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Jak funkcionuie system gospodarstw
opiekuńczych w Norwegii
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddziat w Krakowie zorganizowało trzy zagraniczne wizyty studyjne
do ltlonłvegii, Holandii i Włoch nt, ,,Zagraniczne dobre praktyki w zakresie łączenia rolnictwa i działalności opiekuńcŻef.
Celem wizYt bYło zaPoznanie uczestników z systemem prawno-instytucjonalnym oraz za|ażeniami organizacyjnymi
i dobrymi praktykami rru funkcjonowaniu gospodarstw opiekuńczych w poszczególnych krajach.
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Przedsięwzięcie było bardzo cennym doświadczeniem, re-

alizowanym w ramach projektu ,,GROWID: Gospodarstwa
opiekuńcze w rozwoju obsząrów wiejskich wobec rayzwań
demogtaficznych". Łącznie udział wzięło 60 osób w tym 20
w Norwegii Q przedstawicieli WMODR). W ninĘszym arty-
kule autorzy odpowiadają na pytanie ,,|akfunkcjonĄe system go-
spodarstw opiekuńczych w Norwegii"? - w oparciu o własne ob-
serwacje i rozmowy z właścicielami takich gospodarstw pod-
czas wizyt oraz przedstawicielami organizacji zrzeszającej rol-
ników i producentów żywności Matmerk Norway.

Kluczowa organizacja zrzeszająca rolników i producen-
tów zywności w Norwegii to Matmerk Norway, która jest
pomysłodawcą strony internetowej skupiającej gospodarstwa
opiekuńcze oraz organem nadrzędnym dla realizacji projek-
tu Inn pa tunet. lako związek zawodowy rolników negocju-
je m.in. w sprawie subsydiów rolnych z Norweskim Związ-
kiem Rolników i Drobnych Rolników oraz Norweskim Mi-
nisterstwem Pracy i Włączenia Społecznego. Ma zrzeszonych
239 tys. farm (60% ogółu rolników) a Ęs. członków (po 2-3
z gospodarstwa).

Sektor rolny w Norwegii jest wysoce uregulowany i wyso-
ko subsydiowany. Za zatządzanie budzetem na usługi społecz-
ną \^/ tym usługi świadczoneptzez gospodarstwa opiekuńczą
odpowiedzialne są gminy. W większości przypadków nabyw-
cą usługi jest gmina lub okręg, a rolnik musi zawrzeć umowę
z jednym z tych dwóch organów. Wiele organów administra-
cji publicznycĘ instytucji, organizaqi i prywatnych przedsię-
biorstw, bierze udział w pracach nad rozwojem gospodarstw
opiekuńczych.

W Norwegii iest około 400 zatwierdzonych farm, które
świadczą usĘi nĄwcom usług socjalnych w gminach i hrab-
stwacĘ w obszarach takich jak wychowanie i edukacją zdro-
wie psychiczne, uzależnienia i szkolenia zawodową zdrowie
i opieka. Czynności wchodzące w skład zagrody opierĄą się
zarówno na zasobach gospodarstwa, jak i rolnika.
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Zajęcia, które stanowią podstawę oferty Inn pa tunet:
opieka nad zwierzętami i prace w produkcji roślinnej,
gotowanie w oparciu o zasoĘ gospodarstwa,

r eksploatacja lasu i krajobrazu kulturowegQ
l konserwacja maszyn i pomieszczeń budowlanych.

Zaięcia praktyczne dostosowane są do uczestników i re-
alizowane w ścisłej współpracy z sektorem wychowawczym,
edukacyjnym, zdrowotnym czy społecznym. Długość za-
wieranych umów zależnajest wielu czynników (np. progra-
mu pracy/ potrzeb lokalnych) i waha się od kilku miesięcy
do kilku lat.

Podczas pobyfu w Norwegii" w szczególności w obiektach
opiekuńczycĘ uczestnicy dowiedzieli stę, że bardzo wzrasta
zainteresowanie powiązaniem rolnictwa społecznego z polity-
ką senioralną oraz usĘami opieki dziennej w ramach gospo-
darstw rolnych dla osób starszych z demencją. Przygotowa-
no strategiczne dokumenty,,Demencja 2015" oraz,,Demencja
2W", które wskazują na gospodarstwa opiekuńczą jako usługę
uzupehriającą, aĘ zaspokoić zapotrzebowanie na usługi opie-
ki dziennej dla rosnącej populacji osób starszych.

Ponad 40 gospodarstw w Norwegii świadczy usługi opie-
kuńcze dla osób z zaburzeniami poznawczymi lub demencją.
Opieka na farmach odbywa się zazwyczajkllka razy w tygo-
dniu o wyznaczonych porach.

Terapie w ramach gospodarstw opiekuńczych pozwalają na
peŁriejszą ocenę funkcji fizycznychipoznawczych osób z de-
mencją, pomagają powrócić do aktywności społecznej i dobre-

8o samopoczucia na co dzień. Osoby te szczególnie cenią so-
bie ułożone i zaplanowane życie codzienną nieformalne inte-
rakcje społeczną mozliwość nawĄzywania nowych znajomo-
ści" atmosferę oraz okazję do integracji, a także zaangażowa-
nia się w wydarzenia lokalne.

Inn pa tunet 2 - składa się z dwóch różnych środków. Śro-
dek 1 to wdrożenie tych czterech projektów pilotazowych,
a środek 2 ma zapewnić, że wiedza z tych projektów zostanie
udostępniona wszystkim obecnym i potencjalnym nńywcom
i dostawcom usług.
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E Priorytetyzacja - rozszetzenie zakresu ob;ętych usług po
skonsolidowaniu świadczenia obecnych usług, w celu do-
konania wyboru priorytetowych sektorów w róznych okre-

sach realizacji strategii.
D Dialog pomiędzy kontrahentami a usługodawcami - rozwój

usĘ opiekuńczych w gospodarstwach odbywa się w ści-

słyrrn dialogu z profesjonalistami, kompetentnymi kontrahen-

tami i zmotywowanymi dostawcami obiektów rolniczych.

O Relacje długoterminowe - wazne jest ńy dać użytkowni-
kom pewność, że usługiprzettwają. Zarówno strony umo-

wy, jak i usługodawcy powinni nabyć umiejętności w za-

kresie korzystania z systemów zapewniania jakości, groma-

dzenia danych i raportowania otaz nawiązania długotermi-

nowych relacji.
D Zapewnianie jakości - to dokumentacja jakości świadczo-

nych usĘ zgodnie z kryteriami ustanowionymi w przepi-

sacĘ regulacjach i praktyce zawodowej w poszczególnych ob-

szarach usług, takich jak hodowla zwietząt, zaruądzanie za-

sobami żywności, aspekĘ środowiskową środowisko pracy.

l Znaczenie społeczne - to m.in. umieszczanie użytkowni-
ków w centrum, w szczególności z poszanowaniem ich po-

trzeb, rozwoju, doświadczenia i wiedzy.

Główne oferty gospodarstw opiekuńczych:
l usługi dla osób w podeszłym wieku / demencja l wczesny

etap demencji,
l przedszkolą szkoła / szkoła alternatywna,
l opieka po szkolą
l opieka dzienna dla uzależnionycĘ
l usługi pedagogiczne dla dorosĘh,
l usługi opieki dziennej dla osób niepełnosprawnycĘ
l opieka dzienna dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Norweski Związek Rolników oraz Norweski Związek Rolni.
ków i Małych Przedsiębiorstw odgrywają ważnąrolę w mobili-

zowaniu rolników do udziałuw inicjatywie gospodarstw opie-

kuńczych oTazw pracach nad ich rozwojem, jako usĘi ofero-

wanej róznym grupom użytkowników. Organizacje te wspóŁ
pracują z liderami rad gminnych i Innovation Norway i mają

własne komisje do spraw gospodarstw opiekuńczych. Innova-

tion Norway jest jednostką rządową,która zarządza środkami
na rozwój obszarów wiejskich, funduszami rozwoju centralne-

go, a także funduszami przyznawanymi w ramach promocji

gospodarstw opiekuńczych.

Audyt zewnę trzny, to jedno z najw ażniejszy ch natzędzi, ja-

kimi dysponuje rolnik. Otrzymuje zewnętrzny ptzegląd wy-
mogów do zapoznania się i stosowanią które mają znacze-
nie dla sposobu prowadzenia gospodarstwa. Audytor KSL
pracuje w imieniu NorweskĘ Fundacji Zywności. Audyty są

przydzielane za7eżnie od połozenia geograficzne$o kompe-
tencji audytoru iliczby audytów, które audytor KSL jest w sta-

nie wykonać w odniesieniu do ram ustalonych przez bran-
żę w ciągu roku.

Codziennie około 20 gospodarstw jest odwiedzanychprzez
audytorów KSL. W 2021r. ptzeprowadzono Ęcznie 5 278 au-

dytów zewnętrznychi prawie 35 000 samokontroli. Zarejestto-

wano ponad 38 tys. uchybień audytu wewnętrznego i 23 tys.

uchybień audytu zewnętrzne1o. Odchylenia nie dyskwalifiku-
ją zagród/gospodarstw, ale pod warunkiem, że zostaną ,,na-
prawione" lub usunięte w ustalonym terminie.

D Przygotowanie/zakup czy wynajem transportu dla pod-
opiecznych gospodarstw opiekuńczych. Często dotarcie do

farmy zajmlje sporo czasu i jest bardzo kosztowne.

C Znajdowanie i przygotowanie wykonawców usług świad-

czonych w ramach gospodarstw opiekuńczych. Gospodar-
stwa te zawietają kontrakty na okres kilku miesięcy bądź
lat, a wraz ze zmianą władz lokalnych zmieniają się takze
zaŁożenia budżetowe. Istotna jest takze sytuacja gospodar-
cza gmin, która ma odzwierciedlenie w planowanych bu-

dzetach na wsparcie dla rolników i rolnictwa społecznego.

D Dla wielu gmin barierą jest ich obszar - na;mnĘsza gmi
na ma 23Q a największa ponad 500 tys. mieszkańców.

Oferowane przez gospodarstwa opiekuńcze usługi skie-

rowane są najczęścĘ do osób w wieku szkolnym, osób z pro-

blemami zdrowia psychicznego a także osób starszych z de-

mencją. Wiele z gospodarstw może ptzyjąć kilka grup doce-

lowych jednocześnie. Idea gospodarstw opiekuńczych rozwi-
nęła się w głównej mierze dzięki szerokĘ współpracy i zaan-

gażowaniu wielu podmiotów. W mnĘszych gminach gospo-

darstwa opiekuńcze funkcjonują ĘĘ, poniewaz często rolni-

cy i przedstawiciele gmin znająsię.
Cele poznawcze wizyt zostały w pełni zrealizowane. Roz-

wiązania w Norwegii są wciąż usprawniane, doskonalone
i biorą w nich udział wszystkie strony, Prognozy wskazują, że

w Polsce istnĘą podobne potrzeby w rozwoju gospodarstw
opiekuńczycĘ ale przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia,

w szczególności w zakresie rczwiązań systemowych i priory-

tetowego wsparcia finansowego

Artykuł powstal w oparciu o wŁytę studyjnq do Norwegii nt.

,,Zagraniczne dobre praktyki w zakresie tączenia rolnictwa i dzia-

łalności opiekuńczej" w ramach projektu ,,GROWID: Gospodarstwa

opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demogra-

t'icznych" t'inansowanw przez Narodowe Centrum Bądań i Rozwo-

ju w ramach strategicznego programu,badań naukowych i prac roz,

wojowych ,,Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach glo,

balizujących się ry nków."

Źródla:
- Obserwacje i notatki własne
- www,mątmerk.no; www,impaunetlot'tet.no

Effi
Standard KSL to wiele list kontrolnych i poradników, które

są wykorzystywane w samokontroli gospodarstwa. Jest to na-

ruędzie dla rolnika do kontroli wewnętrznej i zapewnienia ja-

kości. Rolnik może łatwo sprawdzić, czy działalność jest zgod-

na z norweskimi przepisami" regulacjami i wymogamibtanżo-
wym (dotyczącymi m.in. bezpieczeństwą dobrostanu zwierząt,

czyli wszystkiegg co ma znaczenie dla jakości surowców i pro-

duktów z gospodarstw). Jeśli ptzestrzegane sązasady KSL, su-

rov/ce mogą być w obrocie: od rolnika - przez odbiorcę, prze-

mys|, sklep spożywczy i całą drogę do konsumenta.
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