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Gospodarstwo opiekuńcze to świad-
czenie w gospodarstwie rolnym usług
w zakresie opieki dziennej, w tym inte-
gracji społecznejnarzeczosóbszczegól-
nie zagrożonych społecznie. Jak wiado-
mo, do tej pory prowadzenie tego typu
działalnościbyłomożliwew ramachpo-
zarolniczej działalności gospodarczej
lub w ramach dziennej opieki (reko-
mendowane, by była to dzienna opieka)
jednostek systemu pomocy społecznej,
np. Dziennego Domu Pobytu.
W tymczasie trwającepracenadpro-

jektem pn. „Gospodarstwa opiekuńcze
w rozwoju obszarów wiejskich wobec
wyzwań demograficznych GROWID”,
realizowanym wkonsorcjum przez Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim,
Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona
KołłątajawKrakowiei CentrumDoradz-
twa Rolniczego w Brwinowie Oddział
wKrakowie, przyczyniły się do wypra-
cowania wzoru modelu gospodarstwa
opiekuńczego i strategii jegowdrażania.
Wypracowanyprzezkonsorcjummodel

pokazuje, jakmożewyglądaćprowadze-
nie opiekiw gospodarstwie rolnym i na
jakichzasadachmoże unkcjonowaćgo-
spodarstwo opiekuńcze.
Świadczenie usług opiekuńczych

w oparciu o propozycję GROWID wy-
daje się być coraz bliższe. Bowiem bez
wątpienia można powiedzieć, że prace
konsorcjumdoszły jużdoetapuopraco-
wywania takdługowyczekiwanychod-
powiednich ram prawnych dla gospo-
darstw opiekuńczych, które – mamy
nadzieję – że finalnie będąwypracowa-
ne. Powstanie regulacji prawnychbyło-
by dużym ułatwieniem dla osób chcą-
cychprowadzićdziałalnośćopiekuńczą
wgospodarstwiew oparciuo danąpro-
pozycję projektu GROWID. Warto li-
czyć się jednak z tym, że nie każdy bę-
dzie mógł prowadzić tego typu usługi.
Gospodarstwo opiekuńcze będzie mo-
gło być prowadzone przez osoby, któ-
re mają status rolnika, a świadczone
w nimusługi będą tylko rozszerzeniem
i uzupełnieniemprowadzonej już dzia-
łalności rolniczej.

Przykładowy model gospodarstwa
opiekuńczego na przykładzie realizo-
wanego projektu GROWID zakłada, że
zakres podstawowych usług w gospo-
darstwie rolnym będzie obejmował:
aeroterapię dla uczestników – realizo-
wanie programu zajęć terapeutycznych
i aktywizacyjnych opartych na rolni-
czym potencjale gospodarstwa, zajęcia
grupowe dla uczestników, pomoc w za-
łatwianiu codziennych spraw uczest-
ników, a także pomoc w czynnościach
higienicznych czy podawanie posiłków
uczestnikom.
Takie gospodarstwa, oprócz świad-

czeniausługobowiązkowych, będąmo-
gły równieżprowadzić różnegorodzaju
usługi akultatywne, a prowadzący go-
spodarstwo będzie mógł podejmować
decyzje,w jakichdniach i godzinachbę-
dzie prowadził usługi. Zaczynamy od
osóbstarszych,boseniorzybędą tągru-
pą, która najwięcej skorzysta. W przy-
szłości również tego typu usługi będą
dedykowane dla innych osób zagrożo-
nych, bądźwyłączanych zawodowo.
Rozpoczęcie działalności gospodar-

stwa opiekuńczego w oparciu o pro-
pozycje konsorcjum GROWID będzie
wiązało się z koniecznością rejestracji
w Urzędzie Wojewódzkim. Rejestra-
cja ta będzie musiała jednak zostać po-
przedzona uzyskaniem niezbędnych
pozwoleń, odbyciem szkolenia i przej-
ściem procesu certyfikacji, zapewnia-
nego przez Centrum Doradztwa Rolni-
czego. Znaczną rolę przypisuje się tu
również doradztwu rolniczemu, które
będzie służyćwsparciemdlawłaścicieli
gospodarstwrozpoczynającychdziałal-

Gospodarstwa opiekuńcze 
szansą rozwoju obszarów wiejskich
W dzisiejszych czasach prowadzenie opieki, a także różnego rodzaju 
terapii dla osób zagrożonych społecznie, w tym starszych, wydaje się 
być słuszne i potrzebne, zwłaszcza z uwagi na problem, jakim zdaje 
się być fakt starzejącego się społeczeństwa. Jednym z innowacyjnych 
rozwiązań, które pojawiło się w ostatnich latach na obszarach wiejskich, 
jest rolnictwo społeczne, a w szczególności gospodarstwa opiekuńcze.
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ność opiekuńczą. Specjalista w dziedzi-
niegospodarstwopiekuńczychnaetapie
tworzenia(wrazzwłaścicielem)progra-
mów agroterapii będzie weryfikował
inrastrukturę gospodarstwa.
Pewne jest również, żegospodarstwa

opiekuńcze nie będąmogły być prowa-
dzone przez wszystkich zainteresowa-
nych tego typu działalnością, w tym
agroterapią.Wiąże się z tym akt, że go-
spodarstwo opiekuńcze nie może być
„łatwiejszą ormą” świadczenia tego
typuusługwporównaniudoinnychroz-
wiązańprawnych i organizacyjnychani
biznesem działalności opiekuńczej na
wsi. Powinna to być ormaopieki dzien-
nej,której specjalistycznycharakterwy-
nika z realizacji programów terapeu-
tycznych opartych na inrastrukturze
gospodarstwa rolnego.
Programy opiekuńcze w gospodar-

stwie powinny bazować na przyja-
znych i przyjemnych zadaniach, które
są zgodne zmożliwościami uczestnika,
w tym również powinny mieć na uwa-
dzewspólne spędzanie czasu czy odpo-
czynek. Proste czynności, jak zbieranie
owoców, wykopki, robienie przetwo-
rów, praca przy pieleniu grządek nie
tylko uspokajają, ale sprawiają, że oso-
by wymagające specjalnego podejścia
czują się potrzebne. Szczególne miejsce
w tym procesie zajmują również zwie-
rzęta hodowane niew celach konsump-
cyjnych, aledoprowadzenia terapii z ich
udziałem. Aktywność połączona z po-
bytem na świeżym powietrzu sprzyja
wytwarzaniu tzw.hormonówszczęścia.
Dlatego pobyt na wsi w gospodarstwie
to recepta na poprawę samopoczucia,
a także sposób na aktywizację społecz-
ności osób starszych.
Bez wątpienia nie będzie to praca na-

stawiona na zysk. Musi być ona prowa-
dzona przez osoby z dużą empatią, po-
siadającego odpowiednie kwalifikacje,
które odnajdą się w roli opiekuna osób
starszych. Ludzie starsi mają swoje po-
trzeby, którym trzeba będzie sprostać.
Musimy zdawać sobie sprawę z trudno-

ści, któremogąwyniknąćw trakcie wi-
zyt, np. kłótnieuczestnikówzewzględu
naróżnecharaktery,problemyzdrowot-
negości czyróżne innenieprzewidziane
sytuacje, któremogą sięwydarzyć.
Rolnictwospołecznemożebyć szansą

zarówno dla rolników, jak i całych spo-
łeczności lokalnych. Powstanie gospo-
darstw opiekuńczych będzie sprzyjać
podnoszeniu jakości życia mieszkań-
ców obszarach wiejskich, w tym roz-
wojowi przedsiębiorczości, kreowaniu
nowych miejsc pracy. Mogą przyczynić
siędorozwiązaniaproblemunierówno-
ści w dostępie usług społecznych, któ-
re szczególnie dotykają mieszkańców
mniejszych miejscowości. W dużej mie-
rze przyczynią się one także do odcią-
żenia rodzin w sprawowaniu dziennej
opieki nad seniorami.
Polityka Unii Europejskiej kładzie

duży nacisk na deinstytucjonalizację,
a i idea zielonej opieki właśnie w ten
trend deinstytucjonalizacji usług spo-
łecznych sięwpisuje.
W kontekście opieki nad osobami

starszymi można rozumieć to pojęcie

jako przejście z opieki instytucjonal-
nej, świadczonej w zakładach opieki
stacjonarnej, w kierunku opieki świad-
czonej właśniew środowisku lokalnym
z uwzględnieniem licznych instytucji
ormalnych i nieormalnych. Gospodar-
stwo opiekuńcze staje się więc szansą
w pierwszym etapie dla seniorów wy-
magających wsparcia, by jak najdłużej
mogli pozostać w swoim domu czy lo-
kalnym środowisku.
Jeżeli innowacja społeczna, jaką sągo-

spodarstwa opiekuńcze,ma przyczynić
się i pomóc w rozwiązaniu problemów
społecznych polskiej wsi, w tym ogra-
niczyć problem starzejącego się społe-
czeństwa oraz wpłynąć na rozwój ob-
szarówwiejskich, tego typudziałalność
musi powstać masowo, dlatego szcze-
gólnieważne jest, aby kreowaćpowsta-
wanie gospodarstw opiekuńczych na
obszarachwiejskich.
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