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Społeczeństwa europejskie szybko się starzeją i nic nie wskazuje na 

to, że proces ten ulegnie spowolnieniu w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. 

Zmniejszy się liczba osób w wieku produkcyjnym, a jednocześnie wzrośnie 

liczba osób starszych. Problem ten stanowi ogromne wyzwanie dla państwa, 

gdyż jego zadaniem będzie stworzenie lepszego systemu opieki, który zapewni 

osobom starszym godne warunki życia.

European societies are aging rapidly and nothing indicates that this 

process will slow in the next several decades. The number of individuals of 

productive age will decrease, while there will be increasing numbers of elderly 

individuals. This problem poses an enormous challenge to the state, as it will be 

its task to create a better system of care that will ensure elderly people decent 

living conditions.

UZASADNIENIE PROJEKTU / PROJECT RATIONALE



Jeżeli stan zdrowia lub warunki socjalne osoby starszej nie pozwalają 

na udzielenie jej opieki w domu, może ona zostać umieszczona w placówce 

opieki społecznej. W takich placówkach przebywają osoby cierpiące na objawy 

demencji lub niepełnosprawne fizycznie, co uniemożliwia im wykonanie nawet 

najbardziej podstawowych czynności. Ogólnie rzecz biorąc, czas oczekiwania 

na miejsce w domu opieki jest długi, a więc starania muszą rozpocząć się dość 

wcześnie, aby znaleźć miejsce dla osoby starszej w placówce.

If the health status or social conditions of an older person do not 

permit care to be given at home, he or she can be placed in a social care 

facility. In such facilities, individuals are placed who suffer from symptoms of 

dementia or high degrees of physical disability that prevent them from 

completing even the most basic actions. Generally, the waiting time for 

a place in a care home is long, and so efforts must begin quite early to seek 

a place for an elderly person in a facility.

UZASADNIENIE PROJEKTU / PROJECT RATIONALE



„Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”

Projekt ten uzyskał dofinansowanie w pierwszym konkursie ogłoszonym przez NCBiR, 

dotyczącym strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych 

„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski 

w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Realizacja projektu: 01.01.2019 roku – 31.12.2021 roku.

____________________________________________

“Care farms in rural development in the face of demographic challenges”, 

co-financed by the National Center for Research and Development under the program 

“Social and economic development of Poland in the conditions of globalizing markets”.

Project implementation date: 01.01.2019 roku – 31.12.2021 
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STRATEGIA
na rzecz
Odpowiedzialnego  

Rozwoju
do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

1

2
PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU I PRZECIĘTNEGO PRODUKTU / 

MIDDLE INCOME TRAP AND AVERAGE PRODUCT TRAP

3 PUŁAPKA SŁABOŚCI INSTYTUCJI / A WEAK-INSTITUTIONS TRAP

4 WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH / OWN RESEARCH RESULTS

PRZESŁANKI PROJEKTU / ASSUMPTIONS OF THE 

PROJECT

PUŁAPKA DEMOGRAFICZNA / DEMOGRAPHIC TRAP



Mechanizmy budowy i wzmacniania więzi społecznych i poczucia tożsamości  

w przeciwdziałaniu zagrożeniom wynikającym ze starzenia się społeczeństwa. 

Mechanisms for building and strengthening social bonds and a sense of identity in 

counteracting the risks arising from an ageing population. 

Poprawa dostępności usług społecznych i zdrowotnych.

Improving access to social and health services. 

Włączenie społeczeństwa obywatelskiego w procesy wdrażania polityk publicznych.

Involving civil society in the implementation of public policies.
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2

3

PRZESŁANKI PROJEKTU / ASSUMPTIONS OF THE 

PROJECT

PUŁAPKA DEMOGRAFICZNA / DEMOGRAPHIC TRAP

PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU I PRZECIĘTNEGO PRODUKTU / 

MIDDLE INCOME TRAP AND AVERAGE PRODUCT TRAP

PUŁAPKA SŁABOŚCI INSTYTUCJI / A WEAK-INSTITUTIONS TRAP



» Zapotrzebowanie na usługi społeczne na obszarach wiejskich

The need for social services in rural areas 

» Zainteresowanie rolników tworzeniem gospodarstw opiekuńczych          

Interest of farmers in setting up care farms

» Współpraca z pomocą społeczną

Cooperation with social assistance 

WYNIKI WŁASNYCH BADAŃ / OWN RESEARCH RESULTS4

PRZESŁANKI PROJEKTU / ASSUMPTIONS OF THE 

PROJECT



» Koncentracja na seniorach i rozwój pomocy senioralnej

Focusing on seniors and development of seniors' assistance 

» Skomplikowane uwarunkowania prawne

Complicated legal conditions 

» Różna interpretacja przepisów prawa

Different interpretation of the law 

» Potrzeba „prostej” ścieżki tworzenia gospodarstw opiekuńczych

The need for a "straight" path to the creation of care farms 

WYNIKI WŁASNYCH BADAŃ / OWN RESEARCH RESULTS4

PRZESŁANKI PROJEKTU / ASSUMPTIONS OF THE 

PROJECT



» Opracowanie modelu (wzorca) gospodarstwa opiekuńczego  

oraz przygotowanie systemu jego wdrażania.

Development of a care farm model and preparation of 

a system for its implementation.

» Przygotowanie katalogu usług świadczonych 

w gospodarstwie opiekuńczym w oparciu o infrastrukturę 

gospodarstwa rolnego.

Preparation of a catalogue of services provided in a care 

farm based on the infrastructure of the agricultural holding.

CEL PROJEKTU GROWiD / THE GROWiD PROJECT 

GOAL



» Wykorzystanie i promowanie dobrych praktyk w zakresie  

gospodarstw opiekuńczych (np. Holandia, Norwegia, 

Szkocja).

Exploiting and promoting good practices in the field of care 

farms (e. g. The Netherlands, Norway, Scotland).

CEL PROJEKTU GROWiD / THE GROWiD PROJECT 

GOAL
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Legal system

MODEL PROJEKTU / PROJECT MODEL
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Gospodarstwo opiekuńcze jest innowacyjną formą rozwiązywania  niektórych 

problemów społecznych i gospodarczych  występujących na obszarach wiejskich 

w Polsce.

A care farm is an innovative form of solving some social and economic problems 

occurring in rural areas in Poland. 
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