
Jak to się robi we Włoszech
Od27 cL,erwcado 2 liPca gruPa z Polski zainteresowana proce§em tworzenia gospodarstrł, opiekuń ezyalt
Y?i?ł? Ydu'.ulwv,ryleŹdziestudyjnym pn. ,Zagraniczn"e dobre prak§ki w ńm.sie łączeiiarołniciwa
i działalności opiekuń czej" we Włoszeclr.

elem wizyty było zapozna-
nie uczestników z systemem
prawno-i nstytucjonal nym

or az założen iami organ izacyjnymi
i dobrymi praktykami w zakresie
f u nkcjonowan ia gospodarstw opie-
kuńczych we Włoszech. Wizyta zo-
stała zorganizowana przez Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
oddział w krakowie o w ramach
projektu ,,GROWlD",

W trakcie wyjazdu grupa odwie-
dziła siedem gospodarstw świad-
czących usługi opiekuncze. Jednym
z wizytowanych gospodarstw było
gospodarstwo socjalne Massignan.

Gospodarstwo Massignan powstało
na przełomie lal201112012 wtedy
została powołana Fundacja zarzą-
dzająca 1 2-hektarowym gospodar-
stwem rolnym i społdzielnią socjal-
ną, Taka forma gospodarowania
została przyjęta w celu stworzenia
odpowiednich warunków funkcjo-
nowania, integracji społecznych
i mozliwości terapeutycznych dla
osób niepełnosprawnych. Fundacja
działa jako organizacja non-profit
iw części opiera się na działalności
wolontariuszy. Głównym przesła-
niem działalności gospodarstwa
było i jest zapewnienie przyszłości

osobom z rożnymi dysfunkcjami,
klorzy nie mają rodziców lub rodzice
nie są w stanie zróżnych powodów
zapewnić opieki własnym dzieciom.

Obecnie w gospodarstwie miesz-
ka 10 osób zróżnymi dysfunkcjami,
i ntelektualn ymi i tizy cznymi, w tym
2 osoby jezdżące nawózku niemo-
gące samodzielnie funkcjonować,
Opieku ńczą f u n kcję gospodarstwa
oraz nadzor nad domem dla osób
z niepełnosprawnościami pełni
spółdzielnia społeczna.

Działalność rolnicza, nadzoro-
wana przez jedną osobę pełniącą
rolę zarządcy, prowadzona jest na
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'l2ha,w tym 4 ha to winorośl, 2-3ha
to sady, pozostałe to warzywa, Całe
gospodarstwo posiada certyfikat
ekolog iczny. P rzychód gospodar-
stwa rolnego to sprzedażbezpo-
średnia surowców oraz sprzedaż
przetworów i produkcja wina, Na
terenie gospodarstwa znajduje się
sklep z winem, przetworami, ma-
karonami, warzywami i owocami.

W gospodarstwie znajdują się
zwierzęIa,.9 koni, różne gatunki
kur, osły, kozy,kaczki, pies. Zasoby
gospodarstwa rolnego wykorzysty-
wane są do czynności terapeutycz-
nych dla osób z niepełnosprawno-
ściami. Prowadzone są: hipoterapia
i dogoterapia,

Gospodarstwo rolne pełni rów-
niez f un kcje dydaktyczne . ZĄęcia są
prowadzone dla dzieci przy użyciu
koni. Osoby niepełnosprawne prze-
bywające w gospodarstwie zdolne
do pracy zatrudniane sąprzez go-
spodarstwo rolne, natomiast osoby
niezdolne do pracy ze względu na
swoją niepełnosprawnośó wykonują
pracę, która jest dla nich terapią.
Obecnie w gospodarstwie pracuje
i otrzymuje wynagrodzenie 1 oso-
ba z niepełnosprawnościami. Za
każdą osobę niezdolną do pracy
farma dostaje stypendium finanso-
wane przez państwową instytucję,
Z gospodarstwem współpracuje
1B edukatorów, czyli osób pełnią-
cych funkcję opiekunów. Są to oso-
by zatrudnione w systemie pracy
zmianowejz uwagi na konieczność
zapewnienia opieki całodobowej.

Wszystkie gospodarstwa opie-
kuńcze wizytowane podczas wyjaz-
du charakteryzowĄ się znacznym
zrożnicowaniem zarówno pod ką-
tem wielkości infrastrukt ury or az za-
kresu isposobu świadczenia usług.
Prawnie funkcjonują często jako
fundacje skupiające spółdzielnie
ukierunkowane na działalność rol-
nicząi socjalną lub jako spółdziel-
nie socjalne. W gospodarstwach
tych świadczone są najczęściej
dwa zakresy usług społecznych,
Usługi edukacyjne dla dzieci oraz
usługi dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie, z ograniczeniami ru-
chowymi oraz z problemami psy-
chiatrycznymi. Pobyt w gospodar-
stwie jest formą terapii i ma na celu
przyw r ócenie do społeczeństwa.
Gospodarstwa świadczą opiekę
dzienną długo- i krótkotermino-
wą, oraz pobyty czasowe. Osoby
wymagające opieki kierowane są
do gospodarstw przez Agencję

Sanitarną swoistą instytucję pań-
stwową zajmująca się lokalnie usłu-
gami społecznymi.

Opiekę inadzor nad podopiecz-
nymi sprawują najczęściej eduka-
torzy - osoby skierowane przez
Agencję Sanitarną, czasem wolon-
tariusze (terapeuci, opiekunowie,
instruktorzy), a także gospodarze.

Osoby przebywające w gospo-
darstwach rolnych czynnie uczestni-
czą w pracach gospodarskich zarów-
no przy czynnościach związanych
z produkcją roślinną, jak i związaną
z opieką nad zwierzętami. Jednak
wykonywanie poszczególnych czyn-
ności dla kazdego z podopiecznych
jest zlecane indywidualnie po kon-
sultacji z lekarzami i edukatorami
w zależności od ich mozliwości
zdrowotnych.

Wszyscy właściciele gospo-
darstw podkreślali, że prowadzo-
na działalność opiekuńcza wynika
głównie z przekonań właścicieli
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t
o potrzebie prowadzenia takiej działalności nizz przesłanek ekonomicznych, poniewaz trudno
nazwać jązbyt intratną, Ponadto wartością dodaną
przedsięwzięcia jest odzyskanie sensu życia przez
osoby wykluczone społecznie,

Artykuł powstał w oparciu o wizytę studyjną do
Włoch nt. ,,Zagraniczne dobre prrŹtyri w zakresie
łączenia rolnictwa i działatności opiÓ*uricze1'' w ra-
mach projektu,,GROW\D : Gospodarstwa opiekuń-
cze w rozwoju obszarow wiejskich wobec wyzwań
d_emog raficznych'' f i nansowanego przez N arodowe
Centrum Badań i Rozwolu w rańach strategicznego
programu badań naukowych i prac rozńoPwyón
,,Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w waru n kach
globalizujących się rynkow'' GOSPOSTRATEG,"

Oprac. ifot. Ludmiła Chmielowska
PODR Boguchwała
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Ghoroby nanządu układu ruohu wśród
rolników
:^:1,§]::_1rlr_larzłdu 

ruchu są najbard ziej powszechnym problemem zdrowotnymzmązanYmzPracąw gosPodarstwie rolnym. Żabarzeniłiiętrriowo_."r.i.ńo*. ou";_mują głównie bóle pleców, szyi, ramion oraz utazyi dolegliwości kończyn górnychi dolnYch, Powstaia orr" * *yrriku oddziaffii.;;;riń!|,rp ."yorrików takich jak:frzyczne, biomecńaniczne,'":ią;;;jne, psychospołecine, osobowościolve, któremogą występowa ć niezależnie od siebió lub łąiznie.'

są zarówno rolnicy prowadzący gospodarstwa
wiel koobszarowe, dob rze zm,eónani=ovvan e,

a schorzenia układu narządu ruchu narazeni mięśniowo-szkieletowe rolników są równiez bardzo
duze.

Główne przyczyny występowania chorób układu
ruchu to:
l nadmierny wysiłek f izy czny zwięany z pod noszen iem

lub przenoszeniem ładunków o duzój masie, w pozycji
wymuszonej z jednoczesnym skręceniem tułowia,
np. przenoszenie worków zezbożemczy nawozem,

w których czas pracy nierzadko wynosi ki|kanaście
godzin na dobę, jak i właściciele góspodarstw mało-
obszarowych, w których postęp teóhniczno-technolo-
giczny jest niewystarczający iwciąz wiele prac wyko-
nywanych jest ręcznie , w związku z czymobciązónia
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