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GOSPO DARSTWA O PI EKU NCZE
Jak to robią w Holandii? (1 )

W ramach projektu,,Gospodarstwa

opiekuńcze w rozwoju obszarów

wiejskich wobecwyzwań

demografi cznych (GROW|D)"

20-osobowa grupa pracowników

ODR z całego kĄu oraz innych

ins§ftucji zajmująrych się tematyką

gospoda rstw opiekuńcrych pod

koniec czerwca (20-25 czerwca) wzięła

udział w wyjeździe studyjnym do

Holandii,,Zagraniczne dobre praĘki
w zakresie łączenia rolnictw

i działalności opiekuńcĄ".

SYLWlA LENARD, zoDR W Barzkowicach

Serię wizyt w gospodarstwach rozpo-
częliśmy od spotkania z przedstawiciel-
ką Federacji Rolnictwa i Opieki - panią
Anouk Hafkam - koordynatorem ds.
rozwoju i relacji w Federatie Landboue
en 7org, która obszernie przedstawiła
nam założenia systemu prawno-insty-

tucjonalnego i organizacyjnego funk-
cjonowania gospodarstw opiekuńczych
w Holandii.

W Holandii jest ok. 1300 gospo-
darstw opiekuńczych, z czego 900 zrze-
szonych w Federacji. Farmy są człon-
kami Federacji działających w każdej
z 1,6 prowincji. Pieniądze na opiekę rząd
przekazuje gminom, a te rozdzielają je
dalej. W zależności od przychodów ro-
dziny osób przebywających w gospo-
darstwach płacą część opłaty za opiekę.
W większości jest to opieka dzienna,
ale są farmy, na których część osób po-
mieszkuje na stałe,

Kto korzysta z opieki państwa? Grup
jest kilka: osoby starsze, dorośli ze scho-
rzeniami psychicznymi i psychiatryczny-
mi, ale też i fizycznymi, jak również dzie-
ci z takimi schorzeniami. Nie dziwi więc,
że na każdej farmie opiekunami muszą
być osoby z odpowiednim wykształce-
niem, przeszkolone. Opiekunowie mają
ukończone studia lub odpowiednie kur-
sy opieki nad takimi osobami, ale pracu-
ją tu też osoby z wykształceniem rolni-

czym. Czy to dzieci czy dorośli - wszyscy
w jakiś sposób uczestniczą w pracach na
farmie, dzięki czemu - zdaniem wszyst-
kich naszych gospodarzy - czują się
dowartościowani, potrzebni społeczeń-
stwu.

Podczas wizyty odwiedziliśmy 7 go-
spodarstw.

1. Pi"r*rram odwiedzonym gospo-
darstwem była farma De Hoge Born
w Wageningen. W przepięknej lokali-
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zacji, obok kampusu WUR, jako farma
naukowo-zawodowa oferują miejsce dla
osób, które szukają zajęć w ciągu dnia/
pracoterapii. Przyjmują osoby wymaga-
jące opieki lub zyskujące doświadczenie
zawodowe. Oferują zajęcia w ogrodnic-
twie, w hodowli kur w sklepie/warsz-
tacie rowerowym, utrzymaniu kuchni
i technologii).

fE
& o Kolejna farma - Hooger Lust znaj-
duje się w klimatycznej turystycznej miej-
scowości Muiden. Moźna doświadczyć tu
życia na farmie. Oprócz spraw rolniczych,
takich jak sklep i hodowla kurcząt, dom
starości dla koni, oferuje zajęcia dla osób
dorosłych ze wskazaniem do pielęgnacji
(z zaburzeniami autystycznymi, psychicz-
nymi). lndywidualnie dopasowane zajęcia
sprawiają, że podopieczni mogą się rozwi-
jać i nauczyć się jak najbardziej samodziel-
nej pracy. Praca ta pomaga im również
zintegrować się ze społeczeństwem.

FĘ

"§ + Właściciele gospodarstwa Zorgbo-
erderij 't Bakhuisje w Bernveld mają
duże doświadczenie w opiece nad dzieć-
mi, ale i osobami starszymi. Opiekują
się w znacznej mierze dziećmi, oferując
wachlarz zajęć dostosowany do wieku,
związany z codzienną pracą na farmie,

l̂łc Gospodarstwie Boerderij 't Para-
dijs w Barneveld to gospodarstwo opie-
kuńcze prowadzące zajęcia dla dzieci
z autyzmem, osób starszych oraz osób
z upośledzeniem umysłowym. Oprocz za-
jęć gospodarskich prowadzone są również
zajęcia stolarskie oraz praca w sklepiku.

]]

. "],''.:, Farma opieki de Grote w Renswo-
ude działa od 2002 r. W gospodarstwie
jest 400 świń, 80 krów mlecznych i 50
cieląt. Przyjmują osoby dorosłe i dzieci.
Część to osoby mające problem z podję-
ciem pracy, trudności integracyjne.

]'
'l, ,:' Gospodarstwie Biologische Zorgbo-
erderij De Grote Wiede, położone
w miejscowości Hulshorst przyjmuje oso-
by niepełnosprawne umysłowo i/lub fi-
zycznie oraz tych, którzy tymczasowo nie
są w stanie uczestniczyć w procesie pracy.
Od początku 2016 roku oferowana jest ca-
łodobowa opieka.

ę
f . Farma Hoeve Op Vollenhof w We-
zep to małe przedsiębiorstwo składa-
jące się z gospodarstwa ze stodołami
i stajniami o powierzchni 4 ha. Są tu
pastwiska, sad, ogród warzywny i mała

winnica. Oferuje opiekę w ciągu dnia
w postaci różnorodnych zajęć, które
można wykonać w gospodarstwie, Obej-
muje to opiekę nad zwierzętami, pracę
w ogródku warzywnym, utrzymanie
czystości podwórka, przetwarzanie pro-
duktów z warzywnika i sadu (gotowa-
nie, konserwowanie, pieczenie), prace
domowe dla Bed&Breakfast i sali kon-
ferencyjnej, a także prace techniczne
przy budynkach czy ogrodzeniach. Mają
też miejsce na takie zajęcia jak rysowa-
nie, malowanie, rękodzieło, praca z ce-
ramiką czy drewnem. Przyjmują osoby
z zaburzeniami psychicznymi, choroba-
mi przewlekłymi, niepełnosprawnością
psychologiczną lub społeczno-psycho-
logiczną.

W i ęcej o fu n kcjo n owo n i u gospoda rstw
opiekuńczych w Holandii, systemie praw-
no-instytucjonalnym i założeniach orga-
nizacyjnych orqz o 5amych odwiedzonych
gospodarstwach przeczytacie Państwo
w kolejnym, wrześniowym numerze ZMR.

Fot, sylwia Lenard, ZoDRi Karolina Boba, cDR; Małgorzata Pucek,

cDR; Agnieszka Pestka, PoDR; Magdalena Malatyńska

Projekt,.Gospoddrstwa opiekuńcze w rozwoju obsżarów wiejskich

wobec wyzwań demoqraficznych (GRoWiDr lD: 381773 współfi-

nąnsowony przez Narodowe Centrum Bodań i Rozwoju w ramąch
praqlamu.,społeczny i gospodorczy razwój Polski w warunkoch glo,
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