
wańo wiedzieć

Farma Conca d'Oro - gospodarstwo opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie

usług terapellĘczno-opiekuńczych
oraz rehabilitacyjnych. Ęmczasem
w Polscę usługi społeczne dedyko-
wane seniorom wciąż nie nadĘają
za popytem na nie. Dodatkowo ich
koszty są wysokie i potrzebny jest

system, który gwarantowałby ich ja-

kość oraz stabilność.

Gospodarstwa opiekuńcze
w Polsce

Odpowiedzią na problemy spo-

łeczeństw starzejących się, ale rów-
nież |:udzi potrzebuj ących wsparcia,
takich j ak: osoby dysfunkcyj ne, oso-
by zmagające się z lzal'eżnieniami,
bezrobotni czy tzw. trudna młodzież,
mogą być gospodarstwa opiekuńcze.

Dobra opieka po włosku
W celu wypracowania modelu gospodarstwa opiekuńczego i systemu ii
jego wdrazaniaoraz przygotowania katalogu świadczonych w nim usług §1'

opiekuńczych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w konsorcjum z §
innymi instytucjami, podjęło realizaĄę projektu GROWID, Jednym z za-
dań przedsięwzięcia były zagranicznewizllty studyjne. Przedstawicielka i]:
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f-'iJ miany w strukturze społeczeń-',1/ 
r*u.iakieoddfużs zegoczasu

I-.l zacho,aru nuświecie, także w

Polsce, przyczyniająsię do powsta-

wania nowych zjawisk demograficz-
nych. Wzrasta dfugość życia i coraz
Iiczniejsza staje się grupa seniorów.
Według danych Ministerstwa Rodzi-
ny i Polityki Społecznej za20l9 rok,
ok.2,I mln osób, które skończyĘ 65

lat zamieszkuje obszary wiejskie, a

według prognoz w 2035 roku licz-
ba ta wyniesie 3,4 m|n. Oznacza to

wzrost na poziomię 600ń, Ęm sa-

mym odsetek seniorów Ęjących na

obszarach wiejskich zwiększy się z
ok. 14 do 2ż%o ludności wiejskiej.
Rośnie zatem potrzeba świadczenia

Dobre praktyki działalności opiekuńczej i rolnictwa społecznego we Włoszech

To forma rolnictwa społecznego ła;

cząca czynne gospodarstwo rolne z
profesjonalnymi usfugami społecz-
nymi w zakresie opieki, Ich prowa-

dzeniem zajmlĄąsię rolnicy lub do-

mownicy gospodarstw rolnych.
Rolnicy, udostępniając swoje

siedliska osobom z zewnątrz, mĄą
wiele do zaoferowania: możliwość
przebywania blisko nafury i do,
świadczania przyrody zmieniającej
się wraz z rytmem pór roku, możli-
wość wykonywania lekkich i przy-
jemnych prac, oraz przede wszyst-
kim nawiązywanie relacji z innylń
ludźmi, Podopieczni, przebywając
w gospodarstwie rolnym, mogą
korzystać z różnego rodzaju form
hortiterapii oraz terapii z ldzińęm
zwierząt.

Obecne uwarunkowania prawne

w Polsce pozwalają na prowadzenie
gospodarstwa opiekuńczego j edynie
jako dzińalności gospo darczej bąćIź

podmiotu ekonomii społeczne1, cry-
li stowarzyszenia lub fundacji.
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nia gospodarstw opiekuńczych w
poszczególnych krajach. Program
wizyt studyjnych obejmowń przy-
kłady organjzowania i funkcjono-
wania gospodarstw opiekuńczych
w poszczególnych krajach - wizyty
w gospodarstwach opiekuńczych
uwzględniających różnorodność re-
alizowanych programów przy sto-

sowaniu opieki (działania aktywi-
zujące i wspierające poprzez opiekę
dzienną i całodobową oraz przeby-
wanie w zielonym środowisku na-

turalnym, terapie ze zwteruętami,
usługi opieki w połączeniuz działa|-
nościąrolniczQ oraz spotkania i wy-
kłady w branżowych organtzacjach
lub instytucj ach zaangażowanych w
rozrvój gospodarstw opiekuńczych.
Program każdej wizyty obejmował
rórvnież wizyĘ (spotkania), podczas
których nastąpiła prezentacja pod-
miotu i zwiedzanie obiektu, omó-
lvienie działalności lub wymaganego
obszaru tematy cznego, dyskusj a.

Rolnictwo społeczne
we włoszech

przedstawicielka ośrodka Do-
:edztlva Rolniczego w Końskowoli,
zaimujapa się m.in. temaĘką ro1-

riu-t\\,& społecznego, w tym gospo-
Jarsnl, opiekuńczych, uczestniczyła
,,,, rvizvcie studyjnej do Włoch. Dla-
:ego też ten kraj przedstawiamy, po-
iazujap sprawnie funkcjonujący sy-
ll.mem łączenta rolnictwa i działa|-
: o ści opiekuńczej w gospodarstwach
rt-lnl-ch na poziomie ogólnokrajo-
,",,-r-nl. ale także w odniesieniu do re-

^ :cl:erapia: wino z własnej winnicy; Paolino Massignan

gionu Venetto, o czym opowiedział
dr Berli Federico, eksper1 ds. rolni-
ctwa społecznęgo we Włoszech.

Funkcje społeczne sprawowane
w gospodarstwach rolnych we Wło-
szech łącząze sobą działalność spo-
łeczn6 prywatną i sanitarną (porów-

nywana z funkcjonującym w Polsce
NFZ). Prawo dotyczące sprawowa-
nia funkcji społecznych jest rozpa-
trywane na poziomie lokalnym. W
kraju funkcjonuje prawo narodowe i
podrzędne mu 20 praw regionalnych
(każdy region posiada swoje prawo

odnoszące się do usług społecznych
- dyrektywy). Prawo to nie jest płyn-
ne, jednolite, co jest rozpatrywane
zarówno jako zaleta, aIę takżę wada.
Gospodarstwa pełniące usługi spo-
Łeczno-terapeutyczne mają dlżą
dowolność, jeżeli chodzi o kierunek
dziŃa\noścl jednak przez brak na-

rzuconych przepisów i standardów
jest bardzo dużę zamieszanie admi-
nistracyjne i biurokratyczne.

Weneckie prawo regionalne doty-
czące opieki społecznej świadczonej
w gospodarstwie rolnym, które było
wizytowane, zostało ustanowio-
ne w 2013 roku i pozwala na dwie
kategorie aktyrvności społecznej
gospodarstw rolnych. Taka działal,
ność moze być prowadzona pTzez

indl.widualne gospodarstwa rolne
oraz przez kooperatywy - spółdziel-
nie. W strukturach spółdzielni musi
znajdować się przynajmniej jedno
gospodarstwo rolne współpracujące
z AgencjąSanitarną. Jego zadaniem
jest wdrozenie ludzi do pracy w go-

spodarstwach rolnych. Gospodar-
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stwo rolne może być spółdzielnią
socjalną prowadząc jednocześnie
produkcję rolniczą i usługi społecz-
ne. Warunkiem jest zatrudnienie edu-
katora, Zgodę na prowadzenie takiej
dzińalności wydają władze gminy
regionu Venetto. Aby gospodarstwo
mogło łączyć działalności, właści-
ciel gospodarstwa, członek rodziny
lub pracownik zatrudniony w gospo-
darstwie rolnlłn zobligowany jest do

ukończenia 1OO-godzinnego kursu,
na którym są omawiane zagadnienia
rolnicze i społeczne oraz podawane
są informacje np. o tym jak pozyski-
wać projekty (np. unijne). Kurs koń-
czy się egzaminem, co skutkuje uzy-
skaniem cer§ńkatu, który trzeba od-
nawiać co dwa lata (Ęlko właścicielę
gospodarstw muszą robić szkolenia
uzupełniające). Kurs finansowany
jest przez władzę regionu. Jeżeli go-
spodarstwo rolne należy do koope-
rafiy, musi osiągaó przynajmniej
30oń przychodu z produkcji rolni-
czej, o czym stanowi prawo krajowe.
Likwidacja tego progu pozwoliłaby
gospodarstwom rolnym (indyr,vidu-

alnym) i kooperatywom pracować na
jednym poziomie.

Gospodarstwo moze ręalizować
zńożenia gospodarstwa społeczne-
go, wybieĄąc jedną z grup potrze-
bujących wsparcia. Pierwsza z nich
to osoby z problemami społecznymi
i zdrowotlrlłni, np. umysłowymi w
tgn psychiatrycznymi, a druga grupa
odbiorów to osoby z problemami spo-
łe czny mi b ez ob ciĘeh zdrowotnych,
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Ańykuł powstał w oparciu o wizy- ;l,

tę studyjną do Włoch nt, ,,Zagra-
niczne dobre praktyki w zakresie :l
łączenia rolnictwa i działalności 1:

opiekuńczej" w ramach projektu

,,GROWID: Gospodarstwa opie- lii:

kuńcze w rozwoju obszarów wiej- ;;

skich wobec wyzwań demogra-
ficznych", finansowanego przez
Narodowe centrum Badań i

Rozwoju w ramach strategiczne-
go programu badań naukowych
i prac rozwojowych ,,Społeczny i

gospodarczy rozwĄ Polskiw wa-
runkach globalizujących się ryn-
koW'GOSPOSTRATEG .:]
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Pomoc osobom z problemami
zdrowotnymi

Agencja Sanitarna poprzez spół-
dzielnię kieruje osoby do gospodar-
stwa rolnego. Sporządza się projekt
doĘczący pomocy dla konkretnej
osoby. Tworzona jest diagnoza tej
osoby, która przedstawiana jest bądź
rodzinie, bądź orgatizacji, która
będzie nadzorować, w jaki sposób
odbywać się będą opieka i ,,socjali-
zacja" . Transport zapew nia rodzina,
Jeśli w projekcie są środki, to dojazd

odbywa się transportem zbioroulm-
a jeśli jest to możliwe, osoba ta sarna
dociera do gospodarstwa. Transport
może być zapewniony także przez
spółdzielnię, gdzie kierowca jes
jednocześnie ędukatorem. Edukator
to osoba sprawująca nadzór nad po&
opiecznym i wykonywanymi przez
niego czynnościami. O Ęm, jakie
prace wykonuje osoba podopiecz-
na, decyduję |ękarz lub edukator.

Finansowanie pobyfu takiej osob5-

przedstawia się Agencji Sanitarnej.
Koszt godziny edukacji (maksymal-
nie 6 godzin dziennie) szacuje się na

60-80 euro w kraju, a30-40 euro §-
regionie Venetto.

Agencja Sanitarna swym zasię-
giem obejmuje określony teren, ale

nie jest on ograniczony ani nakre-
ślany granicami administracyjnymi.
Gospodarstwo obowiązkowo musi
posiadać lbezpieczenie, a za dosto-
sowanie narzędzi pracy do osoby.
jak i wszelkie wydatzenia w gospo-
darstwie, odpowiada spółdzielnia.

Program wizryty studyjnej był bar-

dzo interesuj ący. Z całą pewnością
pr zy|<łady dobrych praktyk dziŃalno -
ści prowadzonej we Włoszech, które
ich uczestnicy mieli okazję zobaczyć,
będą wykorzystywane w procesie
wdrażania opracowanego w ramach
projektu GROWID modelu gospo-
darstwa opiekuńczego, składającego
się na system wdrńania strategii roz-
woju gospodarstw opiekuńczych w
Polsce.

Dorota Kapłon
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