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Rolnictwo społeczne to innowacyjne podejście do rolnictwa, w którym istotą jest jego

wielofunkcyjność rozumiana jako możliwość zaspokajania w gospodarstwie rolnym potrzeby

nie tylko produkcyjno-rynkowych, ale także pozarolniczych: środowiskowych, kulturowych,

gospodarczych i społecznych

Gospodarstwo opiekuńcze. Budowanie sieci współpracy, CDR w Brwinowie o/Kraków, 2017

Rolnictwo społeczne to innowacyjne podejście, łączące dwie koncepcje: rolnictwo

wielofunkcyjne i usługi społeczne – opiekę zdrowotną na poziomie lokalnym. W ramach

produkcji rolnej przyczynia się do poprawy samopoczucia i integracji społecznej osób o

szczególnych potrzebach.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Rolnictwo społeczne: zielone usługi

terapeutyczno-opiekuńcze oraz polityka społeczna i zdrowotna, Dz.Urz. UE5.2.2013 (2013/C44/07).

ROLNICTWO SPOŁECZNE



Gospodarstwo opiekuńcze to forma gospodarowania polegająca na łączeniu działalności

rolniczej z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia. Elementem istotnym w

gospodarstwie opiekuńczym jest korzystanie z zasobów gospodarstwa do prowadzenia

działań o charakterze terapeutycznym, opiekuńczym i integracyjnym.

Rozwój rolnictwa społecznego w Europie na przykładzie gospodarstw opiekuńczych w wybranych krajach europejskich, 

Raport PCG Polska na zlecenie MRiRW, Warszawa 2017.

GOSPODARSTWO OPIEKUŃCZE



STRATEGIA
n a r z e c z

O d p o w i e d z i a l n e g o   

R o z w o j u
do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

1

2 PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU I PRZECIĘTNEGO

PRODUKTU

3 PUŁAPKA SŁABOŚCI

INSTYTUCJI

4 WYNIKI BADAŃ

WŁASNYCH

PRZESŁANKI PROJEKTU

PUŁAPKA

DEMOGRAFICZNA



Mechanizmy budowy i wzmacniania więzi społecznych i poczucia tożsamości  

w przeciwdziałaniu zagrożeniom wynikającym ze starzenia się społeczeństwa.

Poprawa dostępności usług społecznych i zdrowotnych.

Włączenie społeczeństwa obywatelskiego w procesy wdrażania polityk

publicznych.

PUŁAPKA

DEMOGRAFICZNA

1

2 PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU I PRZECIĘTNEGO

PRODUKTU

3 PUŁAPKA SŁABOŚCI

INSTYTUCJI

PRZESŁANKI PROJEKTU



» Zapotrzebowanie na usługi społeczne na obszarach wiejskich

» Zainteresowanie rolników

» Współpraca z pomocą społeczną

» Koncentracja na seniorach i stopniowy rozwój pomocy senioralnej

» Skomplikowane uwarunkowania prawne

» Różna interpretacja przepisów

» Potrzeba „prostej” ścieżki tworzenia gospodarstw opiekuńczych

WYNIKI WŁASNYCH

BADAŃ

4

PRZESŁANKI PROJEKTU



Mapa 1 przedstawiająca dominującą odpowiedź w 
danym województwie (Pobyt w placówce całodobowej 
prowadzonej komercyjnie (w pełni odpłatny)

Mapa 2 przedstawiająca dominującą odpowiedź w danym 
województwie (Opieka w Dziennym Domu Pomocy 
prowadzonym komercyjnie (w pełni odpłatna).



Mapa 3 przedstawiająca dominującą grupę zainteresowanych interesariuszy prowadzeniem działań na 
rzecz tworzenia gospodarstw opiekuńczych w danym województwie.



» Opracowanie modelu (wzorca) gospodarstwa opiekuńczego  

oraz przygotowanie systemu jego wdrażania.

» Przygotowanie katalogu usług świadczonych  

w gospodarstwie opiekuńczym w oparciu

o infrastrukturę gospodarstwa rolnego.

» Wykorzystanie i promowanie dobrych praktyk w zakresie  

gospodarstw opiekuńczych (np. Holandia, Norwegia, Szkocja).

CEL PROJEKTU GROWID



» ZADANIE 1 Modele starzenia się na obszarach wiejskich: wpływ innowacji społecznych na 

tradycyjne sieci wsparcia osób starszych

» ZADANIE 2 Diagnoza postaw społecznych wobec starości, wsparcia społecznego oraz 

zapotrzebowania na usługi opiekuńcze.

» ZADANIE 3 Analiza kosztów oraz określenie potencjału samorządów i gospodarstw 

wiejskich w zakresie usług opiekuńczych na obszarach wiejskich.

» ZADANIE 4 Identyfikacja i analiza dotychczas podejmowanych inicjatyw w zakresie 

łączenia działalności rolniczej i opiekuńczej w Polsce.

» ZADANIE 5 Opracowanie modelu gospodarstwa opiekuńczego i strategii jego wdrażania.

» ZADANIE 6 Przygotowanie do zastosowania w praktyce usług społeczno-opiekuńczych 

oraz popularyzacja wyników badań i nowych rozwiązań.

» ZADANIE 7 Opracowanie projektu nowych regulacji prawnych oraz budowanie poparcia 

społecznego dla proponowanych rozwiązań w tym prowadzenie działań informacyjno-

promocyjnych.

ZADANIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE (WP)



FAZA BADAWCZA

1 Stworzenie naukowych podstaw do implementacji  

rozwiązań w Polsce. Wypracowanie narzędzi  

badawczych.

2 Określenie miejsca gospodarstw opiekuńczych

w już istniejącym systemie wsparcia. Identyfikacja  

czynników kulturowych, które należy uwzględnić  w 

trakcie wdrażania rozwiązań.

Zbadanie zróżnicowania regionalnego.

3 Symulacja kosztów funkcjonowania rozwiązań.  

Określenie potencjału interesariuszy do jego  

wdrożenia.

4 Identyfikacja dobrych praktyk. Analiza barier

i zagrożeń związanych z wdrażaniem rozwiązań.

5 Spójna diagnoza na podstawie wyników  

wszystkich zadań badawczych.

Określenie ostatecznych parametrów rozwiązania.  

Zaplanowanie procesu jego wdrażania.

FAZA WDROŻENIOWA

6 Transfer wiedzy z nauki do praktyki rolniczej  

(wyjazdy studyjne, warsztaty, publikacje).

Opracowanie szczegółowych wytycznych  

dotyczących wdrażania rozwiązań na podstawie  

badań marketingowych.

7 Włączenie decydentów w proces wdrażania  

rozwiązań. Stworzenie ram prawnych dla  

funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych na  

wsi. Poinformowanie opinii publicznej

o wprowadzanych rozwiązaniach.

REZULTATY ZAPLANOWANYCH ZADAŃ

data rozpoczęcia projektu: 1.01.2019 r.

data zakończenia projektu: 31.12.2021 r.
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Kontekst instytucjonalny

System organizacyjny pomocy społecznej w Polsce, źródło: Grewiński, Zasada-Chorab, System pomocy społecznej w Polsce –
wyzwania i kierunki na podstawie danych MPiPS.

Gospodarstwa 
opiekuńcze ?

SYSTEM OGRANIZACYJNY POMOCY SPOŁECZNEJ 

W POLSCE
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Obecne akty prawne w ramach których mogą funkcjonować gospodarstwa:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej

2. Ustawa z 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych

SYSTEM PRAWNY



System 
gospodarczy



Obecnie formami umożliwiającymi gospodarstwom opiekuńczym aplikowanie o środki

publiczne mogą być:

• działalność gospodarcza,

• tworzenie organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje)

• podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, CIS)

• realizacja usług w formie rodzinnych domów pomocy

• rodzinnych domów dziecka lub rodzin zastępczych

SYSTEM GOSPODARCZY



System 
społeczny i kulturowy



Gospodarstwo opiekuńcze jest innowacyjną formą rozwiązywania  

niektórych problemów społecznych i gospodarczych  

występujących na obszarach wiejskich w Polsce.




