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wiła początki powstania farm opie-

kuńczych. Ich główny rozwój w Ho-

Iandii nastąpił w 2000 roku dzięki

rządowemu dofinansowaniu. Obec-

nie funkcjonuje tam około 1 300 farm,

z czego 900 zgłoszonych jest w Fede-

racji Rolnictwa i Opieki. W Holandii
farmy opiekuńcze spełniają różne

funkcje, takie jak edukacia, opieka

oraz sprzedaż produktów rolnych,

Podopieczni utożsamiają się z gospo-

darstwem i biorą udział w pracach

na farmie [maią możliwość rvyboru

prac gospodarskich), Opiekują się

zwierzętami, uczestniczą w przy-
gotowywaniu zdrowych posiłków
a codzienny rytm w gospodarstwie

daje im poczucie bezpieczeństwa,
zapewnia dużo ruchu, zabawy i daje

możIiwo ść przebywani a na zewnątr z

na dużej przestrzeni. Ze względu na

wysokie koszty utrzymania, obecnie

wHolandii do gospodarstw opiekuń-

czych przyjmowane są osoby, które

faktycznie wymaga|ą opieki i nie są

samodzielne. Finansowanie tych

osób pochodzi ze środków z budże-

tu państwa, które przyznawane są

do Norwegii, Holandii iWłoch pt.,,Zagraniczne dobre praktyki

w zakresie łączenia rolnictwa i działalności opiekuńczej,i

gminie, a następnie rozdzielane dla

p oszczególnych gospodarstw, KoszĘ
pobytu osób na farmie pokrywane są

również przez rodzinę podopiecz-

nych - proporcjonalnie do ich zarob-

ków. Gospodarstwa są kontrolowane
przez Federację Rolnictwa i Opieki,

która jest jednostką certyfikującą

i raz na trzy \ata przydziela certyfi-

katy na świadczenie usług opiekuń-

czych. Aby prowadzić gospodarstwo

opiekuńcze, trzeba spełnić bardzo

dużo warunków w tym między in-

nymi taki, iż jeden z właścicieli musi

mieć ukończony kurs pierwszej po-

mocy, W Holandii reguluje to bar-

dzo wiele przepisów, co ma na celu

wyeliminowanie ryzyka wystąpie-

nia jakiegokolwiek niebezpieczeń-
stwa, Na farmie, mimo przebywania

podopiecznych, toczy się normalne

łycie. Rytm ten Wznacza strukturę

dnia osobom tam przebywa|ącym,

zape,łmiając przy tym przestrzeń

i ciszę, aby mogły się zregenerować,

Bezpośredni kontakt z opiekunami

spriwia natomiast, że są wysłuchani

i zauważeni. Naiważniejsze jednak

1agran iczne dobre praktyki

w zakresie łączenia rolnictwa i działalnoŚci

W okresie od 5 czerwca do 2lipca br. Centrum Doradztwa Rolniczego

w Brwinowie, Oddział w krakowie zorganizowało wizyty studyjne

wizytach udział wzięli in-

teresariusze procesu two-

rzenia gospodarstw opie-

kuńczych w Polsce, w tym doradry

zatrudnieni w wojewódzkich ośrod-

kach doradztwa rolniczego, przedsta-

wiciele jednostek naukowych, admi-

nistracji rządowej i samorządowej,

insĘrtucji pracująrych na rzecz rozwo-
ju rolnictwa społecznego oraz rolnicy,

Celem wizyt było zapoznanie

uczestników z systemem prawno-in-

stytucjonalnym oraz założeniami or-

ganizacyjnymi i dobrymi prakĘkami
w zakresie funkcjonowania gospo-

darstw opiekuńczych w poszczegól-

nych krajach.
Specjaliści z PODR w Lubaniu

uczestniczyli w wizytach studyjnych

do Holandii i Włoch,

Holandia

Pierwsze spotkanie w Holandii

odbyło się z Anouk Hafkam - koor-

dynatorem ds. rozwoju i relacji z Fe-

deracji Rolnictwa i Opieki (Federatie

Landboue en Zorg), która przedsta-

l36 PoMoRsKlE wtrŚcl Rot1,1tcZE, Wrzesień 2022



DoNlESlENlA I

jest to fco wielokrotnie podkreślano),
że podopieczni wykonujący choćby
najprostsze czynności, czują się czę-
ścią społeczeństwa i są dumni, że ich
praca jest doceniana i potrzebna.

Włochy

We Włoszech jednym z wizyto-
wanych gospodarstw było gospo-
darstwo Clarabella o powierzchni
20 ha, w którym uprawia się wino-
rośl (13 ha], oliwki (a ha), warzrya
i owoce. Gospodarstwo rolne zostało
założone przez spółdzielnię, lrtóra
na jego bazie utworzyła przedsię-
wzięcie społeczne działające w wielu
obszarach. Na terenie gospodarstwa
(Azienda Agricola Clarabella) znajdu-
ją się dwa ośrodki pobytu dziennego,
kawiarnia, sklep, zakład tłoczenia
oliwy z oliwek z własnego gaju oliw-
nego, winnica, w której produkuje
się rocznie ok. B0 tys. butelek ekolo-
gicznego wina wysokiej jakości, bez
środków konserwujących oraz sklep
z produktami rolnictwa ekologiczne-
go, takimi jak wino, oliwa i miód.

Clarabella jest również częścią
konsorcjum Cascina Cląrabella, które
obejmuje inne spółdzielnie socjal-
ne. Działalność konsorcjum Cascina
Clarabella opiera się na działalności
spółdzielni socjalnej, która realizu-
je programy na rzecz zdrowia psy-
chicznego i dobrego samopoczucia,
Zajmuje się osobami z dyskomfortem
psychicznym, ich opieką i zatrudnie-
niem w różnych sektorach rolnictwa,
Wizytowane gospodarstwo jest spół-
dzielnią socj alną zajmującą się prak-
tyką zawodową, wspiera i integruje
oraz stwarza możliwości pracy dla
osób niepełnosprawnych umysłowo
i fizycznie, Jest także spółdzielnią

a Go,podąrstwo Cląrabella W prowincji Bre

rolniczą, która prowadzi ekologiczne
gospodarstwo oraz rozwija projek-
ty zakwaterowania turystycznego
(B&B). W części rolniczej spółdzielni
socjalnej zatrudnionych jest 30 osób,
z czego 15 stanowią osoby z proble-
mami psychicznymi. Pozostali pra-
cownicy to tzw. operatorzy socjalni.

Reasumując, gospodarstwa peł-
niące funkcje społeczne to innowa-
cyjne rozwiązanie, które jest coraz
powszechniej stosowane w wielu
krajach europejskich, Gospodarstwo
opiekuńcze zajmuje się osobami
wymagającymi opieki lub wsparcia,
jest miejscem świadczenia usług
społecznych w oparciu o zasoby
tradycyjnego gospodarstwa rolne-

go i stanowi połączenie działalności
rolniczej z opiekuńczą.

Artykuł powstał na podstawie wi-
zyt studyjnych do Holąndii i Włoch pt.

,,Zagraniczne dobre praktyki w za-
kresie łqczenia rolnictwa i działalno-
ści opiekuńczej" w ramach projektu
,,GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze
w rozwoju obszarów wiejskich wobec
wyzwań demograficznych" finanso-
wanego przez Narodowe Centrum
Bądań i Rozwoju w ramach strate,
gicznego programu badań nauko-
wych i prac rozwojowych ,,Społeczny
i gospodarczy rozwój Polski w warun-
kach globalizujqcych się rynków" GO-

SPOSTRATEG.

t

,@cRowlD
Projekt ,,GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych" realizowany jest

przez konsorcjum w składzie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut 9ocjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
IJniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.
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Więcej informacji można uzyskac na stronie projektu: www,growid.pl
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Gospodarstwo Cląrabella w prowincji Brescia, w regionie Lombardia we Włoszech
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