
Gospodarstwa opieku ńcze
rI innowacyine rozw-ązanie

na terenach wieiskich
Prozdrowotne korzYŚci z oPieki nad nłierzętami, uprawz roślin i spacerów w naturalnym krą_jobrazie sq znane od dałna--stosowane sq na terenąch niektórych europejskich i skandynawskichwsi, w którYch.funkcjonujq gospodarstwa rolne łqczqce. pracę iub teraprę w rolnictwie z usługamisPołecznYmi, PoniŻej. oPisYiem! trzy przykłady gospodarstw opiekuńczych, w hórych właścicieleorganizujq zajęcia dla wybranej grupy podopieirny"h.

, Gospodarstwa opiekuńc ze pełniąrolębezpiecznegomiejsca,
które przyjmuje podopiecznych i wspieia ich w wykonywaniu
codziennych c zy nności, rozwoju zainteresowań przy jednocze-
snej społecznej akceptacji,

Fossum Per Simen w Norwegii

Gospodarstwo Fossum Per Simen położonena tęrenie nor-
t_v,eskiej wioski w gminie Nęsbru świidczy usfugi opiekuńcze
dla dzięci z problemami wychowawczymi. Podopi eĆzńw cią-
gu dnia spędz Ąą czas przy zwierzętacń: świniacń, owcach, ku-
rach,przy roślinach: w warzywniku, małej szklarni, na rabacie
lub w warsztacie stolarskim. Podczas kaidego spotkania pod-
opieczni z asystentem przygotowują posiłki iraz wycho aŻąnu
minimum dwugodzinne spacery.

Wspólne przygotowywanie śniadania oraz spędzanie czasu
przy stole pełni ważną funkcję integracyjną. Spacery wpływają
na utrzymanię lub wzmocnienie kondycj i oraŻ przyzwyczajają
do funkcjonowania w zmiennych warunkach at-orr".y""n}ń.
W zajęciach uczestniczy sześcioro dzieci, w tym na osobę pro-
wadzą_cąprzypadadwojelubtrojedzieci.Takiorganiza";up.u-

ry wpływa na komfort podop iecznych orazumoZliwia ina}wi
dualne dostos owanie zajęć. Zajęcia odbywają się trzy razy w ty-
godniu i trwaj ą sześć godzin. Czas pracy wiaSclcletl wynósi sie-
dem godzin. W dodatkowej godziiieuwzględniany jest czas na
planowanie i przygotowarr ie do zajęćorazlransport podopiecz-
nych. Plan umożliwia właścicielom pracę dwa dni w tygodniu
wyłącznie w gospodarstwie rolnym. Wiaścicielka goĘoau.-
stwa jest z wykształcęnia nau czycielkąprzedmiotów art ystycz-
nych, a właściciel posiada kwalifikacje stolarskie, zawód na-
uczycielki miał wpływ na przygotowan ie oferty zajęć dla dzię-
ci i rńodzieży z problemami wychowawczy mi, a zawód stolarza
na utworzęnie pracowni stolarskiej, w któĘ odbywają się za-
jęcia. Każdy nowy podopieczny przechodziókres próbny, pod-
czas którego właściciele mogą dopasować odpowLdnią roi-ę

akĘwności, Zwierzętasą utrzymyvane na potrzeĘ gospodar-
stwa opiekuńczego i wymagają opieki dzieci sprawnych rucho-
wo. Spadek liczĘ zwieruątjest obserwowany także w gospodar-
stwach w Polsce. W efekcię wsie w któryclrnie ma kur, ani by-
dła, tracąwiejski charakter, Ze wzgtędi namałą powierzchnię
upraq właściciele niezbędny do pracy sprz ętwypożyczają z są-
siednich gospodarstw. Ze względuna iuZĆ oaĘło<.i między
domami w Norwegii, transport młodszych podopiecznych iów-
nież zapewniają właściciele gospodarstwa Wv:ą*i"- ,ą grupy
szkolne, które przyjeżdżają busem zapewnion}m przez szkołę.

. 
W Polsce transport osób z obszarów wiejskich na codzienne

zajęcia j_est zapewniany przez instytucje, rodzinę lub opiekunów.
Najczęściejkorzystajązniegodzieciimłodzięiwwiekuszkol-
nym, a rzadziej seniorzy, którzy chcą dojechać do miasta. Mi-
nusem busów publicznych na wsiach jes|brak wejścia dla osób

Mała szklarnia w gospodar.t*i" Fo"ŚuńF"6r"n
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Ogródek przy restauracji i budynki w Boerderij't Paradijs

ll
poruszającychsięnawózkachorazrozl<ład jazdyograniczony
do zajęć przewożonej grupy. Wyjątkiem jest bus, który dojeż-
dża do szkoĘ specjalnej zlokalizowanej w najbliższym mięścię
i zapewnia miejsca dla uczestników z niepełnosprawnościami.

Prowadzęnie zielonej terapii dla dzieci zproblemami wycho-
wawczymi, w gospodarstwię Fossum Per Simen spotkało się ze
zrozumieniem sąsiadów. W Polsce, szczególnie w małych miej-
scowościach czas potrzebny na uświadomienie potrzeb i etyki
zachowań wobec osób starszych lub z niepełnosprawnościa-
mi jest dłuższy. Brak transferu wiedzy o niepełnosprawności,
chorobach i zaburzęniach przyczynia się do stosowania lękce-
ważących określeń, w tym: ,,sprawny inaczej",,,osoba niesa-
modzielnd',,,debil",,,staruch" oraz powoduje odsuwanie tych
osób od wykonywania czynności, co prowadzi do wyklucze-
nia społecznego.

Poszukiwania dodatkowego dochodu w Fossum Per Simen
zostńy spowodowane nieręntownością uprawy zbóż, Właści-
ciele oprócz usług opiekuńczych, sprzedają produkty rolne we
własnym sklepie oraz wynajmują salę, która przynosi im naj-
większy zysk. Pomysł zńożęnia gospodarstwa opiekuńczego
jest mozliwy do zręalizowania, również w Polsce. Jęst szczę-
gólnie wartuwagi wśród rolników i rolniczek, właścicieli i wła-
ścicielek agroturystyk oraz zagród edukacyjnych, którzy i któ-
ręrównięż zę względu na nieopłacalność produkcji lub sęzono-
wość usług poszukują nowychźródeł dochodu.

Boerderlj't Paradijs w Holandii

Gospodarstwo opiekuńcze położone w miejscowości Barne-
veldwregionie Geldriapowstałojako jedno z około 1300 gospo-
darstw świadczących opiekę, edukację oraz sprzedaż produk-
tów rolnych, dzięki pomocy z holęnderskiego rządu świadczo-
nej od 2000 roku. Misją Boerderij't Paradijs (,,Rajska Farma")
jest zachowanie równowagi między ludźmi a światem przyrody.
Właściciele są pasjonatami rolnictwa ekologicznego. W 2006
roku, po konsultacji z doradcą podjęli decyzję o likwidacji ho-
dowlizwierząt a budynki inwentarskie zmodernizowali i przy-
stosowali na potrzeby działalności opiekuńczej. Obecnie dzia-
łalność gospodarstwa opiera się na trzech filarach: agroturysty-
ce, rolnictwie i opiece.

W ramach działalności agroturystycznej ,,Rajska farmd'
udostępnia przestrzeń do spotkań. Właściciele prowadzą dzia-
łalność rolniczą na 28 ha. Uprawiają kukurydzę, pszenicę, oko-
ło 40 odmian waruyw iowocóww gruncie ipodosłonami, nie-
wielką powierzchnię stanow iąłąki. Zajmują się również hodow-
|ązwierzątl. kur rasy Dekalp - dziewięć tysięcy sztuk orazkoni,
królików, kóz, świń rasy Pietrain i krów rasy Friese Roodbonte.
W gospodarstwię zatrudnionych jest 25 pracowników, w tym
14 napełen etat. Do opieki nad osobami z niepełnosprawnością
zostali przydzieIeni pracownicy posiadający kierunkowe wy-
kształcęnie oraz wolontariusze, którzy najczęściej pełnią rolę
kierowców przywożących lub odwożący podopiecznych. W cią-
gu dnia w gospodarstwie opiekuńczymprzebywa do 30 pod-
opiecznych, a w ciągu tygodnia do 150. Uczestniczący w zaję-
ciach podopieczni odnajdują swoją tożsamość, czują się tam jak
u siebie. Codzienny rytm zajęć w gospodarstwie, uwarunkowa-
ny zmientĄącymi się porami roku daje poczucie bezpieczeń-
stw a, przynależności społecznej, a ptzestrzeń na farmie umożli-
wia dużą ilość ruchu, równieżw formię zńawy. Działania pro-
filakĘczne w Boerderij't Paradijs są skierowane do seniorów,
osóbzchorobamilubzaburzeniamipsychicznymiorazdodzie-
ci z ADHD i autystycznych, którzy nie mająmożliwości uczęst-
niczyó w pełni życia społecznego. Plan zajęć jest dostosowa-
ny do możliwości fizycznychi intelekfualnych podopiecznych.

Podobne do gospodarstwa Boerderij't Paradijs założęnia
są realizowane w Polsce w kilku ośrodkach: Domach Pomocy
Społecznej dla senioróq Oddziałach Psychiatrycznych dla osób
z chorobami lub zabvrzęniamipsychicznymi, Przedszkolach in-
tegracyjnych lub terapeutycznych dla dzieci z autyzmemltlb zę-
społem nadpobudliwości ruchowej. Wyspecjalizowanę ośrodki
są położone w miastach lub w okolicy większych miast, dlate-
go tylko w niektórych z ośrodków są stosowane metody agro-
terapii. W holenderskim gospodarstwie, podopieczni w ramach
planu mogą uprawiać rośliny, dbać o czystość i dobrostan zwię-
rząt, przygotowywać przetwory i rękodzieło oraz sprzedawać
produkty w sklepach należącym do gospodarstwa.

Na decyzję właścicięli Boęrderij't Paradijs o utworzeniu go-
spodarstwa opiekuńczego wpłynął dynamicznie zmieniający
się rynek. Jednym z czynników decydujących o prowadzeniu
usług społecznych są cechy osobowości niezbędne do pracy
z drugim człowiekiem, takie jak empatia, cierpliwość i otwar-
tość. Kolejnym jest przestrzeń, w któĘ mogą być prowadzone
zĄęcia dla podopieczrrych. Zpowyższymi wyzwaniami pora-
dziło sobię kilkanaście gospodarstw w województwie kujaw-
sko-pomorskim, które w ramach projektów ,,Zielona opieka
20|6-2018" i ,,Opieka w zagrodzie 20182020" utworzyły go-
spodarstwa opiekuńczę dla sęniorów. W domach każdego z go-
spodarstw znajdują się przystosowane pomieszczenia. Niektóre
znichmajątakże ogrody, lokalizację w pobliżu lasu sprzyjającą
odpoczynkowi, lub zwierzęta, ptzy którychpomagaj ą seniorzy.
Gospodarstwa opiekuńcze dla gospodarstw rolnych i agrotury-
stycznych stały się źródłem dodatkowego dochodu, a dla senio-
rów - miejscem spotkań i różnorodnych zĄęć, jako alternaty-
wa dla samotnego pobytu w domu i skupieniu napogarszają-
cym się stanie zdrowia.

Tezon we włoszech

Bezpłatne świadczenie usług opiekuńczych dla osób wy-
kluczonych z rynku pracy jest popularne w gospodarstwach
rolnych we Włoszęch. System w łm kraju w pewnym stop-
niunarzucaprzyjmowanienajczęściej:dzięciz,yyzwaniam7"
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ptzęz społęazeństwo. Niektóre z przyjętych osób w przeszłości
podejmowĄ pracę w miejs 

"o*y"nłuLiudach 
pracy, je dnakzę

względu,na warunki pracy i niepełnosprawność nieradziły so-
bie z zadaniami i niemilę wspominają atrnosferę w pracy. Te-
zon umożliwia podopiecznym pracę lub terapię w $oyjuro"i
a|mosf_erze, arobiący zakupy na stoisku z warzywami ,ąri"a"i
okazują i m jednocześnie akceptację.

. W Polsce osoby z niepełnosprawnością również sązatrud-
niane w ramach pĘektów. Przykładem'byłpĘekt ,,NowaSzansa" realizowany w ramach Welkopolskiego Regionalne-

,s9 |r9qramu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez ZAZ - Za-
kład Aktywności Zawodowej w Słupcy i w Pite - skierowany
do osób zagrożonychubóstwem lń wykluczeniem społecz-
nym, ,,Nową szansę" mogły otrzymać osoby z umiarkowaną lub
7nacz,!4 niepełnosprawnoŚcią, bierne zawodowo, a także oso-
by z ich otoczenia, Polegała ona na wsparciu psychologi czrlym,
treningach kompetencji i umiejętności społecznych, uzyskaniu
kwalifikacji zawodowych do poalęcia zatrudnienia w dzińach
gastronomii, pralni, szwalni lub montażu. Niestety pĘekt nie
doty czył pr acy w rolnictwie.

Otganizacja cyklicznych spotkań na obszarach wiejskich
umożliwia osobom wykluczonym przez niepełnosprawność,
wiek, chorobęlub zaburzenie powń do społeczno ści. Znacz-
ne odległości oruz rzadko funkcjonująca tomunikacja utrud-
]3jł sn9lĘnia ze znajomymi, zrobienie zakupów w sklepie
lub przyjście na umówioną wizytę.Dostosowani e zajęć doin-
dywidualnych potrzeb i zapewnienie transportu wpływa po-
zytywnie na samopoczucie, aw prrypadkuseniorów opóinia
również rozllvój demencji. Prowadzenie gospodarstw opiekuń-
czych na terenach wiejskich otwiera moaiwość rozwoju zawo-
dowego oraz dywersyfikacji dochodów gospodarstw rolnych.
_ ,,Artykułpowstał w oparciu o wizytyitudyjne do Norwegii,
Holandii i Woch nt. ,,Zagraniczne aitr" pii*ty*i w zakresie
łqczenia rolnictwą i działąlności opiekuńizej'' i łamach pro-jeltu 

"_G!OWID: Gospodarstwa opiekańcziw łozwoju obszg-
niw wi ej s kic h wo b e c wy łł ań d emi g łafi c zny c h'' fi nans ow a n e -
80 prZez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ń łamach stra-
tegicl,nego programu badań naukowych i prac rozwojollrych
,.!r9łeczłly i gospodarczy łozwój Poiski w wałunkqch gtita-
lizujqcych sĘ rynków'' GOSPOSTRATEG."

wychowawczymi, osób wykluczonych z rynkupracy i osób
z zaburzeniami psychicznymi. W wyniku iimiaac;i systemu
szpitali psychiatrycznych i wdrożenia reformy powstĄ alter-
n1|ryr9 ośrodki. Jednym z nich jest gospodarstwo społeczne
TEZON (,Wielki dach'), które przyjńuje mieszkające w oko-
licy osoby z niepełnosprawnoS"ią umysiolvą. O przydziale do
gospodarstwa decyduje psycholog lń psychiatra, a asystenci
ustalają plan zadań dla podopiecznychiapodstawie ich obser-
wacji - taki podzińzadań jęst stosowana w Polsce, między in-
nymi wplacówkach Warsztatów Terapii Zajęciowejlńw Za-
kładach Opiekuńczo -L eczniczy ch. iezonializuj e proj ekĘ
dzięki któr5im podopieczni mają możliwość zostaó ob;ęci prÓ-
gramem skoncentrowanym n a terapii zajęcrowej, przygotowują-

_cym_ 
do pracy i oferującym pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

W obecnympĄekcie uczestniczypiętnaście osób, wtym czte-
ry są zatrudnione w gospodarstwie, a jedenaście bierze udziń
w terapii zajęciowej. Zatrudnieni otrzymują wyn agrodzenie za
pracę 

.przy uprawie i sprzedary warTyw na targu, jednak jest
ono niższe niż dlapracownika w normie

Projekty realizowane w gospodarstwie Tezon są alternatywą
dla pozostania w domu i osiągnięcia statusu osoĘ wykt rc"Ónej
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Ogród i budynek do zajeć w gospodarstwie iezon
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