Farma zatrud-
nia 8 opiekunów i 6 wolontariuszy przygotowanych do opieki
nad takimi osobami i posiadających kierunkowe wykształce-
nie. Gospodarze starają się być samowystarczaIni. Współpra-
cują z rolnikami z okolicy, podejmują rożne działania, np. biorą
chleb z pobIiskiej piekarni, a w zamian oddają obrane przez
podopiecznych jabłka na szar|otkę. Przyjmują bele drewna,
które są cięte, łupane i sprzedawane jako drewno do kominka.
Prowadzą sk|epik z artykułami spoźywczymi pochodzącymi
z ich gospodarstwa i od sąsiadujących rolników, a które są
produkowane przy dużym udzia|e osób niepełnosprawnych.
Większa różnorod noś ć zajęc sprzyja Iepszemu dostosowa n i u
oferty do potrzeb podopiecznych.
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Gospodarstwo daje przestrzeń do spotkań dla pensjona
riuszy oraz umoz iwia kontakty ze środowiskiem. Podopieczni
odnajdują tutaj swoją tozsamość, czują się w gospodarslwie
,,jak u siebie" Paprzez róznorodnośczalęczwiększa się aktyw-
ność podopiecznych, a co za tym idzie, równiez poprawia się
ich zdrowie, Terapia na farmie ma równiez formę bardziej roz-
rywkową, czy|i spotkań sąsiedzkich. Interakcje międzyludzkie
zwiększają pewność siebie, pozwa|ają się komunikować, dają
sza nsę na na u kę bezkonf| i ktowego rozwiązywa n ia probIemów,
pozwa|ają spędzić czas w grupie, która nie ocenia,
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Nideriandom bardziej się opłaca dotować pobyt osób cho-
rych w gospodarstwach opiekuńczych nizleczyc lch w specjali-
stycznych placówkach czy obląć ich opieką w domach. Terapia
w gospodarstwie opiekuńczym powinna zapewnić jego pod-
opiecznym prowadzenie uporządkowanego, bezstresowego
życia i tym samym pomóc im wrócić do pełnej sprawności,
a 1eś|i jest to moż|iwe - do samodzie nego zycia. W Norwe-
gii równiez dąży się do tego, aby jak najwięcej gospodarstw
podejmowało tę inicjatywę i dlatego organizacje sektora roI
niczego mobiIizują roLników do udziału w inicjatywie gospo-
darstw opiekuńczych orazw pracach nad ich rozwojem jako
usługi oferowane1 różnym grupom uzylkowników.

W Polsce prob|em starzejącego się społeczeństwa i osób
wymagających wsparcia staje się coraz bardzie1 dotk|iwy
i czeka na zmiany zarówno w świadomości młodego pokole-
nia, jak i w samej organizacji opieki. Gospodarstwa opiekuńcze
sprawdzają się bardzo dobrze za granicą. Są one traktowane
jako dodatkowe źródło dochodu, zwłaszcza w gospodar
stwach słabszych, |ch właścicie|e lo Iudzie skłonni do pomocy
drugiemu człowiekowi. W Polsce ten temat jestcoraz bardziej
nagłaśniany, a społeczeństwo przygotowywane do wiedzy, ze
gospodarstwa opiekuńcze są bezwzg|ędną potrzebą i wyzwa-
niem naszych czaSów.x
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i**l1 uzym zainteresowaniem wśród rolników cieszyło się seminarium nt.

} i ,,Cospodarstwa opiekuńcze - baclania potencjału społecznego i rynko-
i"-"..,,l wego" zorganizowan e przezŚwiętokrzyski Ośrodek Doradziwa ńoIni-

czego w Modliszewicach. Ciekawy i budzący emocje temat wywołał ozywioną
dyskusję, podczas której uczestnicy spolkania mog|i przedstawić swój punkt
widzen ia. Wypowiedzi dotyczyły u regu Iowa ń forma l no-prawnych p rowadze-
n ia działa l ności o pieku ńczej, w tym : wa ru n ków lokaIowych, wyposazen ia, form
prowadzen ia zalęc licIby pe nsjona ri us zy, kosztow p rowadze n ia clziała |-
ności, jak tez predyspozycjl i kwaIifikacli opiekunów. WszeIkie propozycje
i uwagi zostały skrupu|atnie zanotowane przez prowadzącą seminarium
dr hab. Wiolettę Knapik z Uniwersytetu Ro|niczego w Krakowie. Posłużą
one do wypracowania modelowego gospodarstwa opiekuńczego oraz uwa-
runkowań prawnych świadczenia usług opiekuńczych.

Spotkanie, które odbyło się ,18 maja 2022 r. w Świętokrzyskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, było podsumowaniem dotych-
czasowych wyników badań potencjału społecznego i rynkowegojednostek
sa mo rząd u teryloria l nego, wpływu zr ożnicow ania te rytoria I ne8o na UWa rU n-
kowania powstawanta gospodarstw opiekuńczych oraz potencjału świad-
czenia usług społecznych i opiekuńczych dla osób starszych. Prelegentka
mówiła też o potrzebach i oczekiwaniach osób starszych w zakresie usług
społecznych i opiekuńczych oraz opiniach opiekunów osób starszych doty-
czących potrzeb seniorów. Według założen projektu gospodarstwo opie-
kuńcze będzie mogło być prowadzone przez ro|nika, a świadczone w nim
usługi będą ty|ko rozszerzeniem i uzupełnieniem prowadzonej działaIności
rolniczej, Zakres usług opierał się będzie na rolniczym potencjaie gospo-
darstwa i obejmował zajęcia terapeutyczne i aktywizacyjne dostosowane
do potrzeb podopiecznych.

Seminariu m było częścią projektu pn.,,Gospodarstwa opiekuń cze w r az-
woju obszarów wie;skich wobec wyzwań demograficznych GROWID", reaIizo
wanego przez konsorcjum w składzie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Uniwersytet_]agielloński, Uniwersytet Ro niczy im, Hugona Kołłątaja w Krako
wie i Centrum Doradztwa Ro|niczego w Brwinowie O. w Krakowie we współ
pracy z ośrodkami doradztwa rolniczego, W spotkaniu wzię i udział ro|nicy,
samorządowcy, osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne oraz
pod m ioty zamlerzalące w przyszłości u ruchom ić działa I n ość o pieku ńczą. ll

Ł
ii
i.,i

i;
&
§
§
§
§:

|:

§

§

s
*

§

§
.*

@
§w

AVTi;Al Ni^cal D^1 NlIr7a

CR N§


