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Gospodarstwa społeczne są in-
nowacyjnym rozwiązaniem, coraz
powszechniej spotykanym w wielu
krajach europejskich. ich zadaniem
jest wykorzystanie wyjątkowości
miejsc, jakimi są gospodarstwa rolne
do świadczenia usług dla osób \^/yma-

gających wsparcia.

W naszym kraju system ten do-
piero raczkuje i powstają pierwsze
pilotażowe gospodarstwa opiekuńcze.

iednak wciąż nie zostały wypracowane
rozwiązania prawne czy model dzia-
łania takich gospodarstw. W związkt',
ztym Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie, Oddział w Krakowie
zor ganizowaŁ tr zy wyjazdy studyjne
do krajów, gdzie system gospodarstw
społecznych już funkcjonuje, aby na
podstawie analizy ich dziaŁania opra-
cować założenia, które sprawd zlłyby
się w naszych realiach.

|ednym z takich wyjazdów stu-
dyjnych była wizyta we Włoszech,
w której miałem przyjemnoś ć wziąc
ldział. Postaram się przybliżyc na-
szym czytelnikom w jaki sposób
funkcjonują gospodarstwa opiekuńcze
w tym kraju. Posłużę sięprzykładem
gospodarstwa,,Conca d'Oro", które
było jednym z tych, które udało się
nam odwiedzić w trakcie naszego
kilkudniowego pobytu.

Historia gospodarstwa społecznego
,,Conca d'Oro" rozpoczęła się około

20 lat temu z inicjatywy fundacji,,Pi-
rani- Cremo na", działającej w rejonie
Bassano od wielu lat. Fundacja będąca
właścicielem kilku budynków oraz nie-
ruchomości rolnych postanowiła zaj ąc
się przyjęciem, szkoleniem i włącze-
niem społecznym osób wykluczonych
społecznie z powodu niepełnospraw-
ności fi,zycznych i inteiektualnych.
W roku 2006 powołano do życia
Stowarzyszenie Conco d'Oro, które
w 2011 roku przekształciło się w SpóŁ
dzielnię Socjalną. Obecnie zarządza



ona działalnością gospodarstwa oraz
usługami społecznymi. Misją gospo-
darstwa ,,Conca d'Oro" jest tworzenie
miejsca integracji społecznej i zawo-
dowej dla osób z niepełnosprawnością
i autyzmem. Głównym celem jest
zwiększenie autonomii osób wyklu-
czonych oraz zagwarantowanie im
przyjaznego środowiska pracy, w któ-
rym mogą żyćipracować z godnością.
Podobne założenia miały inne od-
wiedzane przez nas gospodarstwa.
Już w tym miejscu możemy zauwa-
żyć, że cel działania gospodarstw
opiekuńczych we Włoszech jest nie-
co inny od tego, który przyjęliśmy
w naszym kraju. W Polsce zadaniem
gospodarstw opiekuńczych ma być
zapewnienie opieki dla osób starszych
i innych potr zebuj ący ch wsparcia oraz
dywersyfikacja dochodów rolników.
Interesujący jest sam model funkcjo,
nowania gospodarstwa,,Conca d'Oro".

fest ono prowadzone przez spółdziel-
nię, do ktorejnależy 20 osób będących
jednocześnie pracownikami gospo-
darstwa. Co ciekawe, są wśród nich
również osoby z niepełnospra\^/no-
ściami, które wcześn iej uczestniczyły
w programach terapeutycznych w tym
gospodarstw ie. Łącznie gospodarstwo
zatrudnia 34 pracowników, w tym
7 osób z niepełnosprawnościami.
Wśród nich są rolnicy, edukatorzy,
psychologowie, pielęgniarki, kuchar-
ki, piekarze i socjolodzy. Wszystkim
pracownikom wypłacane są pensje,
a zysk z działalności przeznaczany jest
na rozwój gospodarstwa. Na terenie
gospodarstwa mieszka także 10 osób

niepełnosprawnych, których pobyt
finansowany jestze środków budżetu
gminy. W gospodarstwie społecznym
organizowany jest także pobyt dzienny
dla grupy 25 osób z niepełnospraw-
nościami, które mieszkają na terenie
gminy. Grupę tę można podzielić na
trzy kategorie: osoby zatrudnione
pr zez gosp odarstwo, którym płacona
jest pensja; osoby kierowane przez
gminę, która płaci za ich dzienny
pobyt w gospodarstwie oraz osoby
odbywaj ące praktyki zawodowe (osoby

z niepełnosprawnościami lub osoby
wykluczone społecznie, kierowane
przez sąd). Podobnie jak w innych
odwiedzanych gospodarstwach,
produkcja rolnicza jest prowadzona
w systemie ekologicznym. Na 10 ha
gruntów uprawiane są zboża oraz
60 gatunków warzyw. Oprócz działal-
ności produkcyjnej, prowadzony jest
sklepik z produktami wytwarzany-
mi w gospodarstwie, piekarnia oraz
restauracja. Co zaskakujące, aż 600/o

dochodów gospodarstwa pochodzi
z działaIności rolniczej i sprzedaży
wyprodukowanych produktow, a 40o/o

dochodów uzyskiwane jest z prowa-
dzonej działalności społecznej.

powyższy artykuł powstał w oparciu o wizytę studyjną do włoch ,,zagraniczne dobre prak,
tYkl w zakresie łączenia roInictwa idziałalności opiekuńczej" w ramach projektu,,GRoWID:
Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych"
finansowanego Przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu
badań naukowych i prac rozwojowych ,,społeczny i gospodarczy rozwój polski w warunkach
gIobaIizujących się rynków" GOSPOSTRATEG.
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