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ArtYkuł Powstał w oParclu o wlzytę study|ną w Holandli pod nazwą ,,ąa§laniczne do.bre prakĘkl w zakresle łączenta iolnlctwa-l izlałalnoścl opiekuńczej''. wyiazd zostałzleallzowanY od 20 do 25 czerwca z!z| 1. w lamach pro|ełtu ,,GRoWlDl Gospodarstwaoplekuńcze w rozwo|u obszarów wle_|sklch wobec wlzwań demo§raflcznychn,. lniciatywaflnansowana bYła Ptzoz Narodowe Gentrum Badań inozwo;u wiamach strate§iczneElo
Pro§ramu badań naukowYch l Prac rozwo|owych ,,Społeczny i gospo dałczy lozwóipolskiw warunkach globallzu|ących stę rynków" - óosiośrnłrec.

l1yy^ doradców rolnych (w łm z Łódzkiego
l 1rOśrodka DoradztwaRolnicze§owBratoszewi-
\l cach ) i spe:j al istów, i;;ńi;; ;;iJłi rpoł..r-
nej zwiedzlła siedem farm opiekuńcŹych w Holandii
oraz lczestniczyła w spotkaniu roboczym z przedsta-
wic.ielem Federacji Rolnictwa i Opieki -lednostki zrze-
szającej gospodarstwa o rożnyci typach dziŃalności.
Celem.wizfi było zapoznanió się Ź-formami funkcjo-
nowania gospodarstw opiekuńczyóh w Niderlandach.

Gospodarstwo opiekuńcze stanowi innowacyj-
ny profil gospodarowania, łączący pracę w rolnictwie
z prow.adzeniem opieki nad osobami pótrzebującymi
wsparcia. Taka forma akĘwności daje Śeniorom i oso-
bom niepełnosprawnym, zamieszĄąclłn tereny wiej-
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q99 po dą.l§.t_1t{Q - o p i e k u ń Gz G,

,5ie, .sz.l!sę na bezpieczne i godne zycie. Natomiast
dla rolników to sposób na wygenerowanie dodatkowego
zarobku. Niezaprzeczalne byĘ6y korzyści dla polskiej wii,
a mianowicie: możliwość stworzenia Óodatkoivych ńelsc
pracy i uzyskanianowych zródeł dochodu, a takze perspók-
tyrva zbudowania bazy nowoczesnych usług ipołecz-
no-opiekuńc zych na obszarach wie3Śncn.

Mo.del ten.wpisuje się w nurl róhictwa społeczne-
go, którego pionierem wśród krajów europejikich jest
właśnie Holandia. FuŃcjonuje tam około i.łOO gorpo-
darstw rolnych, które poza pracą w rolnictwie zĄńują
slę sprawowaniem opieki nad osobami potrzebująii,mi.
. , |u*y opiekuńcze w Holandii są dóskonałym przy-
kładem wykorzystania posiadanego'potencjału w celu
dylverslfikowania prowadz onei ńłilnościw kierunku
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::9::]1:*r"ia opieki i.terapii dla mieszkających na wsisenlorow oraz osób niepełnosprawnycłr. ,.łi-iym arie"iitńodzieĘ. Są to bardzo częstomałe Ź1ńoiv,irOr" muiąogrody z wuzylvań. owocami i kwi;ta;i'|ari" p.o-w__adzi się 
l.,r.upig opieku,ńczf_ ilr;;6';i-du sfu-dyJnego mieli mkże możIiwośc 

9Ue;rrenii gol'ioaurrą
]<'_::.: 

*1U*l, dochód generowały Ź p.oarfi.;-i".oślinnej
l, zwrcrzęcej, natomiast usługi oiiek""ir" diły dodalkowym źr o dłem utrzymanta.

N|e7 również podkeślić, że świetnie sprawdzają sięw zadaniach z zal<resu rolnicMa społecznego gospodar-
stwa agroturysĘcme. Posiadają juz;". ;;Ń;*o wyma-gane kwa l ifi kacje i bazę," + gń"- ńk; ili,;';" mac mie

'rxi? 
rozpoczęcie opieki na"d ;b;;#;^-.

uoDlorcaml świadczonych usfug są seniorzy w wiekuemeryta l nym. d o roś l i, dzie ci i 
^ł" 

&i ĆZ-i ią!łn orprur-nościam i psych iaĘcmym i. ogran iczen iami'ruchowym iy,, problemami psychologiczny.i. Ó;;; te mogąprzebyrvać 
. 
w gospodarsllu9r, *' sy.t rie"'Orierlnym

!] lrpl"l.i liczbie godzin) lub całodoóoffi w zależmo-
|9] $ n9tz1 pensjonanuszy oraz możliwości świadcze-ntodawców. Podopieczri ,ą pbd .tułą opl.r.ą |*.o*niłO*

"#.i#',fl;,fiidzięki akryv,łrości kół
gospodyń wieiskich.

Y?^y, elemeniem tej
działaIności jest pod-
trzymywanie tradycii
i kultury regionalnej,
a także umacnianie ló-
ka|nych zwyczajow.
Ltczące dziś 43 osoby
KCW Pniewo w gmi-
nle Bedlno, powiat
kutnowski to grupa do-
brze zorganizowanvch
i utalentowanych ńn,
Są to zwyciężczynię
l Pierogowyóh M i-
strzostw Wojewódz-

ROZWOJ OBSZAROW W|EJSK|CH
i wolontariuszy oruz
maJą zapewnione za-jęcia, których bazę
stanowią zasoby no-
spodarstwa. Możliw;ść
uczesfiriczeni a w żlvcill
codzienn)rm farmy" c4,
pomoc w pracach zwia-
zanych z produkcii
rolną to dla pensjona-
n Llszy świetn a terapia,

tw.a Ł ó_dzkięgo, zor ganizowanych przez W oj ew ó dzkiOśrodek Doradztwa ńolnicrego z rńariń w Bratosze-wicach podcza; Tlrsow R"l";;h Ag;;;; ,lr:ru zozz.Jculle z czlonkń pryu!? gospodarstwa rolne,inne pracują zawodowÓ. Spośród i"-i.jr lr"Y.ł.r gospo-dyń wyróżniają się tym.,Ze ;d;; p,*r.niJ i *o,o*u-nla wykonują rożne ciekawe .ęłodrieiu-o rŁ urrą ,ię
:^o.:l_+ 

*.Fo l ogi i aĘsty czny ch. nząOowv programzalnsptrował oanie. ą!y. reak-rywowaĆ kCW ttO..fuŃcjonowałó w Pniewi" *ńtu"n'}Ó. i"iny. ,ło-
1111, 

cżoŃinie mają dlszę aĄst}czĘ. ili" zrządo-
y_:q:,i.ogr.umu zakupiło stoły iatering'owe i składane
"lzęs{a wyJazdowe. oszkloną lodówkę do ciast. go-frownicę, frytko*ni.. oraz matęriały biurowe, pędzle,farby- kleje i inne akceso.iu, nl."u|ón.iJ orouuiunluprzedmiotów technika a..oupug" o'ru, piiyjutn" poa-czas szydełkowania.

, Ich akĘrvność i zaangazowanie wynikają z miłoścido środowiska, w któryń zryją od*iór,r|iior.ń, a conajważniejsze. 
1ę, lw9ją .n.rg,ę i 

"rp.ńr.rt staĄąslę przekazywac lokalnej społóczności. Nu;.r|S.i.; pról

_^ 
Holenderskie gospodarstwa, opiekuń cze to przy&ad

na 
^romviązanie. 

problemów. jakie 
^ioŚ| 

-rriuny 
a.ro-gratlcme. przed któnrmi stoi obecnie .O'ń.Z i Polska.Mieszkańcy obszarów wiejskich - oroU}'Jru..r. .ryw ymagaj ąc e stałej opi ek n u* u, §r- łu"ni"pełno -sprawność - to odbiorcy tej nor"o.r.r*1 usługiopiekuńczo-społecznej.

,^ Yi.ś^l gospodarstwb rolnicze z uwagi na swo-
1ą specyfikę oraz walory, są wylątlcowo sp'rzyjającymolo_czeniem dla rozwoiu tego rypu działalności. Trzebapodkreślić, Ze to uń dodatkowe dochody dla rolni-
5i:1:*" poT9c * p,u.uónló,pJ;#;i; 

""*.mleJsca pracy. Warto więc zainierósować się t5,rn no*u-torskim dzińaniem.

o^o}3"?:"11j:bąiuqlą i opieką. Dla rolników to do-datkoweźródłoo"ocnóouii;;-;ń;;;;;a?Tiot,.unu
poTo9 w codziennych zajęciach.

, Działalność opiekuńcŹa holenderskich rolników fi-
::"::11T 

j9st, z Uu.aZeg państwa poprł"i iryrnu"ro-ne do tego insMucie. - rvY'L9L vf

c7eśnin.,,^ ^^l_*^_,^,-,,5or?rY 
P9bytu podopiecznych

Łlę:,^"J:p9Ę"*aląicłr,",d,i"i(ł,łtffiH;d.i,;:ich możliwości).

Marta Wojtasik
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