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1. Umiejscowienie badań w strukturze logicznej 
projektu GROWID oraz ich cele  

Idea zielonej opieki, czyli działalności łączącej rolnictwo z usługami społecznymi na poziomie 

lokalnym jest obecna w Polsce od niemal 20 lat. Przeniknęła ona do naszego kraju z Europy Zachodniej 

i Północnej, gdzie gospodarstwa opiekuńcze rozwijają się najbardziej dynamicznie. Niezależnie od 

efektów tej swoistej dyfuzji innowacji, w Polsce pojawiały się także oddolne inicjatywy pokrewne 

wobec zielonej opieki. Ich źródłem mogły być tradycje udzielania wsparcia osobom go potrzebującym 

w ramach wielopokoleniowych rodzin wiejskich oraz tradycje związane z samopomocą sąsiedzką. 

Istotne były także zapewne codzienne obserwacje oraz badania naukowe świadczące o tym, że kontakt 

z naturą, wiejskie środowisko oraz specyficzne relacje społeczne sprzyjają zachowaniu zdrowia oraz 

mogą być bazą do tworzenia usług opiekuńczych wysokiej jakości. Wprowadzanie usług opiekuńczych 

do gospodarstw rolnych mogło być również przejawem indywidualnej przedsiębiorczości mieszkańców 

wsi, którzy poszukiwali pozarolniczych źródeł dochodów oraz sposobów dofinansowania swoich 

gospodarstw. W ostatnich latach problematyka tworzenia w Polsce gospodarstw opiekuńczych została 

najmocniej podjęta przez jednostki doradztwa rolniczego. Wielkie zasługi w promowaniu zielonej 

opieki w naszym kraju ma zespół Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Za sprawą 

pilotażowych projektów realizowanych przez tę jednostkę kwestia rozwoju zielonej opieki postawiona 

została na szczeblu krajowym. 

Z punktu widzenia celów projektu GROWID istotną kwestią jest poszukiwanie odpowiedzi na 

pytanie dlaczego te pojawiające się w ostatnich dwóch dekadach inicjatywy związane z usługami 

społecznymi w gospodarstwach rolnych nie doprowadziły do ich oddolnego rozwoju na szerszą skalę. 

Projekty i badania wstępne prowadzone przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie 

wskazują, że jedną z najważniejszych barier w powstawaniu gospodarstw opiekuńczych były kwestie 

prawne. Teoretycznie mogłyby one funkcjonować w oparciu o już istniejące regulacje, ale poziom ich 

skomplikowania powodował, że podjęcie tego typu działalności było bardzo trudne. Pomoc społeczna 

i rolnictwo to dwa zupełnie różne obszary ludzkiej aktywności i polityki państwa. Można je 

skonceptualizować jako oddzielne systemy społeczne, które nastawione są na wewnętrzne 

różnicowanie oraz skupiają się na realizacji jedynie swoich funkcji, co powoduje brak wzajemnej 

komunikacji pomiędzy organizowanymi przez nie obszarami rzeczywistości. Gospodarstwa opiekuńcze 

trudno przypisać arbitralnie do jednego lub drugiego systemu. Gospodarstwa opiekuńcze nie powstają 

na przecięciu pomocy społecznej i rolnictwa, ponieważ są to systemy, które nie mają punktów 

stycznych. Trafniejszą metaforą opisującą model gospodarstw opiekuńczych jest metafora łącznika czy 

też mostu łączącego ze sobą dwa obszary aktywności społecznej. Rozdzielność systemów społecznych 
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powodowała, że w przeszłości niemożliwe było wyłonienie lidera, który pokierowałby procesem 

implementacji tej innowacji w Polsce oraz wskazał właściwą formę prawną i organizacyjną 

gospodarstw. Brak jednoznacznego osadzenia gospodarstw opiekuńczych w kontekście prawnym 

i gospodarczym rodził z kolei trudności z pozyskiwaniem środków na sfinansowanie usług w ramach 

zielonej opieki. Pojawiające się w ostatnich latach oddolne inicjatywy oraz projekty związane z zieloną 

opieką nie dysponowały potencjałem oraz środkami na całkowite przezwyciężenie tych barier oraz 

wypracowanie uniwersalnego modelu gospodarstwa opiekuńczego możliwego do zastosowania 

w skali ogólnopolskiej. W ich ramach opracowywane były rozwiązania „na własny użytek”, które były 

trudne bądź niemożliwe do skopiowania przez inne osoby czy organizacje.  

Ambicją projektu GROWID jest likwidacja opisanych w poprzednim akapicie barier. Opracowany 

w jego ramach model gospodarstwa opiekuńczego powinien być możliwy do wdrożenia w jak 

największym stopniu.  Oznacza to, że projekt musi opierać się na realnych założeniach oraz 

proponować rozwiązania możliwe do zastosowania. Pomocna w osiągnięciu tego zamierzenia powinna 

być analiza dotychczas podejmowanych inicjatyw polegających na łączeniu działalności rolniczej 

i społecznej. Osoby i instytucje je realizujące we własnym zakresie poszukiwały rozwiązań, które 

pozwalały urzeczywistnić ideę zielonej opieki. Ich doświadczenia są cennym źródłem wiedzy 

o barierach w rozwoju gospodarstw opiekuńczych oraz możliwych sposobach ich przezwyciężenia. 

Zebranie tych doświadczeń oraz ewaluacja dotychczas wypracowanych rozwiązań pozwoli na 

zwiększenie prawdopodobieństwa, że efekty pracy konsorcjum GROWID będą mogły zostać 

zastosowane w praktyce.  

Z uwagi na powyższe, główny cel czwartego zadania badawczego został zdefiniowany jako 

wypracowanie rekomendacji do modelu gospodarstwa opiekuńczego na podstawie doświadczeń 

zebranych w dotychczas zrealizowanych projektach. Realizacja celu głównego będzie obejmować 

identyfikację już przetestowanych rozwiązań, które powinny zostać włączone do modelu (np. 

organizacja wyżywienia, finansowanie, program działania). Jego osiągnięcie pozwoli na określenie 

struktury modelu, czyli określenie zestawu elementów, z których powinno składać się docelowe 

rozwiązanie. Analiza podjętych w przeszłości inicjatyw pozwoli również na identyfikację tych ich części 

składowych, które będą pasować do tak określonej struktury modelu. Jednocześnie zidentyfikowane 

zostaną obszary, w których potrzebne są całkiem nowe wytyczne i regulacje prawne.  

Główny cel badania osiągnięty zostanie poprzez realizację trzech celów szczegółowych: 

1. Stworzenie typologii działań związanych z łączeniem działalności rolniczej i usług 

opiekuńczych. 

2. Pogłębienie wiedzy na temat poszczególnych typów inicjatyw związanych z łączeniem 

działalności rolniczej i usług opiekuńczych. 

3. Ocena dotychczas zrealizowanych inicjatyw. 
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2. Organizacja procesu badawczego 
 

Konsorcjantem odpowiedzialnym za realizację zadania 4 „Identyfikacja i analiza dotychczas 

podejmowanych inicjatyw w zakresie łączenia działalności rolniczej i opiekuńczej w Polsce” było 

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Jego pracownicy wykonali większość prac 

analitycznych oraz opracowali raport zawierający rekomendacje. Zgodnie z przyjętą w ramach 

konsorcjum GROWID zasadą, w realizację zadań włączeni zostali także pozostali partnerzy. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło wsparcia w zakresie identyfikacji i udostępnienia 

danych zastanych oraz identyfikacji i dotarcia do ekspertów, z którymi przeprowadzone zostały 

wywiady eksperckie. Przedstawiciel Ministerstwa brał także udział w opracowaniu rekomendacji do 

budowy modelu gospodarstwa opiekuńczego w Polsce. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie włączyły się w proces przygotowania narzędzi badawczych, raportu 

z badań oraz zawartych w nim rekomendacji. Przedstawiciele tych dwóch konsorcjantów zrealizowali 

część badań terenowych – przeprowadzili wybrane wywiady eksperckie oraz przygotowali po jednym 

badaniu techniką studium przypadku.  

Proces badawczy w ramach zadania 4 został zaprojektowany w taki sposób, by z każdym kolejnym 

etapem jego realizacji uszczegółowieniu ulegała wiedza na temat już zrealizowanych inicjatyw z 

zakresu rolnictwa społecznego. Badanie podzielone zostało na trzy etapy, co odpowiadało 

przedstawionym powyżej trzem celom szczegółowym zadania.  

W ramach realizacji pierwszego etapu badania przygotowano typologię inicjatyw polegających na 

łączeniu działalności rolniczej i usług opiekuńczych. Zamierzeniem zespołu projektowego było 

stworzenie jak najbardziej kompletnej bazy tego typu przedsięwzięć. Pierwszym krokiem była analiza 

dokumentacji wytworzonej w czasie przygotowań do realizacji projektu GROWID. W szczególności były 

to produkty wytworzone w ramach badań wstępnych realizowanych przez Centrum Doradztwa 

Rolniczego Oddział w Krakowie w ramach projektów „Gospodarstwa opiekuńcze: budowanie sieci 

współpracy” (finansowanie w ramach SIR - Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich) oraz „Gospodarstwa opiekuńcze: rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich” i 

„Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich (finansowanie w ramach planu 

operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich). Na tej podstawie zidentyfikowano pierwsze 

inicjatywy, które zostały wpisane do bazy przedsięwzięć z zakresu zielonej opieki. Stworzono również 

listę ekspertów, z którymi przeprowadzone zostały wywiady. Łącznie zrealizowano trzynaście 

wywiadów z przedstawicielami następujących kategorii podmiotów: 

1. Ministerstwa: 
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a. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wywiady pogłębione z trzema 

przedstawicielami, 

b. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – wywiad grupowy, 

2. Ośrodek Doradztwa Rolniczego – wywiady pogłębione z dwoma przedstawicielami, 

3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – wywiad pogłębiony, 

4. Urząd Wojewódzki – wywiad grupowy 

5. Urząd gminy – wywiad pogłębiony, 

6. Ośrodek Pomocy Społecznej - wywiad pogłębiony, 

7. Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - wywiad pogłębiony, 

8. Izba Rolnicza - wywiad pogłębiony, 

9. Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie – wywiad 

pogłębiony. 

Na podstawie przeprowadzonych rozmów stworzono ostateczną wersję bazy inicjatyw 

polegających na łączeniu rolnictwa i działalności opiekuńczej, które były podejmowane w ostatnich 

latach w Polsce. Analiza informacji zebranych na temat poszczególnych przedsięwzięć pozwoliła na 

pogrupowanie i stworzenie ich typologii. Wyróżniono następujące typy: 

1. projekty realizowane przez ośrodek doradztwa rolniczego, 

2. inicjatywy w ramach organizacji pozarządowych, 

3. gospodarstwo opiekuńcze działające jak podmiot ekonomii społecznej, 

4. organizacja zrzeszająca rolników prowadzących gospodarstwo opiekuńcze, 

5. działalność komercyjna w zakresie opieki całodobowej na obszarach wiejskich. 

Drugi etap badań w ramach zadania 4 polegał na pogłębieniu wiedzy na temat poszczególnych 

typów przedsięwzięć oraz identyfikacji szczegółowych rozwiązań stosowanych w ich obrębie. 

Osiągnięto to poprzez przeprowadzenie badań metodą studium przypadku. Case study realizowane 

były w ramach każdego ze stworzonych typów inicjatyw, co obrazuje poniższa tabela.  

Typ przedsięwzięcia Miejsca realizacji badań 

Projekty realizowane przez Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 

Inicjatywy w ramach organizacji pozarządowych 
Farma Życia 

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna 

Gospodarstwo opiekuńcze działające jak podmiot 
ekonomii społecznej 

Toskania Kociewska 
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Organizacja zrzeszająca rolników prowadzących 
gospodarstwo opiekuńcze 

Stowarzyszenie Gospodarstw Opiekuńczych 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Działalność komercyjna w zakresie opieki 
całodobowej na obszarach wiejskich 

Rodzinny Dom Pomocy „Magnolia” 

 

Ostatnim etapem realizacji zadania badawczego było opracowanie raportu zawierającego 

rekomendacje odnośnie tworzonego modelu gospodarstwa opiekuńczego oraz strategii jego 

wdrażania. Efektem jego realizacji jest niniejszy tekst. Należy także zwrócić uwagę, że badania 

terenowe w ramach zadania badawczego numer 4 zostały zakończone wcześniej niż w przypadku 

badań numer 2 i 3. Informacje zebrane w ramach opisywanego tu procesu badawczego pozwoliły na 

stworzenie struktury rekomendacji, która została zastosowana w raportach ze wszystkich badań 

stosowanych w ramach projektu GROWID. W ten sposób zadanie numer 4 wpisało się w czynności 

realizowane w ramach zadania numer 5, którego celem było stworzenie spójnej diagnozy na podstawie 

wyników wszystkich projektów badawczych realizowanych przez konsorcjum GROWID. 
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3. Metody badawcze  
 

3.1. Wywiady eksperckie 

Pierwotny projekt badań, który opisany został we wniosku projektowym GROWID zakładał, że do 

tworzenia bazy inicjatyw z zakresu zielonej opieki wykorzystane zostaną wyniki wywiadów 

pogłębionych z ekspertami. Po rozpoczęciu badań terenowych zdecydowano się jednak na zastąpienie 

części wywiadów indywidualnych wywiadami grupowymi. Dzięki temu możliwe było zebranie w 

krótszym czasie większej ilości informacji. Takie postępowanie było jednak uzasadnione nie tylko 

względami merytorycznymi, ale także praktycznymi. Wybrani do udziału w badaniach eksperci często 

nie dysponowali szeroką wiedzą na temat inicjatyw polegających na łączeniu rolnictwa i usług 

społecznych. O ile potrafili oni wskazać przykłady tego typu przedsięwzięć, to nie potrafili 

wypowiedzieć się na temat szczegółowych zasad ich funkcjonowania. W tej sytuacji przeprowadzanie 

wywiadu pogłębionego było nieuzasadnione. Ostatecznie przeprowadzono jedenaście wywiadów 

pogłębionych oraz dwa wywiady grupowe.  

Na potrzeby realizacji wywiadów opracowano narzędzie badawcze – scenariusz. Był on możliwy do 

wykorzystania zarówno w wywiadach grupowych, jak i indywidualnych. Z oczywistych względów w 

czasie wywiadów grupowych ilość zadawanych pytań była mniejsza oraz rezygnowano z dodatkowych, 

„pogłębiających” pytań. Scenariusz wywiadu podzielony został na 4 segmenty pytań: 

1. przykłady łączenia pomocy/wsparcia/terapii z rolnictwem – celem pytań zawartych w tym 

segmencie była identyfikacja przedsięwzięć z zakresu zielonej opieki, 

2. potencjalne gospodarstwo opiekuńcze – celem pytań zawartych w tym segmencie było 

poznanie opinii ekspertów na temat struktury modelu gospodarstwa opiekuńczego oraz 

poszczególnych jego części składowych, 

3. rozpoznanie zainteresowania – celem pytań zawartych w tym segmencie było określenie, 

jakiego wsparcia mogą udzielić respondenci i/lub reprezentowane przez nich instytucje w 

czasie tworzenia i wdrażania modelu gospodarstwa opiekuńczego.  

4. podsumowanie – celem tej części wywiadów było zebranie wolnych wniosków respondentów 

oraz upewnienie się, że wszystkie ważne wątki poruszane wcześniej zostały dostatecznie 

pogłębione i wyczerpująco omówione.  

W czasie tworzenia narzędzia badawczego zespół projektowy stwierdził, że zarysowany powyżej 

ogólny scenariusz wymaga uzupełnienia. Wynikało to z faktu, że w badaniu brali udział eksperci 

reprezentujący bardzo różne instytucje i środowiska. Było to konsekwencją opisanego powyżej 

dualizmu gospodarstw opiekuńczych, które są rozwiązaniem łączącym dwa systemy społeczne – 
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rolnictwo i pomoc społeczną. Z tego względu ramowy scenariusz wywiadu został uzupełniony o 

dodatkowe segmenty pytań dla przedstawicieli instytucji zidentyfikowanych jako kluczowi aktorzy 

procesu wdrażania modelu gospodarstw opiekuńczych. Takie dodatkowe zestawy pytań stworzono dla 

przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek doradztwa rolniczego oraz 

reprezentantów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

3.2. Studia przypadków 

Charakterystyka metody studium przypadku powoduje, że każda z sześciu analiz 

przeprowadzonych w ramach zadania 4 mogłaby być traktowana jako oddzielny projekt badawczy. 

Z każdego studium powstał oddzielny mini-raport, który później stał się częścią niniejszego raportu 

końcowego z zadania badawczego. Studia przypadków były też realizowane przez różnych badaczy – 

łącznie 5 osób.  

Ogólny cel badań, czyli opracowanie rekomendacji dla modelu gospodarstwa opiekuńczego oraz 

strategii jego wdrażania powodował jednak, że mimo specyfiki zastosowanej metody badawczej, prace 

poszczególnych badaczy należało ukierunkować. Musieli oni dążyć do uzyskania porównywalnych 

wyników, które umożliwią wskazanie najlepszych rozwiązań i włączenie ich do tworzonych ram 

funkcjonowania zielonej opieki w Polsce. Do badania (z)realizowanych inicjatyw z jej zakresu 

wykorzystany został model ewaluacji oparty o teorię programu. Na potrzeby realizacji studiów 

przypadków przyjęto, że działania związane z opieką w gospodarstwach rolnych są 

programami/projektami, które zostały stworzone by osiągnąć jakieś określone z góry efekty, tj. 

rozwiązać jakiś uprzednio zdiagnozowany problem. Badania w ramach studiów przypadku zmierzały 

zatem do sprawdzenia czy ów program był skuteczny i czy jakieś jego elementy mogą zostać 

wykorzystane w tworzonym modelu gospodarstwa opiekuńczego.  

Model ewaluacji oparty o teorię programu zakłada, że każda interwencja – program/projekt – jest 

swoistą teorią zmiany. Przyjmuje się, że w danych warunkach, realizacja określonych działań, 

z wykorzystaniem takich a nie innych zasobów, przyczyni się ona do rozwiązania określonego 

problemu. Rolą ewaluacji jest sprawdzenie, czy w świetle uzyskanych efektów dana teoria programu 

daje się utrzymać, czy też należy ją odrzucić. Konsekwencją tego stwierdzenia było przyjęcie, że 

ogólnymi celami badań w ramach studiów przypadków było określenie jakie efekty chcieli uzyskać 

autorzy danej inicjatywy, jakie działania zaplanowali, żeby je osiągnąć i jak te działania sprawdziły się 

w praktyce. Jednostką analizy były projekty realizowane w różnym czasie w różnych miejscach Polski.  

Interwencje, które zmierzają do rozwiązania jakiegoś problemu mają kilka elementów składowych: 

1. problemy, które miały zostać rozwiązane. Badacze musieli odtworzyć wstępną diagnozę 

postawioną przez autorów inicjatywy oraz dowiedzieć się, jakie cele chcieli osiągnąć poprzez 

jej realizację.   



Zadanie 4. 
 

11 
 Projekt „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWiD)” ID: 381773 współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. Umowa Gospostrateg nr 1/381773/17/NCBR/2018. 

 

2. działania, które zmierzają do rozwiązania problemów. Podejmowane interwencje rzadko 

zmierzają do bezpośredniego rozwiązania problemów. Osiągnięcie głównego celu wymaga 

zazwyczaj określenia celów i efektów pośrednich. Zadaniem badaczy było poznanie 

planowanych oraz faktycznie zrealizowanych działań oraz odtworzenie całego procesu 

realizacji danej interwencji. 

3. mediatory, czyli czynniki, które przeszkadzają bądź ułatwiają osiąganie celów pośrednich i 

końcowych. Pomiędzy programem działania (planowanymi działaniami), rzeczywistymi 

działaniami oraz ich efektami pojawiają się różnego rodzaju bariery i ułatwienia. Wiele z tych 

barier/ ułatwień pojawia się niespodziewanie, inne zaś są łatwe do przewidzenia i były 

uwzględniane w czasie tworzenia diagnozy. Badacze realizujący studia przypadku dążyli do 

stworzenia dokładnej listy mediatorów, zarówno tych przewidzianych, jak i wykrytych w 

czasie realizacji programu.  

Na podstawie powyższych założeń teoretycznych stworzono zestaw problemów badawczych. 

Wykorzystane w nich pojęcia zostały następnie zoperacjonalizowane, a efektem tego procesu było 

stworzenie scenariuszy wywiadów oraz formularzy ułatwiających zbieranie danych z obserwacji. 

Sformułowano sześć ogólnych pytań badawczych (zaznaczonych poniżej pogrubioną czcionką), do 

których przyporządkowano pytania szczegółowe: 

1. Na jakim etapie realizacji jest projekt? Czy jest to tocząca się interwencja (wtedy 

prowadzimy ewaluacje mid-term, okresową) czy zakończony proces (wtedy przeprowadzamy 

ewaluację ex post - końcową)?  

2. Jaka jest geneza danej inicjatywy?  

a. Kim są autorzy/realizatorzy inicjatywy? Jakie mają doświadczenie, czym się wcześniej 

zajmowali? 

b. Jakie problemy chcieli rozwiązań autorzy inicjatywy? 

c. Co spowodowało, że to właśnie autorzy/ realizatorzy inicjatywy zainteresowali się 

rozwiązaniem danego problemu? Czy wywodzili się z sektora rolniczego bądź z 

pomocy społecznej? Jeśli tak, to jaka jest ich historia działania w tych obszarach (np. 

jak długo prowadzą gospodarstwo, skąd pochodzą)? 

d. W jaki sposób autorzy inicjatywy zaznajomili się z tematyką zielonej opieki? 

3. Jaka była/jest teoria działania? 

a. Jakimi zasobami dysponowali autorzy inicjatywy?1 Jak planowali je wykorzystać? W 

jakim stanie początkowym było gospodarstwo/a, w którym/ch realizowano 

działania? 

                                                           
1 Zasoby można utożsamiać z przewidzianymi mediatorami o pozytywnym działaniu. 
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b. Jakie były pierwotne założenia inicjatywy? Jakie postawili sobie cele do osiągnięcia?  

c. W jaki sposób planowano mierzyć efekty działań i poziom realizacji celów? Jakie 

określono wskaźniki?2 

d. Kto miał być odbiorcą, beneficjentem działań w ramach badanej inicjatywy? 

e. Jakie źródła finansowania przewidywano na etapie planowania działań?   

4. Jak przebiega/ła realizacja działań? 

a. Czy modyfikowano pierwotny stan gospodarstwa by dostosować je do realizowanych 

działań? 

b. Czy pierwotnie postawione cele ulegały modyfikacji w czasie realizacji działań? Jeśli 

tak, to co wymuszało te modyfikacje? 

c. Czy zmianie ulegał skład grupy beneficjentów czy też działania były kierowane do 

pierwotnie określonej grupy osób? 

d. Z kim współpracowali/współpracują w czasie realizacji działań? 

e. Jakie są/były największe trudności i bariery w realizowaniu zaplanowanych działań? 

f. Co ułatwiało realizację planu? 

5. W jakim stopniu osiągnięto cele określone w teorii działania? 

a. W jakim stopniu osiągnięto zaplanowane wskaźniki? 

b. Jakie nieplanowane efekty osiągnięto? 

c. Jak realizacja inicjatywy wpłynęła na jej beneficjentów?  

d. Czy realizacja projektu przyczynia/ła się do rozwiązania problemu? Czy istnieje 

konieczność kontynuowania działań? 

e. Czy podjęcie działań opiekuńczych wpłynęło na działalność rolniczą? 

f. W jaki sposób zmieniła się sytuacja (życiowa, zawodowa) osób zaangażowanych w 

projekt pod wpływem pracy przy jego realizacji? 

6. Ocena ekspercka na etapie formułowania rekomendacji – o te rzeczy nie pytamy wprost w 

czasie badań. Czy dana teoria działania jest do utrzymania? 

a. Czy prowadzono jakąś ewaluację działań? Jeśli tak, to jakie były jej wyniki? W jakim 

stopniu zrealizowano zaplanowane wskaźniki? 

b. Czy zaplanowane działania były adekwatne? 

c. Czy na etapie tworzenia planu trafnie zdefiniowano mediatory (zasoby bariery)? 

                                                           
2 Wskaźniki należy tu rozumieć metaforycznie. Nie każda badana inicjatywa będzie miała postać 

sformalizowanego projektu, w którym można łatwo sprawdzić wskaźniki. Nawet jednak osoby działające 
nieformalnie muszą na jakichś danych opierać swoją ocenę sytuacji.  



Zadanie 4. 
 

13 
 Projekt „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWiD)” ID: 381773 współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. Umowa Gospostrateg nr 1/381773/17/NCBR/2018. 

 

d. Czy osiągnięto założone efekty? Czy jest szansa na osiągnięcie zaplanowanych 

efektów w przyszłości? Czy działania przyczyniły się do rozwiązania pierwotnie 

zdiagnozowanego problemu? 

e. Jak dane zasoby w postaci gospodarstw przekładają się na realizację usług? Tzn. jakie 

usługi można realizować w różnych typach gospodarstw? 

f. Czy osiągnięte efekty są trwałe?  

g. Czy osiągnięte efekty uzasadniają poniesienia nakładów niezbędnych do ich 

uzyskania? 

h. Czy forma prawna warunkuje formę opieki? Czy też raczej to chęć świadczenia 

określonej usługi wpływa na wybór formy prawnej? 

i. Czy dana inicjatywa możliwa jest do realizacji przez indywidualnego rolnika czy może 

raczej potrzebna jest organizacja? 

j. Czy projekt możliwy jest do powtórzenia w innych miejscach? Czy możliwa jest jego 

implementacja w skali ogólnopolskiej. 

k. Jakie elementy danej inicjatywy mogłyby zostać włączone do tworzonego modelu 

gospodarstwa opiekuńczego? 

W ramach badań metodą studium przypadku badacze stosowali trzy rodzaje technik: 

1. Analiza dokumentów. Zasadnicza część analizy dokumentów była prowadzona przed 

wyjazdem na badania terenowe. Jej wyniki były pomocne w określeniu zestawu respondentów 

oraz zaplanowaniu prac na miejscu. Dokumenty w niektórych przypadkach dostarczały 

odpowiedzi na wiele pytań badawczych, w innych przypadkach, gdy dostępna dokumentacja 

była uboga, trzeba było bardziej polegać na danych zebranych w terenie. Ze względu na 

zróżnicowanie badanych inicjatyw nie precyzowano jakie dokumenty należy obowiązkowo 

przeanalizować. Ich zestaw był ustalany indywidualnie dla każdego przypadku. Badacze zostali 

poinstruowani jedynie, by zwracać uwagę na następujące kategorie dokumentów: 

a. dokumentacja projektowa (np. wniosek o udzielenie wsparcia, raport z realizacji 

projektów, wniosek o płatność, raport z ewaluacji),  

b. oficjalne dokumenty (np. w przypadku NGO statut organizacji, uchwały organów),  

c. strony internetowe, publikacje drukowane i w internecie (jako publikacje traktowane 

były także prezentacje multimedialne, filmy, audycje radiowe jako specyficzne rodzaje 

dokumentów do analizy). 

2. Wywiady indywidualne i grupowe. W ramach każdego studium należało wykonać co najmniej 

5 wywiadów. Nie określono ich dokładnej liczby, ponieważ ta powinna być uzależniona od 

sytuacji. Badacze prowadzili wywiady tak długo, aż uzyskiwali wszystkie potrzebne informacje, 

to znaczy do czasu, gdy w rozmowach przestały się pojawiać nowe istotne wątki. Dążono do 
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tego, by wszystkie wywiady były nagrywane. W przypadku braku możliwości rejestracji 

rozmowy sporządzono na bieżąco w czasie rozmowy notatkę. Badacze rekrutowali 

respondentów spośród trzech typów osób: 

a. Osoby realizujące projekty, autorzy inicjatyw, osoby bezpośrednio odpowiedzialne za 

tworzenie i realizację działań, 

b. Beneficjenci: 

i. organizacje, które korzystają z efektów danego projektu oraz rolnicy 

prowadzący gospodarstwa w ramach projektu stworzonego przez 

inny podmiot, 

ii. osoby, które korzystają z efektów danego projektu, np. osoby przebywające w 

gospodarstwach opiekuńczych, członkowie ich rodzin, 

c. Osoby z otoczenia – współpracownicy, osoby wspierające działania, obserwatorzy 

zewnętrzni, lokalni eksperci, którzy mogą pomóc w ocenie założeń i efektów projektu, 

np. pracownicy pomocy społecznej w danej gminie, pracownicy NGO 

współpracujących z realizatorami projektu. 

3. Obserwacja. Ta technika badawcza pozwalała uzyskać głębokie zrozumienie tego, jak działa 

dana inicjatywa/projekt. Dzięki obserwacji nie poprzestawano jedynie na rozmowach z 

wytypowanymi osobami i wyrażonych przez nich opiniach. W miarę możliwości próbowano 

obserwować daną inicjatywę „w działaniu”. Przykładem tego typu obserwacji w czasie 

zrealizowanych badań było spędzenie przez badacza wspólnie kilku dni z uczestnikami 

gospodarstwa opiekuńczego, uczestnictwo w spotkaniu zarządu stowarzyszenia, 

obserwowanie pracy instytucji publicznej. Dzięki obserwacji badacze nieustannie 

konfrontowali informacje pozyskane za pomocą analizy dokumentów i wywiadów ze stanem 

faktycznym. Ważnym aspektem obserwacji była także inwentaryzacja miejsc, w których 

realizowana była badana inicjatywa. Chodziło tu zarówno o przyjrzenie się społeczności 

lokalnej, jak również o charakterystykę gospodarstw, w których świadczona jest opieka. W tym 

drugim przypadku obowiązkowe będzie sporządzenie obszernej dokumentacji fotograficznej. 

Obserwacje w realnie działających gospodarstwach świadczących usługi społeczne miały 

kapitalne znaczenie dla tworzenia rekomendacji odnośnie wymogów infrastrukturalnych 

stawianych gospodarstwom opiekuńczym.  

Wyruszając w teren badacze dysponowali wspólnymi narzędziami badawczymi i analitycznymi: 

 czterema scenariuszami wywiadów, analogicznie do wyróżnionych powyżej czterech typów 

respondentów: 

o scenariusz wywiadu z osobami realizującymi projekty, autorami inicjatyw, osobami 

bezpośrednio odpowiedzialnymi za tworzenie i realizację działań 
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o scenariusz wywiadu z beneficjentami – osobami korzystającymi z efektów danego 

projektu, np. osobami przebywającymi w gospodarstwach opiekuńczych, członkami 

ich rodzin 

o scenariusz wywiadu z beneficjentami – rolnikami prowadzącymi gospodarstwa w 

ramach projektu stworzonego przez inny podmiot 

o scenariusz wywiadu z osobami z otoczenia – współpracownikami, osobami 

wspierającymi, obserwatorami zewnętrznymi, lokalnymi ekspertami, 

 formularz z pytaniami, na które trzeba udzielić odpowiedzi w ramach obserwacji, 

 struktura raportu ze studium przypadku. 

Scenariusze wywiadów oraz zestaw zagadnień do wykorzystania w czasie obserwacji umieszczone 

zostały w aneksach do niniejszego raportu.  
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4. Typologia działań związanych z łączeniem 
działalności rolniczej i usług opiekuńczych  

 

4.1. Przegląd literatury w zakresie inicjatyw łączących działalność opiekuńczą 

z działalnością rolniczą 

Łączenie działalności opiekuńczej z działalnością rolniczą wpisuje się w nurt rolnictwa społecznego. 

Rolnictwo społeczne to zespół działań wykorzystujących zasoby rolne, zarówno roślinne, jak 

i zwierzęce, aby wytworzyć świadczenia społeczne, na obszarach wiejskich lub podmiejskich, takie jak: 

rehabilitacja, terapia, chronione miejsca pracy, uczenie się przez całe życie i inne działania 

przyczyniające się do integracji społecznej. W takim ujęciu chodzi m.in. o stworzenie - w ramach 

gospodarstwa rolnego - warunków umożliwiających osobom o szczególnych potrzebach uczestnictwa 

w codziennych zajęciach w gospodarstwie, aby zapewnić rozwój i postępy tych osób oraz poprawić ich 

samopoczucie. W Opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Rolnictwo 

społeczne: zielone usługi terapeutyczno-opiekuńcze oraz polityka społeczna i zdrowotna” (2013/C 

44/07) postawiono diagnozę stopnia rozwoju rolnictwa społecznego w Europie oraz wskazano kierunki 

jego rozwoju. Na tej podstawie można stwierdzić, że: 

1. rolnictwo społeczne przyjmuje różne formy w Europie; 

2. niezbędne jest ustalenie wspólnej definicji rolnictwa społecznego; 

3. nie istnieją ramy prawne na poziomie krajowym i unijnym odnośnie rolnictwa 

społecznego; 

4. istnieje konieczność prowadzenia statystki, która obejmowałaby różne formy rolnictwa 

społecznego; 

5. konieczne jest badanie skutków, jakie przynosi rolnictwo społeczne; 

6. niezbędne jest utworzenie sieci rolnictwa społecznego; 

7. konieczne jest kształcenie usługodawców oraz usługobiorców; 

8. konieczna jest współpraca między instytucjami z różnych sektorów. 

Ze względu na stopień zaawansowania w poszczególnych krajach, rozwój rolnictwa społecznego  

w Europie można podzielić na 4 etapy: początkujący, wielofunkcyjnego rolnictwa, rolnictwa 

społecznego jako zidentyfikowanej część systemu pomocy społecznej oraz rolnictwa społecznego jako 

modelu łącznego, w którym istnieje podobny poziom zaangażowania ze strony rolnictwa jak i ze strony 

systemu pomocy społecznej.  

Na tym tle można stwierdzić, że rolnictwo społeczne w Polsce znajduje się w początkowej fazie. 

Sama idea zaistniała w sferze doradztwa rolniczego i poprzez ten sektor została w pewnym stopniu 
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upowszechniona w sektorze pomocy społecznej i ekonomii społecznej. Możemy obserwować nieliczne 

przykłady inicjatyw, szczególnie tych, które zostały zrealizowane w ramach projektów. Społeczeństwo 

charakteryzuje się niską świadomością na temat idei rolnictwa społecznego, utożsamiając je tylko 

i wyłącznie z sektorem rolnym. 

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju stosowane jest szerokie ujęcie rolnictwa 

społecznego. Rozumiane są pod tym wszelkie inicjatywy na obszarach wiejskich w podejmowaniu 

różnych działań na rzecz aktywizacji i opieki nad osobami starszymi. Z tego względu należy także 

szeroko pilotować podejmowane działania. 

Gospodarstwa opiekuńcze stanowią element szerszej koncepcji tzw. rolnictwa społecznego, 

łączącego ideę rolnictwa wielofunkcyjnego i usługowo-społecznego wraz z opieką zdrowotną na 

poziomie lokalnym. 

W 2015 r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego jako gospodarstwa opiekuńcze  

traktowano3: 

„gospodarstwa rolne, które oferują opiekę dla osób (dzieci, dorośli, seniorzy) z 

problemami, w tym integracyjnymi, wychowawczymi oraz z upośledzeniami. Są to m.in. 

gospodarstwa pełniące funkcje opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych ruchowo i 

intelektualnie, cierpiących na chorobę Alzheimera czy autyzm. Wśród podopiecznych 

mogą znajdować się też osoby długotrwale bezrobotne, uzależnione, wypalone 

zawodowo i byli więźniowie.” 

Na konferencji w Gdańsku w 2015 r. A. Toby dokonała prezentacji propozycji typologii gospodarstw 

opiekuńczych, wyróżniając następujące4: 

1. dzieci i młodzież, w tym młodociane matki z małoletnimi dziećmi (pobyty całodobowe 

krótko i długoterminowe); 

2. osoby starsze wymagające wsparcia (pobyty całodobowe krótko i długoterminowe); 

3. osoby starsze i niepełnosprawne (pobyty dzienne krótko i długoterminowe); 

4. osoby starsze aktywne fizycznie (nieaktywne zawodowo). 

W Informacji o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19.10.2016 gospodarstwo 

opiekuńcze zostało określone jako: 

                                                           
3 Informacja na stronie internetowej KPODR, 2015, dostęp online: http://www.czwa.odr.net.pl/pzdr-

bedzin/40-dzialy/przedsiebiorczosc-wiejskiego-gospodarstwa-domowego-i-agroturystyki/1069-gospodarstwa-
opieku%C5%84cze.html [16.04.2019]. 

4 A. Toby, Konferencja pt. „Gospodarstwa opiekuńcze w koncepcji rolnictwa zaangażowanego społecznie”, 
PODR, Gdańsk 20 października 2015 r. 

http://www.czwa.odr.net.pl/pzdr-bedzin/40-dzialy/przedsiebiorczosc-wiejskiego-gospodarstwa-domowego-i-agroturystyki/1069-gospodarstwa-opieku%C5%84cze.html
http://www.czwa.odr.net.pl/pzdr-bedzin/40-dzialy/przedsiebiorczosc-wiejskiego-gospodarstwa-domowego-i-agroturystyki/1069-gospodarstwa-opieku%C5%84cze.html
http://www.czwa.odr.net.pl/pzdr-bedzin/40-dzialy/przedsiebiorczosc-wiejskiego-gospodarstwa-domowego-i-agroturystyki/1069-gospodarstwa-opieku%C5%84cze.html
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 „gospodarstwo rolne oferujące wsparcie osobom potrzebującym pomocy. Z usług 

takich gospodarstw mogą korzystać np. osoby starsze, które chcą wypocząć na wsi, ale 

również te zainteresowane dłuższym pobytem.”5 

Wokół rolnictwa społecznego i gospodarstw opiekuńczych powstał ruch znajdujący 

odzwierciedlenie w licznych konferencjach, seminariach i publikacjach. Większość z nich organizowana 

była przez jednostki doradztwa rolniczego albo we współpracy z nimi. Wybrane publikacje w 

jednostkach doradztwa rolniczego: 

1. Rolnik opiekun gospodarstwa opiekuńcze forma wsparcia osób starszych, „Twój Doradca 

Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, nr 2/234 luty 

2019. 

2. Zielona opieka Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, „Twój Doradca 

Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, nr 12/232 

grudzień 2018. 

3. Seminarium Usługi opiekuńcze w gospodarstwie rolnym nowa forma przedsiębiorczości 

wiejskiej, „Twój Doradca Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we 

Wrocławiu nr 5/225 maj 2018.  

4. Senior w gospodarstwie gospodarstwa opiekuńcze, „Twój Doradca  Rolniczy Rynek” 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu nr 3/223 marzec 2018. 

5. Życie zaczyna się po sześćdziesiątce gospodarstwa opiekuńcze, „Twój Doradca Rolniczy 

Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu nr 6/214 czerwiec 

2017. 

6. Gospodarstwa społecznie zaangażowane gospodarstwa opiekuńcze, „Twój Doradca 

Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu nr 4/212 

kwiecień 2017. 

7. Gospodarstwa dla seniorów gospodarstwo opiekuńcze jako element rolnictwa 

społecznego, „Twój Doradca  Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

we Wrocławiu nr 12/196 grudzień 2015.  

8. Gospodarstwa opiekuńcze, „Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Końskowoli 2 (342) Luty 2019. 

9. Gospodarstwa opiekuńcze szansą rozwoju obszarów wiejskich, „Wieś Mazowiecka” 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie 9 (215) wrzesień 2018. 

                                                           
5 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 19.10.2016, dostęp online: 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=9ADC369E2495CCA3C12580510052820B 
[16.04.2019]. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=9ADC369E2495CCA3C12580510052820B
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10. „Zielona opieka” ciekawa oferta dla gospodarstw rolnych, „Wieś Kujawsko 

Pomorska” Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 182 sierpień 

2016. 

11. Nasze wydawnictwa wśród najlepszych, „Wieś Kujawsko Pomorska” Kujawsko - Pomorski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 173 listopad 2015 za publikację 

„Gospodarstwa opiekuńcze w Borach Tucholskich a doświadczenie holenderskie”. 

12. Gospodarstwa opiekuńcze w Borach Tucholskich a doświadczenia holenderskie, A. 

Bielińska, M, Bucholz, A. Gajos, J. Lesiewicz, R. Kamiński, A. Kimber-Kubiak, K. Manintveld, 

I. Piesik, C. Snoeij van Middelkoop, A. Toby. 2014, ISBN 978-83-61862-87-1, Kujawsko-

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Minikowo 

13. Usługi opiekuńcze jako przyszłościowa forma działalności gospodarczej na obszarach 

wiejskich. Wymiana wiedzy i doświadczenia pomiędzy podmiotami gospodarczymi (w tym 

rolnikami prowadzącymi usługi opiekuńcze) i instytucjami działającymi w zakresie usług 

opiekuńczych. Materiały konferencyjne. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Minikowie 2018. 

14. Gospodarstwa Opiekuńcze – budowanie sieci współpracy. Wydanie I, red. K. Stępnik, J. 

Król. 2017, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie, Kraków 

15. Zagrody edukacyjne w koncepcji rolnictwa zaangażowanego społecznie. Wydanie I, opr. E. 

Kmita-Dziasek. 2014, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Częstochowa 

16. Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w województwie kujawsko-pomorskim. 

Materiały konferencyjne. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 

17. A. Michalska, Sieciowanie produktów w turystyce wiejskiej - zagrody edukacyjne, ŚODR, 

Modliszewice 2017 

18. K. Sikora, Gospodarstwa opiekuńcze, DODR, Wrocław 2018. 

19. J. Kazberuk, Kreatywna wieś – gospodarstwa opiekuńcze jako innowacyjne kierunki w 

turystyce. Broszura przedwyjazdowa, WMODR, Olsztyn 2017. 

20. B. Radziszewska, Gospodarstwa opiekuńcze”, „Wiadomości Rolnicze”, PODR Szepietowo 

2016. 

21. B. Dittrich, Gospodarstwa opiekuńcze dla osób starszych mogą funkcjonować na zasadach  

rodzinnego domu pomocy – relacja z konferencji, PODR, 2015, http://podr.pl/relacja-z-

konferencji-pt-gospodarstwa-opiekuncze-w-koncepcji-rolnictwa-zaangazowanego-

spolecznie/ 
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4.2. Baza inicjatyw  

Ze względu na brak jednolitej regulacji odnoszącej się do rolnictwa społecznego, szukając inicjatyw 

łączących działalność rolniczą z opiekuńczo-społeczną należy stosować bardzo szerokie podejście. Baza 

inicjatyw obejmuje dwa podstawowe elementy: działania projektowe oraz trwałe przedsięwzięcia - 

podmioty. W ramach działań projektowych przeanalizowano inicjatywy podejmowane przez 

inkubatory innowacji społecznych, lokalne grupy działania, ośrodki wsparcia ekonomii społecznej oraz 

jednostki doradztwa rolniczego, które były realizowane od 2015 do 2019 roku. W ramach 

przedsięwzięć trwałych dokonano analizy przedsięwzięć podejmowanych zarówno przez osoby 

prywatne, jednostki samorządowe, jak i podmioty z trzeciego sektora, które funkcjonowały w 2019 

roku.  

 

 

 



4.2.1. Działania projektowe 

Inkubatory innowacji społecznych 

Inkubatory innowacji społecznych generalnie nie realizowały projektów zbliżonych do zielonej opieki, wyjątkiem są tu wyróżnione w tabeli 1. Agrotreningi, 

które wykazywały pewne podobieństwo. Inkubatory innowacji społecznych poszukiwały nowatorskich pomysłów na usługi dla osób zależnych. 

Dofinansowywano, w formie grantów, testy wybranych pomysłów, a następnie ewaluowano i opisywano rezultaty tych testów. Po zakończeniu ewaluacji 

wybierano innowacje, które zostały przekazywane do upowszechnienia. Zajmować ma się tym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Agrotreningi 

nie zostały wybrane do upowszechnienia. Wśród grantów przyznanych w ramach działalności Inkubatorów Innowacji Społecznych nie ma projektów, które 

wprost wpisywałyby się w projektowany model gospodarstw opiekuńczych. Występują tu jednak projekty, które mogą być inspiracją do tworzenia programu 

działań w przyszłych gospodarstwach świadczących wsparcie dla seniorów. Najbardziej oczywistym przykładem są wspomniane Agrotreningi, ale jest także 

wiele innych ciekawych pomysłów. Przykładem może być innowacja „Wspólny transport, czyli przewóz osób niepełnosprawnych ruchowo” (uruchomienie 

transportowej aplikacji internetowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową) opracowana w ramach działalności inkubatora innowacji społecznych 

prowadzonych przez Fundację Stocznia. Inny dobry przykład to opracowany w ramach Inkubatora Wielkich Jutra Nordic Walking dla osób z dysfunkcjami 

wzroku.  

Tabela 1. Inicjatywy podejmowane przez inkubator innowacji społecznych 

Lp. Nazwa 
projektu 

Nazwa 
inkubatora 

Nazwa 
wykonawcy 

Termin Miejsce 
realizacji  

Cel  Efekty  Link do projektu Uwagi 

1 Agrotreningi 
– metody 
pracy z 
osobami 
starszymi na 
obszarach 
wiejskich 

Małopolski 
Inkubator 
Innowacji 
Społecznych 

Agnieszka Król 2017  Pałecznica 
(woj. 
małopolskie) 

Stworzenie 
narzędzia do pracy 
z grupami seniorów 
i ich rodzinami w 
gospodarstwach 
wiejskich. 

Opracowanie 12 
scenariuszy zajęć dla 
seniorów, które mogą 
być dla realizowane w 
warunkach 
gospodarstwa 
wiejskiego 

http://www.rops.
krakow.pl/pliki/M
IIS/konferencja/In
nMalopolska_PRZ
EWODNIK_online
_1.pdf  

 

Uwagi w 
bardziej 
rozbudowanej 
formie poniżej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwerendy dostępnych źródeł.   

http://www.rops.krakow.pl/pliki/MIIS/konferencja/InnMalopolska_PRZEWODNIK_online_1.pdf
http://www.rops.krakow.pl/pliki/MIIS/konferencja/InnMalopolska_PRZEWODNIK_online_1.pdf
http://www.rops.krakow.pl/pliki/MIIS/konferencja/InnMalopolska_PRZEWODNIK_online_1.pdf
http://www.rops.krakow.pl/pliki/MIIS/konferencja/InnMalopolska_PRZEWODNIK_online_1.pdf
http://www.rops.krakow.pl/pliki/MIIS/konferencja/InnMalopolska_PRZEWODNIK_online_1.pdf
http://www.rops.krakow.pl/pliki/MIIS/konferencja/InnMalopolska_PRZEWODNIK_online_1.pdf
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Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej 

Głównym zadaniem OWES-ów jest animowanie procesu powstawania podmiotów ekonomii społecznej. Przedmiot działalności tych przedsiębiorstw jest 

kwestią drugorzędną. Ważniejszy jest sposób działania, który polega na tworzeniu miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem. Praktycznie nie powstają 

przedsiębiorstwa społeczne, w których te miejsca pracy tworzone by były stricte dla rolników, chodzi raczej o mieszkańców wsi . 

 

Tabela 2. Inicjatywy podejmowane przez ośrodek ekonomii społecznej 

Lp. Nazwa projektu Nazwa OWES Termin Miejsce realizacji  Cel  Efekty  Link do projektu Uwagi 

1. Wyjazd studyjny 
do 
gospodarstwa 
opiekuńczego 
„Toskania 
Kociewska” 

Ośrodek 
wsparcia 
Ekonomii 
Społecznej w 
subregionie 
słupskim 

2018 Uczestnikami 
wyjazdu były 
osoby z 
województwa 
pomorskiego, 
wizyta miała 
miejsce w 
Bochlinie w woj. 
kujawsko-
pomorskim. 

Zapoznanie uczestników z 
zasadami działania 
„Gospodarstwa 
Opiekuńczego” na 
przykładzie „Toskanii 
Kociewskiej”, jako 
alternatywnej formy 
pomocy dla osób 
starszych, dzieci oraz osób 
wykluczonych społecznie 

Przeprowadzenie 
wizyty studyjnej w 
gospodarstwie 
Toskania 
Kociewska 

http://owes-
cio.pl/zaproszenie-
na-wizyte-
studyjna-do-
gospodarstwa-
opiekunczego-
toskania-
kociewska/ 

Partnerami 
realizującymi projekt 
OWES są: Lokalna 
Grupa Działania 
Partnerstwo Dorzecze 
Słupi, Centrum 
Inicjatyw 
Obywatelskich oraz 
Słowińska Grupa 
Rybacka 

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwerendy dostępnych źródeł.  

 

OWES-y mogą oczywiście wspierać przedsiębiorstwa społeczne zajmujące się opieką. Opis takiego przykładowego przedsiębiorstwa społecznego: 

Spółdzielnia socjalna Czecho-Best powstała przy pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki. Spółdzielnia 

zajmuje się kompleksową opieką nad osobami starszymi, chorymi oraz niepełnosprawnymi. Spółdzielnia oprócz usług 

opiekuńczych świadczy również usługi fizjoterapeutyczne, a także prowadzi wypożyczalnię sprzętu medycznego. Usługi 

opiekuńcze obejmują: zakupy, przygotowanie i podawanie posiłków, karmienie podopiecznego, sprzątanie, nadzór nad 

przyjmowaniem leków, prowadzenie aktywizacji ruchowej, pomoc w załatwianiu niezbędnych spraw w urzędach, 

http://owes-cio.pl/zaproszenie-na-wizyte-studyjna-do-gospodarstwa-opiekunczego-toskania-kociewska/
http://owes-cio.pl/zaproszenie-na-wizyte-studyjna-do-gospodarstwa-opiekunczego-toskania-kociewska/
http://owes-cio.pl/zaproszenie-na-wizyte-studyjna-do-gospodarstwa-opiekunczego-toskania-kociewska/
http://owes-cio.pl/zaproszenie-na-wizyte-studyjna-do-gospodarstwa-opiekunczego-toskania-kociewska/
http://owes-cio.pl/zaproszenie-na-wizyte-studyjna-do-gospodarstwa-opiekunczego-toskania-kociewska/
http://owes-cio.pl/zaproszenie-na-wizyte-studyjna-do-gospodarstwa-opiekunczego-toskania-kociewska/
http://owes-cio.pl/zaproszenie-na-wizyte-studyjna-do-gospodarstwa-opiekunczego-toskania-kociewska/
http://owes-cio.pl/zaproszenie-na-wizyte-studyjna-do-gospodarstwa-opiekunczego-toskania-kociewska/


Zadanie 4. 
 

23 
 Projekt „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWiD)” ID: 381773 współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się 

rynków” GOSPOSTRATEG. Umowa Gospostrateg nr 1/381773/17/NCBR/2018. 

 

towarzyszenie podopiecznemu na wizytach (m.in. w przychodni, na spacerach, na zakupach), edukację podopiecznego i jego 

rodziny w zakresie zasad pielęgnacji i opieki. Usługi te świadczone są w miejscu zamieszkania. Są one świadczone we 

wszystkie dni tygodnia.  

Teoretycznie można sobie wyobrazić, że gospodarstwo opiekuńcze działa na analogicznych zasadach jak spółdzielnia Czecho-Best. Osoby będące członkami 

spółdzielni musiałyby jednak zrezygnować z działalności rolniczej. Niepotrzebne jest również tworzenie nowych regulacji prawnych, ponieważ jak pokazuje 

przykład Czecho-Best, tego typu podmioty ekonomii społecznej mogą z powodzeniem działać w obecnych warunkach.  
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Lokalne grupy działania 

 

Tabela 3. Inicjatywy podejmowane przez lokalną grupę działania 

Lp. Nazwa 
projektu 

Nazwa LGD Nazwa 
wykonawcy 

Termin Miejsce 
realizacji  

Cel  Efekty  Link do 
projektu 

Uwagi 

1.  Konferencja 
„Forum 
turystyki 
Borów 
Tucholskich” 

Lokalna 
Grupa 
Działania 
Bory 
Tucholskie 

Lokalna Grupa 
Działania Bory 
Tucholskie 

18.10. 
2016 

Tuchola Integracja osób i 
podmiotów, 
działających w sferze 
turystyki; ocena stanu 
rozwoju turystyki w 
płd. części Borów 
Tucholskich; 
podniesienie poziomu 
świadomości nt. 
znaczenia turystyki w 
rozwoju obszarów i 
społeczności lokalnych; 
prezentacja dobrych 
praktyk; wymiana 
doświadczeń 

Zrealizowano 
konferencję, na 
której 
gospodarstwa 
opiekuńcze zostały 
zaprezentowane 
jako inicjatywa 
stanowiąca 
rozszerzenie oferty 
turystycznej na 
obszarach wiejskich 

http://www
.lgd.borytuc
holskie.pl/i
ndex.php?i
d=50&nr=7
00 

Patronat nad 
konferencją objął 
Marszałek 
Województwa 
kujawsko-
pomorskiego 

Gospodarstwa 
opiekuńcze zostały 
przedstawione jako 
przykładowy 
projekt sieciowy z 
zakresu turystyki 

 

2.  Pomagam 
więc jestem 

Lokalna 
Grupa 
Działania 
PROMENAD
A S 12 

Do świadczenia 
pomocy 
sąsiedzkiej 
zatrudniane 
były osoby 
mieszkające na 
terenie miasta 
lub gminy 
Rejowiec 
Fabryczny 

25.07. 
2016 – 
31.12. 
2016 

Miasto i gmina 
Rejowiec 
Fabryczny 

Celem projektu było 
wdrożenie nowej 
formy wsparcia – usług 
wspomagających i 
opiekuńczych dla 
seniorów oraz 
aktywizacji seniorów w 
kierunku 
samodzielnego 
tworzenia systemów 
wsparcia i 
samoorganizacji. 

Zapewnienie 
osobom powyżej 60 
r.ż opieki 
sąsiedzkiej 
świadczonej przez 
opłaconych z 
projektu 
opiekunów 

Przeprowadzenie 
wykładów i 
warsztatów, które 
pozwoliły na 

http://pro
menadas12
.pl/2016/07
/17/pomag
am-wiec-
jestem/ 

Projekt 
współfinansowany 
z Rządowego 
Programu na rzecz 
Aktywności Osób 
Starszych na lata 
2014-2020 

http://www.lgd.borytucholskie.pl/index.php?id=50&nr=700
http://www.lgd.borytucholskie.pl/index.php?id=50&nr=700
http://www.lgd.borytucholskie.pl/index.php?id=50&nr=700
http://www.lgd.borytucholskie.pl/index.php?id=50&nr=700
http://www.lgd.borytucholskie.pl/index.php?id=50&nr=700
http://www.lgd.borytucholskie.pl/index.php?id=50&nr=700
http://promenadas12.pl/2016/07/17/pomagam-wiec-jestem/
http://promenadas12.pl/2016/07/17/pomagam-wiec-jestem/
http://promenadas12.pl/2016/07/17/pomagam-wiec-jestem/
http://promenadas12.pl/2016/07/17/pomagam-wiec-jestem/
http://promenadas12.pl/2016/07/17/pomagam-wiec-jestem/
http://promenadas12.pl/2016/07/17/pomagam-wiec-jestem/
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wyłonienie i 
przygotowanie 
grupy aktywnych 
seniorów do 
pełnienia funkcji 
doradców i 
animatorów życia 
społecznego osób 
starszych. 

3.  Kreatywna 
wieś – dobre 
praktyki na 
obszarach 
wiejskich 

Lokalna 
Grupa 
Działania 
„Puszcza 
Kozienicka” 

Magdalena 
Siśkiewicz NEW 
Challenge 

10.  
2019 

Wyjazdy 
studyjne do 
Austrii oraz 
województwa 
kujawsko-
pomorskiego 

Aktywizacja 
mieszkańców 
obszarów wiejskich 
oraz podniesienie 
poziomu wiedzy na 
temat dobrych praktyk 
funkcjonujących w 
kraju i za granicą w 
zakresie nowych 
rozwiązań 
sprzyjających 
rozwojowi obszarów 
wiejskich 
Uczestnicy wyjazdów 
byli rekrutowani 
spośród mieszkańców 
województw łódzkiego, 
mazowieckiego, 
lubelskiego, 
świętokrzyskiego 

Przeprowadzenie 
dwóch wizyt 
studyjnych dla 
grupy 30 osób. 
Wizyta w 
województwie 
kujawsko-
pomorskim 
obejmowała 
prezentację 
dobrych praktyk w 
zakresie działania 
gospodarstw 
opiekuńczych. 

http://lgdk
ozienice.pl/
projekty/ks
ow/ 

Partnerzy w 
projekcie” Lokalna 
Grupa Działania 
Ziemi Kraśnickiej, 
Lokalna Grupa 
Działania „PRYM”, 
Stowarzyszeniem 
Inicjatyw Lokalnych 
„Pokolenia” 

Projekt 
finansowany w 
ramach planu 
Działania Krajowej 
Sieci Obszarów 
Wiejskich na lata 
2014 – 2020. Plan 
operacyjny na lata 
2018 – 2019 

4.  Przykłady 
usług 
opiekuńczych 
na obszarze 
LGD 

Lokalna 
Grupa 
Działania 
Gminy 
Powiatu 
Świeckiego 

Lokalna Grupa 
Działania Gminy 
Powiatu 
Świeckiego 

11.04. 
2018 

Woj. kujawsko-
pomorskie 

Celem wyjazdu było 
zapoznanie 
uczestników z 
innowacyjnymi 
formami wsparcia dla 
osób zagrożonych 

Odwiedziny 
przedstawicieli LGD 
w gospodarstwie 
Toskania Kociewska 
oraz w Domu 
Seniora 

http://www
.lgdswiecie.
pl/new/ind
ex.php/102
-
aktualnosci
/346-
wizyta-
studyjna-

 

http://lgdkozienice.pl/projekty/ksow/
http://lgdkozienice.pl/projekty/ksow/
http://lgdkozienice.pl/projekty/ksow/
http://lgdkozienice.pl/projekty/ksow/
http://www.lgdswiecie.pl/new/index.php/102-aktualnosci/346-wizyta-studyjna-uslugi-opiekuncze
http://www.lgdswiecie.pl/new/index.php/102-aktualnosci/346-wizyta-studyjna-uslugi-opiekuncze
http://www.lgdswiecie.pl/new/index.php/102-aktualnosci/346-wizyta-studyjna-uslugi-opiekuncze
http://www.lgdswiecie.pl/new/index.php/102-aktualnosci/346-wizyta-studyjna-uslugi-opiekuncze
http://www.lgdswiecie.pl/new/index.php/102-aktualnosci/346-wizyta-studyjna-uslugi-opiekuncze
http://www.lgdswiecie.pl/new/index.php/102-aktualnosci/346-wizyta-studyjna-uslugi-opiekuncze
http://www.lgdswiecie.pl/new/index.php/102-aktualnosci/346-wizyta-studyjna-uslugi-opiekuncze
http://www.lgdswiecie.pl/new/index.php/102-aktualnosci/346-wizyta-studyjna-uslugi-opiekuncze
http://www.lgdswiecie.pl/new/index.php/102-aktualnosci/346-wizyta-studyjna-uslugi-opiekuncze
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wykluczeniem 
społecznym. 

„Tucholanka w 
Tleniu” 

uslugi-
opiekuncze 

5.  Aktywizacja 
społeczno-
zawodowa 
mieszkańców 
Gminy 
Tuchola na 
bazie 
gospodarstw 
opiekuńczych 

Partnerstwo 
LGD Bory 
Tucholskie 

Stowarzyszenie 
Gospodarstw 
Opiekuńczych 
Województwa 
Kujawsko-
Pomorskiego 

2019-
2020 

Zajęcia głównie 
na terenie 
Powiatu 
Tucholskiego, w 
gospodarstwach 
opiekuńczych 
biorących udział 
w projekcie. 
Przewiduje się 
wyjazdy poza 
teren LSR (na 
teren woj. kuj-
pomorskiego) 

Celem projektu jest 
aktywizacja i integracja 
grupy 12 osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym z terenu 
Gminy Tuchola w 
wieku 50+ w oparciu o 
zasoby działających na 
tym terenie 
gospodarstw 
opiekuńczych, w 
terminie od września 
2019 r. do maja 2020 r. 
Dzięki projektowi 
uczestnicy zostaną 
trwale zaktywizowani, 
uzyskując nie tylko 
nową wiedzę i 
umiejętności, ale 
przede wszystkim chęć 
do podejmowania 
działań na rzecz 
poprawy swojej 
sytuacji i sytuacji 
swojego otoczenia. 

Udzielenie przez 6 
miesięcy 12 
osobom z terenu 
Gminy Tuchola - 
bezpłatnego 
wsparcia w postaci 
cotygodniowych 
warsztatów i 
spotkań 
aktywizujących oraz 
pięciu wyjazdów na 
wydarzenia 
kulturalne 

http://lgd.c
erb.pl/aktu
alnosci/zap
roszenie-
do-
projektu-
stowarzysz
enia-
gospodarst
w-
opiekunczy
ch 

 

6.  Aktywizacja 
społeczno-
zawodowa 
mieszkańców 
Gminy Cekcyn 
na bazie 

Partnerstwo 
LGD Bory 
Tucholskie 

Stowarzyszenie 
Gospodarstw 
Opiekuńczych 
Województwa 
Kujawsko-
Pomorskiego 

2019-
2020 

Zajęcia 
realizowane 
głównie na 
terenie Powiatu 
Tucholskiego, w 
gospodarstwach 
opiekuńczych 

Celem projektu jest 
aktywizacja i integracja 
grupy 12 osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym z terenu 

Udzielenie przez 6 
miesięcy 12 
osobom z terenu 
Gminy Cekcyn - 
bezpłatnego 
wsparcia w postaci 
cotygodniowych 

http://lgd.c
erb.pl/aktu
alnosci/zap
roszenie-
do-
projektu-
stowarzysz
enia-
gospodarst

 

http://www.lgdswiecie.pl/new/index.php/102-aktualnosci/346-wizyta-studyjna-uslugi-opiekuncze
http://www.lgdswiecie.pl/new/index.php/102-aktualnosci/346-wizyta-studyjna-uslugi-opiekuncze
http://lgd.cerb.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-projektu-stowarzyszenia-gospodarstw-opiekunczych
http://lgd.cerb.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-projektu-stowarzyszenia-gospodarstw-opiekunczych
http://lgd.cerb.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-projektu-stowarzyszenia-gospodarstw-opiekunczych
http://lgd.cerb.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-projektu-stowarzyszenia-gospodarstw-opiekunczych
http://lgd.cerb.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-projektu-stowarzyszenia-gospodarstw-opiekunczych
http://lgd.cerb.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-projektu-stowarzyszenia-gospodarstw-opiekunczych
http://lgd.cerb.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-projektu-stowarzyszenia-gospodarstw-opiekunczych
http://lgd.cerb.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-projektu-stowarzyszenia-gospodarstw-opiekunczych
http://lgd.cerb.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-projektu-stowarzyszenia-gospodarstw-opiekunczych
http://lgd.cerb.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-projektu-stowarzyszenia-gospodarstw-opiekunczych
http://lgd.cerb.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-projektu-stowarzyszenia-gospodarstw-opiekunczych
http://lgd.cerb.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-projektu-stowarzyszenia-gospodarstw-opiekunczych
http://lgd.cerb.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-projektu-stowarzyszenia-gospodarstw-opiekunczych
http://lgd.cerb.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-projektu-stowarzyszenia-gospodarstw-opiekunczych
http://lgd.cerb.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-projektu-stowarzyszenia-gospodarstw-opiekunczych
http://lgd.cerb.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-projektu-stowarzyszenia-gospodarstw-opiekunczych
http://lgd.cerb.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-projektu-stowarzyszenia-gospodarstw-opiekunczych
http://lgd.cerb.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-projektu-stowarzyszenia-gospodarstw-opiekunczych
http://lgd.cerb.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-projektu-stowarzyszenia-gospodarstw-opiekunczych
http://lgd.cerb.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-projektu-stowarzyszenia-gospodarstw-opiekunczych
http://lgd.cerb.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-projektu-stowarzyszenia-gospodarstw-opiekunczych
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gospodarstw 
opiekuńczych 

biorących udział 
w projekcie. 
Przewiduje się 
wyjazdy poza 
teren LSR (na 
teren woj. kuj-
pomorskiego) 

Gminy Cekcyn w wieku 
50+ w oparciu o zasoby 
działających na tym 
terenie gospodarstw 
opiekuńczych, w 
terminie od września 
2019 r. do maja 2020 r. 
Dzięki projektowi 
uczestnicy zostaną 
trwale zaktywizowani, 
uzyskując nie tylko 
nową wiedzę i 
umiejętności, ale 
przede wszystkim chęć 
do podejmowania 
działań na rzecz 
poprawy swojej 
sytuacji i sytuacji 
swojego otoczenia. 

warsztatów i 
spotkań 
aktywizujących oraz 
pięciu wyjazdów na 
wydarzenia 
kulturalne 

w-
opiekunczy
ch 

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwerendy dostępnych źródeł.  

 

  

http://lgd.cerb.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-projektu-stowarzyszenia-gospodarstw-opiekunczych
http://lgd.cerb.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-projektu-stowarzyszenia-gospodarstw-opiekunczych
http://lgd.cerb.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-projektu-stowarzyszenia-gospodarstw-opiekunczych
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Jednostki doradztwa rolniczego  

Jednostki doradztwa rolniczego wykazują szczególne zainteresowanie tematyką rolnictwa społecznego. Znajduje to odzwierciedlenie w liczbie 

podejmowanych inicjatyw. Projekty realizowane w latach od 2015 roku do 2019 roku zostały przedstawione w tabeli 4.  

 

Tabela 4. Inicjatywy podejmowane przez jednostkę doradztwa rolniczego 

Lp. Nazwa 
projektu 

Nazwa 
organizatora 

Termin Zasięg 
terytorialny  

Cel  Efekty  Link do projektu Uwagi 

1.  Rolnictwo 
zaangażowane 
społecznie – 
innowacje w 
rolnictwie 

Dolnośląski 
Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego we 
Wrocławiu (Dział 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich) 

30.08.20
17 – 
01.09.20
17 

Wyjazd studyjny 
do Małopolski, 
uczestnicy 
rekrutowani z 
województwa 
Dolnośląskiego 

Zapoznania mieszkańców obszarów 
wiejskich z ideą rozwoju rolnictwa 
społecznego, zasadami zakładania i 
prowadzenia gospodarstwa 
opiekuńczego, zagrody edukacyjnej 
czy spółdzielni socjalnej, 
możliwościami finansowania 
działalności gospodarstw 
opiekuńczych 

Przeszkolenie i zapoznanie z 
dobrymi praktykami grupy 30 osób 

https://www.dodr.pl/s
ir/wyjazd-studyjny-do-
malopolski-rolnictwo-
zaangazowane-
spolecznie-innowacje-
w-rolnictwie 

W realizacji projektu 
brał udział CDR 
O/Kraków 

2.  Szkolenie 
dotyczące 
gospodarstw 
opiekuńczych, 
agroturystyki i 
funduszy 
unijnych 

Śląski Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego w 
Częstochowie – 
Powiatowy Zespół 
Doradztwa w 
Kłobucku 

9.12.201
5 

Powiat kłobucki Przedstawienie idei 
funkcjonowania gospodarstw 
opiekuńczych jako alternatywnej 
pozarolniczej działalności. 

Zapoznanie mieszkańców powiatu 
kłobuckiego z ideą gospodarstw 
opiekuńczych. Przekazanie 
informacji na temat możliwości 
sfinansowania ich powstawania w 
ramach realizacji inicjatywy 
LEADER. 

http://www.czwa.odr.
net.pl/?format=html&
catid=0&id=1167 

Przy realizacji 
szkolenia nawiązano 
współpracę z LGD 
Zielony Wierzchołek 
Śląska 

3.  Gospodarstwa 
opiekuńcze 
szansą dla 
rozwoju 
obszarów 
wiejskich 

Mazowiecki 
Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego w 
Warszawie 
Oddział w Płocku 

19-20.06. 
2018 

Wizyta w woj. 
kujawsko-
pomorskim, jej 
uczestnicy 
zrekrutowani z 
terenu 
województwa 
mazowieckiego 

Aktywizacja mieszkańców wsi na 
rzecz podejmowania inicjatyw w 
zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich, w tym tworzenia i 
funkcjonowania gospodarstw 
opiekuńczych oraz kreowania 
miejsc pracy na terenach wiejskich 

Przeprowadzenie szkolenia w 
Kujawsko-Pomorskim ODR dla 20 
osób – właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych i obiektów 
turystyki wiejskiej, rolników i 
domowników zainteresowanych 
uruchomieniem działalności 
rolniczej, pracowników pomocy 

http://www.wspolnytr
akt.pl/bez-
kategorii/gospodarstw
a-opiekuncze-szansa-
dla-rozwoju-
obszarow-wiejskich/ 

Partnerzy projektu: 
Izba Rolnicza z 
siedzibą w 
Parzniewie oraz 
Lokalna Grupa 
Działania Aktywni 
Razem 

https://www.dodr.pl/sir/wyjazd-studyjny-do-malopolski-rolnictwo-zaangazowane-spolecznie-innowacje-w-rolnictwie
https://www.dodr.pl/sir/wyjazd-studyjny-do-malopolski-rolnictwo-zaangazowane-spolecznie-innowacje-w-rolnictwie
https://www.dodr.pl/sir/wyjazd-studyjny-do-malopolski-rolnictwo-zaangazowane-spolecznie-innowacje-w-rolnictwie
https://www.dodr.pl/sir/wyjazd-studyjny-do-malopolski-rolnictwo-zaangazowane-spolecznie-innowacje-w-rolnictwie
https://www.dodr.pl/sir/wyjazd-studyjny-do-malopolski-rolnictwo-zaangazowane-spolecznie-innowacje-w-rolnictwie
https://www.dodr.pl/sir/wyjazd-studyjny-do-malopolski-rolnictwo-zaangazowane-spolecznie-innowacje-w-rolnictwie
http://www.czwa.odr.net.pl/?format=html&catid=0&id=1167
http://www.czwa.odr.net.pl/?format=html&catid=0&id=1167
http://www.czwa.odr.net.pl/?format=html&catid=0&id=1167
http://www.wspolnytrakt.pl/bez-kategorii/gospodarstwa-opiekuncze-szansa-dla-rozwoju-obszarow-wiejskich/
http://www.wspolnytrakt.pl/bez-kategorii/gospodarstwa-opiekuncze-szansa-dla-rozwoju-obszarow-wiejskich/
http://www.wspolnytrakt.pl/bez-kategorii/gospodarstwa-opiekuncze-szansa-dla-rozwoju-obszarow-wiejskich/
http://www.wspolnytrakt.pl/bez-kategorii/gospodarstwa-opiekuncze-szansa-dla-rozwoju-obszarow-wiejskich/
http://www.wspolnytrakt.pl/bez-kategorii/gospodarstwa-opiekuncze-szansa-dla-rozwoju-obszarow-wiejskich/
http://www.wspolnytrakt.pl/bez-kategorii/gospodarstwa-opiekuncze-szansa-dla-rozwoju-obszarow-wiejskich/
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społecznej oraz przedstawicieli 
organizacji pozarządowych. 

4.  Gospodarstwa 
opiekuńcze 
sposobem na 
aktywizację i 
dywersyfikacj
ę dochodów 
mieszkańców 
obszarów 
wiejskich 

Podkarpacki 
Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego z w 
Boguchwale 

Druga 
połowa 
roku 
2018 

Wyjazd studyjny 
został 
przeprowadzon
y w Holandii. W 
projekcie brały 
udział osoby z 
województw 
podkarpackiego
, małopolskiego, 
świętokrzyskieg
o i lubelskiego 

Aktywizacja mieszkańców wsi na 
rzecz podejmowania inicjatyw  w 
zakresie tworzenia,  prowadzenia i 
możliwości finansowych 
działalności gospodarstw  
opiekuńczych 

Przeszkolenie osób biorących udział 
w seminarium, przeprowadzenie 
wyjazdu studyjnego i zapoznanie 
jego uczestników z dobrymi 
praktykami w Holandii, 
przygotowanie i kolportaż 
wydawnictwa podsumowującego 
efekty realizacji operacji. 
Bezpośrednimi odbiorcami operacji 
było 55 osób.  

http://ksow.pl/projekt
y-partnerow-2018-
r/gospodarstwa-
opiekuncze-
sposobem-na-
aktywizacje-i-
dywersyfikacje-
dochodow-
mieszkancow-
obszarow-
wiejskich.html 

Partnerzy projektu: 
Lubelski Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego w 
Końskowoli, 
Świętokrzyski 
Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w 
Modliszewicach, 
Małopolski Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego w 
Karniowicach 

5.  Gospodarstwo 
opiekuńcze – 
dla seniorów 
opieka, dla 
rolników 
nowe 
możliwości 

Mazowiecki 
Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego w 
Warszawie 
Oddział Radom 

09.2018 Radom Przeszkolenie osób prowadzących 
gospodarstwa agroturystyczne oraz 
osób zamierzających otworzyć 
Dzienne Domy Pobytu Seniora 

Zorganizowanie dwóch konferencji, 
z których każda miała taki sam 
program. Skupiał się on wokół 
przedstawienia idei gospodarstw 
opiekuńczych, sieciowania 
produktów turystyki wiejskiej oraz 
regulacji prawnych dotyczących 
tego obszaru działalności.  

http://mazowieckie.ks
ow.pl/news/entry/136
82-gospodarstwo-
opiekuncze-dla-
seniorow-opiek.html 

Projekt finansowany 
w ramach realizacji 
Planu Operacyjnego 
KSOW przez 
Mazowiecką 
Jednostkę 
Regionalną KSOW. 

6.  I Ogólnopolski 
Kongres 
Gospodarstw 
Opiekuńczych 

Kujawsko – 
Pomorski 
Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego w 
Minikowie 

12-14.06. 
2018 

Tleń Wymiana doświadczeń i wiedzy 
pomiędzy podmiotami 
gospodarczymi, rolnikami oraz 
instytucjami  działającymi w 
zakresie usług opiekuńczych 

Przeprowadzenie konferencji dla 
100 osób połączonej z wyjazdem 
studyjnym do istniejących już 
gospodarstw opiekuńczych, które 
działają w ramach projektu 
„Zielona opieka – gospodarstwa 
opiekuńcze w woj. Kujawsko - 
Pomorskim”. Dodatkowo 
przeprowadzono kampanię 
informacyjną zachęcającą do 
tworzenia gospodarstw 
opiekuńczych. 

http://ksow.pl/projekt
y-partnerow-2018-r/i-
ogolnopolski-kongres-
gospodarstw-
opiekunczych-pn-
uslugi-opiekuncze-
jako-przyszlosciowa-
forma-dzialalnosci-
gospodarczej-na-
obszarach-
wiejskich.html 

Projekt zrealizowany 
w ramach Programu 
Operacyjnego KSOW 

http://ksow.pl/projekty-partnerow-2018-r/gospodarstwa-opiekuncze-sposobem-na-aktywizacje-i-dywersyfikacje-dochodow-mieszkancow-obszarow-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2018-r/gospodarstwa-opiekuncze-sposobem-na-aktywizacje-i-dywersyfikacje-dochodow-mieszkancow-obszarow-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2018-r/gospodarstwa-opiekuncze-sposobem-na-aktywizacje-i-dywersyfikacje-dochodow-mieszkancow-obszarow-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2018-r/gospodarstwa-opiekuncze-sposobem-na-aktywizacje-i-dywersyfikacje-dochodow-mieszkancow-obszarow-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2018-r/gospodarstwa-opiekuncze-sposobem-na-aktywizacje-i-dywersyfikacje-dochodow-mieszkancow-obszarow-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2018-r/gospodarstwa-opiekuncze-sposobem-na-aktywizacje-i-dywersyfikacje-dochodow-mieszkancow-obszarow-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2018-r/gospodarstwa-opiekuncze-sposobem-na-aktywizacje-i-dywersyfikacje-dochodow-mieszkancow-obszarow-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2018-r/gospodarstwa-opiekuncze-sposobem-na-aktywizacje-i-dywersyfikacje-dochodow-mieszkancow-obszarow-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2018-r/gospodarstwa-opiekuncze-sposobem-na-aktywizacje-i-dywersyfikacje-dochodow-mieszkancow-obszarow-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2018-r/gospodarstwa-opiekuncze-sposobem-na-aktywizacje-i-dywersyfikacje-dochodow-mieszkancow-obszarow-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2018-r/gospodarstwa-opiekuncze-sposobem-na-aktywizacje-i-dywersyfikacje-dochodow-mieszkancow-obszarow-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2018-r/i-ogolnopolski-kongres-gospodarstw-opiekunczych-pn-uslugi-opiekuncze-jako-przyszlosciowa-forma-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2018-r/i-ogolnopolski-kongres-gospodarstw-opiekunczych-pn-uslugi-opiekuncze-jako-przyszlosciowa-forma-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2018-r/i-ogolnopolski-kongres-gospodarstw-opiekunczych-pn-uslugi-opiekuncze-jako-przyszlosciowa-forma-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2018-r/i-ogolnopolski-kongres-gospodarstw-opiekunczych-pn-uslugi-opiekuncze-jako-przyszlosciowa-forma-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2018-r/i-ogolnopolski-kongres-gospodarstw-opiekunczych-pn-uslugi-opiekuncze-jako-przyszlosciowa-forma-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2018-r/i-ogolnopolski-kongres-gospodarstw-opiekunczych-pn-uslugi-opiekuncze-jako-przyszlosciowa-forma-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2018-r/i-ogolnopolski-kongres-gospodarstw-opiekunczych-pn-uslugi-opiekuncze-jako-przyszlosciowa-forma-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2018-r/i-ogolnopolski-kongres-gospodarstw-opiekunczych-pn-uslugi-opiekuncze-jako-przyszlosciowa-forma-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2018-r/i-ogolnopolski-kongres-gospodarstw-opiekunczych-pn-uslugi-opiekuncze-jako-przyszlosciowa-forma-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2018-r/i-ogolnopolski-kongres-gospodarstw-opiekunczych-pn-uslugi-opiekuncze-jako-przyszlosciowa-forma-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2018-r/i-ogolnopolski-kongres-gospodarstw-opiekunczych-pn-uslugi-opiekuncze-jako-przyszlosciowa-forma-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html
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7.  Zielona 
Opieka 

Kujawsko – 
Pomorski 
Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego w 
Minikowie 

2016-
2018 

woj. kujawsko-
pomorskie 

Celem projektu jest zwiększenie 
dostępności usług opiekuńczo-
aktywizujących dla 225 osób 
niesamodzielnych w formie pobytu 
dziennego w 15 gospodarstwach 
opiekuńczych poprzez utworzenie 
75 miejsc na obszarach wiejskich w 
województwie kujawsko-
pomorskim (na terenie powiatów: 
brodnickiego, mogileńskiego, 
świeckiego, tucholskiego i 
wąbrzeskiego) oraz podniesienie 
kompetencji w zakresie usług 
opiekuńczych 30 osób do czerwca 
2018 roku. 

Utworzenie i funkcjonowanie 15 
gospodarstw opiekuńczych na 
terenie 5 powiatów: brodnickiego, 
mogileńskiego, świeckiego, 
tucholskiego i wąbrzeskiego, 
zapewniające opiekę 75 osobom 

http://www.opieka.kp
odr.pl/pl/zielona-
opieka/o-projekcie/  

Projekt realizowany 
w partnerstwie z 
Lokalną Grupą 
Działania „Bory 
Tucholskie” w 
ramach 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Kujawsko-
Pomorskiego na lata 
2014-2020. 

8.  Wiejskie 
usługi 
opiekuńcze – 
innowacyjna 
forma 
przedsiębiorcz
ości 

Dolnośląski 
Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego we 
Wrocławiu 

25-27.10. 
2018 

Świdnica 
(seminarium 
„Wiejskie usługi 
społeczne”), 
Michałkowa 
oraz Jedlina 
Zdrój 
(wyjazdowe 
warsztaty 
zielarskie) 

Zapoznanie mieszkańców wsi z 
perspektywicznymi kierunkami 
rozwoju działalności gospodarczej 
na wsi 

Przeprowadzenie seminarium oraz 
wyjazdowych warsztatów 
zielarskich dla mieszkańców 
Dolnego Śląska. 

https://www.dodr.pl/r
elacje,786-operacja-
wiejskie-uslugi-
opiekuncze-
innowacyjna-forma-
przedsiebiorczosci-25-
27102018-r 

Projekt zrealizowany 
w ramach Programu 
Operacyjnego KSOW 

9.  Innowacyjne 
rozwijanie 
usług 
opiekuńczych 
na obszarach 
wiejskich.  

Lubuski Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego w 
Kalsku 

13-14.06. 
2019 

Wyjazd studyjny 
do 
województwa 
kujawsko-
pomorskiego, 
uczestniczyli w 
nim mieszkańcy 
województwa 
lubuskiego 

Podniesienie poziomu wiedzy 20  
mieszkańców wsi w zakresie 
zakładania, prowadzenia i 
funkcjonowania gospodarstwa 
opiekuńczego. 
Poszukiwanie i przygotowanie 
potencjalnych osób do założenia i 
prowadzenia gospodarstwa 
opiekuńczego w województwie 
lubuskim na przykładzie dobrych 

Zrealizowanie wyjazdu studyjnego 
do województwa kujawsko-
pomorskiego 

https://lodr.pl/innowa
cje/660-relacja-z-
wyjazdu-do-
gospodarstw-
opiekunczych-13-14-
06-2019-r  

Projekt zrealizowany 
w ramach Programu 
Operacyjnego KSOW 

http://www.opieka.kpodr.pl/pl/zielona-opieka/o-projekcie/
http://www.opieka.kpodr.pl/pl/zielona-opieka/o-projekcie/
http://www.opieka.kpodr.pl/pl/zielona-opieka/o-projekcie/
https://www.dodr.pl/relacje,786-operacja-wiejskie-uslugi-opiekuncze-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-25-27102018-r
https://www.dodr.pl/relacje,786-operacja-wiejskie-uslugi-opiekuncze-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-25-27102018-r
https://www.dodr.pl/relacje,786-operacja-wiejskie-uslugi-opiekuncze-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-25-27102018-r
https://www.dodr.pl/relacje,786-operacja-wiejskie-uslugi-opiekuncze-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-25-27102018-r
https://www.dodr.pl/relacje,786-operacja-wiejskie-uslugi-opiekuncze-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-25-27102018-r
https://www.dodr.pl/relacje,786-operacja-wiejskie-uslugi-opiekuncze-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-25-27102018-r
https://www.dodr.pl/relacje,786-operacja-wiejskie-uslugi-opiekuncze-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-25-27102018-r
https://lodr.pl/innowacje/660-relacja-z-wyjazdu-do-gospodarstw-opiekunczych-13-14-06-2019-r
https://lodr.pl/innowacje/660-relacja-z-wyjazdu-do-gospodarstw-opiekunczych-13-14-06-2019-r
https://lodr.pl/innowacje/660-relacja-z-wyjazdu-do-gospodarstw-opiekunczych-13-14-06-2019-r
https://lodr.pl/innowacje/660-relacja-z-wyjazdu-do-gospodarstw-opiekunczych-13-14-06-2019-r
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Zadanie 4. 
 

31 
 Projekt „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWiD)” ID: 381773 współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się 

rynków” GOSPOSTRATEG. Umowa Gospostrateg nr 1/381773/17/NCBR/2018. 

 

praktyk z województwa kujawsko-
pomorskiego 

10.  Kreatywna 
wieś - 
gospodarstwo 
opiekuńcze 
jako 
innowacyjny 
kierunek 
działalności 
pozarolniczej 

Warmińsko-
Mazurski Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego z 
siedzibą w 
Olsztynie 

2017 Wyjazd studyjny 
zagraniczny 
Tyrol/Austria.  
 
Wyjazd studyjny 
krajowy - 
Gęsinowy Szlak 
Kulinarny/woje
wództwo 
kujawsko-
pomorskie.  

Upowszechnienie wiedzy nt. 
prowadzenia gospodarstwa 
opiekuńczego jako innowacyjnego 
kierunku działalności pozarolniczej, 
aktywizacja mieszkańców obszarów 
wiejskich w celu tworzenia 
gospodarstw opiekuńczych. Temat 
operacji: 1, 2, 8, 9 

Wyjazd studyjny, publikacja 
(broszura), prasa (artykuł) 

http://ksow.pl/projekt
y-partnerow-2019-
r/kreatywna-wies-
dobre-praktyki-na-
obszarach-
wiejskich.html 

Projekt zrealizowany 
w ramach Programu 
Operacyjnego KSOW 

11.  Rolnictwo 
zaangażowane 
społecznie 
jako 
innowacyjna 
forma 
przedsiębiorcz
ości na 
obszarach 
wiejskich 

Dolnośląski 
Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego z 
siedzibą we 
Wrocławiu 

2019 Świdnica Celem operacji jest propagowanie 
idei rolnictwa społecznego, w tym  
propagowanie pomysłu usług 
opiekuńczych na obszarach 
wiejskich, tworzenia gospodarstw 
opiekuńczych, a także zachęcenie 
do edukacji w gospodarstwie 
rolnym i tworzenie zagród 
edukacyjnych na obszarze 
województwa dolnośląskiego. 
Seminarium podniesie poziom 
wiedzy uczestników, w zakresie 
innowacyjnych rozwiązań 
dotyczących rolnictwa społecznego, 
umożliwi budowanie sieci 
kontaktów pomiędzy rolnikami, 
mieszkańcami obszarów wiejskich, 
doradcami oraz przedstawicielami 
innych instytucji mających wpływ 
na rozwój obszarów wiejskich. 

W seminarium wzięło udział ponad 
60 osób – rolnicy, mieszkańcy 
obszarów wiejskich, pracownicy 
DODR we Wrocławiu oraz osoby 
zainteresowane podejmowaniem i 
rozwojem usług społecznych, 
współpracą w tym zakresie oraz 
wdrażaniem innowacyjnych 
rozwiązań na obszarach wiejskich. 

http://www.dodr.pl/z
apowiedzi,608-
seminarium-rolnictwo-
zaangazowane-
spolecznie-jako-
innowacyjna-forma-
przedsiebiorczosci-na-
obszarach-wiejskich 

Projekt zrealizowany 
w ramach Programu 
Operacyjnego KSOW 

12.  Wiejskie 
usługi 
opiekuńcze – 

Lubelski Ośrodek 
Doradztwa 

2019 Lublin Propagowanie idei rozwijania 
wiejskich usług opiekuńczych, w 
tym gospodarstw opiekuńczych 

W konferencji wzięli udział rolnicy, 
doradcy rolniczy, przedstawiciele 
instytucji naukowych oraz 

http://lodr.konskowol
a.pl/www_m/index.ph
p/1004-wiejskie-

Projekt zrealizowany 
w ramach Programu 
Operacyjnego KSOW 

http://ksow.pl/projekty-partnerow-2019-r/kreatywna-wies-dobre-praktyki-na-obszarach-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2019-r/kreatywna-wies-dobre-praktyki-na-obszarach-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2019-r/kreatywna-wies-dobre-praktyki-na-obszarach-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2019-r/kreatywna-wies-dobre-praktyki-na-obszarach-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2019-r/kreatywna-wies-dobre-praktyki-na-obszarach-wiejskich.html
http://ksow.pl/projekty-partnerow-2019-r/kreatywna-wies-dobre-praktyki-na-obszarach-wiejskich.html
http://www.dodr.pl/zapowiedzi,608-seminarium-rolnictwo-zaangazowane-spolecznie-jako-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-na-obszarach-wiejskich
http://www.dodr.pl/zapowiedzi,608-seminarium-rolnictwo-zaangazowane-spolecznie-jako-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-na-obszarach-wiejskich
http://www.dodr.pl/zapowiedzi,608-seminarium-rolnictwo-zaangazowane-spolecznie-jako-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-na-obszarach-wiejskich
http://www.dodr.pl/zapowiedzi,608-seminarium-rolnictwo-zaangazowane-spolecznie-jako-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-na-obszarach-wiejskich
http://www.dodr.pl/zapowiedzi,608-seminarium-rolnictwo-zaangazowane-spolecznie-jako-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-na-obszarach-wiejskich
http://www.dodr.pl/zapowiedzi,608-seminarium-rolnictwo-zaangazowane-spolecznie-jako-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-na-obszarach-wiejskich
http://www.dodr.pl/zapowiedzi,608-seminarium-rolnictwo-zaangazowane-spolecznie-jako-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-na-obszarach-wiejskich
http://www.dodr.pl/zapowiedzi,608-seminarium-rolnictwo-zaangazowane-spolecznie-jako-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-na-obszarach-wiejskich
http://lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/1004-wiejskie-uslugi-opiekuncze-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci
http://lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/1004-wiejskie-uslugi-opiekuncze-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci
http://lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/1004-wiejskie-uslugi-opiekuncze-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci
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innowacyjna 
forma 
przedsiębiorcz
ości 

Rolniczego w 
Końskowoli 

jako innowacyjnej formy 
przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich województwa 
lubelskiego. Operacja wiąże się 
bezpośrednio z Tematem 8: 
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich przez podnoszenie 
poziomu wiedzy i umiejętności w 
obszarach innych niż wskazane w 
pkt. 4.7 

organizacji wiejskich - osoby 
zainteresowane tematyką wiejskich 
usług opiekuńczych świadczonych 
w gospodarstwach opiekuńczych. 
Konferencja miała na celu 
propagowanie idei rozwijania 
wiejskich usług opiekuńczych, w 
tym gospodarstw opiekuńczych, 
jako jednego z elementów 
rolnictwa społecznego, rolnictwa w 
którym istotą jest jego 
wielofunkcyjność rozumiana jako 
możliwość zaspokojenia w 
gospodarstwie rolnym nie tylko 
potrzeb produkcyjno-rynkowych, 
ale także pozarolniczych.  

uslugi-opiekuncze-
innowacyjna-forma-
przedsiebiorczosci  

13.  Rolnictwo 
zaangażowane  
społecznie -  
jako 
innowacyjny  
kierunek 
działalności 
pozarolniczej 

Lubelski Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego w 
Końskowoli 

2019 woj. Kujawsko-
pomorskie 

Upowszechnienie wiedzy nt. 
prowadzenia gospodarstwa 
opiekuńczego i wiosek 
tematycznych jako innowacyjnego 
kierunku działalności pozarolniczej, 
aktywizacja mieszkańców obszarów 
wiejskich województwa lubelskiego 
w tym zakresie. Operacja wiąże się 
bezpośrednio z Tematami: 8. 
Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich przez podnoszenie 
poziomu wiedzy i umiejętności w 
obszarach innych niż wskazane w 
pkt. 4.7,  9. Promocja jakości życia 
na wsi lub promocja wsi jako 
miejsca do życia i rozwoju 
zawodowego 

W wyjeździe wzięło udział 25 osób 
z terenu województwa lubelskiego, 
wśród których byli przedstawiciele 
różnych środowisk: rolnicy, 
doradcy rolniczy, przedstawiciele 
instytucji rolniczych i instytucji 
pomocy społecznej oraz 
przedstawiciele stowarzyszeń. 
W czasie wyjazdu uczestnicy 
odwiedzili trzy gospodarstwa 
opiekuńcze: w Glewie - „Pod 
zachrypniętym kogutem”, w 
Bochlinie - „Toskanię Kociewską” i  
„Matyldową zagrodę” w 
Lubiewicach  oraz dwie wioski 
tematyczne: Wioskę Górniczą Piła 
Młyn i Wioskę Chlebową Jania 
Góra, oraz Kujawsko – Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Mnikowie. 

http://lodr.konskowol
a.pl/www_m/index.ph
p/1042-rolnictwo-
zaangazowane-
spolecznie-jako-
innowacyjny-kierunek-
dzialalnosci-
pozarolniczej 

Projekt zrealizowany 
w ramach Programu 
Operacyjnego KSOW 

http://lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/1004-wiejskie-uslugi-opiekuncze-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci
http://lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/1004-wiejskie-uslugi-opiekuncze-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci
http://lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/1004-wiejskie-uslugi-opiekuncze-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci
http://lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/1042-rolnictwo-zaangazowane-spolecznie-jako-innowacyjny-kierunek-dzialalnosci-pozarolniczej
http://lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/1042-rolnictwo-zaangazowane-spolecznie-jako-innowacyjny-kierunek-dzialalnosci-pozarolniczej
http://lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/1042-rolnictwo-zaangazowane-spolecznie-jako-innowacyjny-kierunek-dzialalnosci-pozarolniczej
http://lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/1042-rolnictwo-zaangazowane-spolecznie-jako-innowacyjny-kierunek-dzialalnosci-pozarolniczej
http://lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/1042-rolnictwo-zaangazowane-spolecznie-jako-innowacyjny-kierunek-dzialalnosci-pozarolniczej
http://lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/1042-rolnictwo-zaangazowane-spolecznie-jako-innowacyjny-kierunek-dzialalnosci-pozarolniczej
http://lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/1042-rolnictwo-zaangazowane-spolecznie-jako-innowacyjny-kierunek-dzialalnosci-pozarolniczej
http://lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/1042-rolnictwo-zaangazowane-spolecznie-jako-innowacyjny-kierunek-dzialalnosci-pozarolniczej
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14.  Innowacyjne 
formy 
aktywizacji 
gospodarstw 
agroturystyczn
ych, 
edukacyjnych i 
opiekuńczych 
na obszarze 
Małopolski 

Małopolski 
Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego 

2018 Nowy Sącz Celem realizacji projektu jest 
przekazanie wiedzy z zakresu zasad 
tworzenia i funkcjonowania 
innowacji w agroturystyce, 
turystyce wiejskiej, edukacji w 
zagrodach wiejskich oraz obiektach 
świadczących usługi opiekuńcze.  W 
ramach operacji zrealizowana 
zostanie konferencja oraz wydana 
publikacja. 

Konferencja dla 70 osób i 
publikacja dla 500 odbiorców: 
właściciele gospodarstw 
agroturystycznych, zagród 
edukacyjnych,  rolnicy, doradcy 
rolniczy,  przedstawiciele 
samorządów terytorialnych, 
przedstawiciele instytucji 
działających na rzecz rolnictwa 

http://www.modr.pl/a
ktualnosc/konferencja
-innowacyjne-formy-
aktywizacji-
gospodarstw-
agroturystycznych-
edukacyjnych-i 

Projekt zrealizowany 
w ramach Programu 
Operacyjnego KSOW 

15.  Gospodarstwa 
opiekuńcze 
jako 
nowatorskie 
podejście do 
usług 
społecznych 
oferowanych 
mieszkańcom 
obszarów 
wiejskich 
poprzez 
prezentację 
dobrych 
praktyk na 
przykładzie 
województwa 
kujawsko-
pomorskiego 

Podlaski Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego w 
Szepietowie 

2018 woj. kujawsko-
pomorskie 

Celem realizacji operacji jest 
poznanie dobrych praktyk oraz 
wymiana wiedzy i doświadczeń  
związanych z zakładaniem i 
prowadzeniem gospodarstw 
opiekuńczych. Takie gospodarstwa 
mogą oferować opiekę dla dzieci i 
ludzi z problemami, a także dla 
seniorów, którzy szukają dla siebie 
sposobu na zagospodarowanie 
wolnego czasu.   

Wyjazd studyjny dla 25 osób do 
gospodarstw opiekuńczych w woj. 
kujawsko-pomorskim 

http://odr.pl/informac
ja-z-wyjazdu-
studyjnego-do-
gospodarstw-
opiekunczych-w-
borach-tucholskich/  

Projekt zrealizowany 
w ramach Programu 
Operacyjnego KSOW 

16.  Dobre 
praktyki w 
zakresie 
wdrażania 
innowacji w 
rolnictwie i na 
obszarach 

Pomorski 
Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego w 
Lubaniu 

2019 Czechy, Austria, 
Niemcy 

Głównym celem operacji jest 
pomoc w ułatwieniu tworzenia 
sieci kontaktów i powiązań na rzecz 
innowacyjności w zakresie różnych 
form przedsiębiorczości na wsi w 
oparciu o potencjał gospodarstwa 
rolnego i wykorzystaniu walorów 

Wyjazd studyjny dla 45 osób.  
Podczas wyjazdu studyjnego grupa 
zaznajomiła się z przetwórstwem i 
sprzedażą krótkich łańcuchów 
dostaw żywności z gospodarstw 
rolnych oraz funkcjonowaniem 
zagród edukacyjnych, gospodarstw 

http://podr.pl/relacja-
z-wyjazdu-studyjnego-
realizowanego-w-
ramach-projektu-pt-
dobre-praktyki-w-
zakresie-wdrazania-
innowacji-w-
rolnictwie-i-na-
obszarach-wiejskich-

Projekt zrealizowany 
w ramach Programu 
Operacyjnego KSOW 

http://www.modr.pl/aktualnosc/konferencja-innowacyjne-formy-aktywizacji-gospodarstw-agroturystycznych-edukacyjnych-i
http://www.modr.pl/aktualnosc/konferencja-innowacyjne-formy-aktywizacji-gospodarstw-agroturystycznych-edukacyjnych-i
http://www.modr.pl/aktualnosc/konferencja-innowacyjne-formy-aktywizacji-gospodarstw-agroturystycznych-edukacyjnych-i
http://www.modr.pl/aktualnosc/konferencja-innowacyjne-formy-aktywizacji-gospodarstw-agroturystycznych-edukacyjnych-i
http://www.modr.pl/aktualnosc/konferencja-innowacyjne-formy-aktywizacji-gospodarstw-agroturystycznych-edukacyjnych-i
http://www.modr.pl/aktualnosc/konferencja-innowacyjne-formy-aktywizacji-gospodarstw-agroturystycznych-edukacyjnych-i
http://www.modr.pl/aktualnosc/konferencja-innowacyjne-formy-aktywizacji-gospodarstw-agroturystycznych-edukacyjnych-i
http://odr.pl/informacja-z-wyjazdu-studyjnego-do-gospodarstw-opiekunczych-w-borach-tucholskich/
http://odr.pl/informacja-z-wyjazdu-studyjnego-do-gospodarstw-opiekunczych-w-borach-tucholskich/
http://odr.pl/informacja-z-wyjazdu-studyjnego-do-gospodarstw-opiekunczych-w-borach-tucholskich/
http://odr.pl/informacja-z-wyjazdu-studyjnego-do-gospodarstw-opiekunczych-w-borach-tucholskich/
http://odr.pl/informacja-z-wyjazdu-studyjnego-do-gospodarstw-opiekunczych-w-borach-tucholskich/
http://odr.pl/informacja-z-wyjazdu-studyjnego-do-gospodarstw-opiekunczych-w-borach-tucholskich/
http://podr.pl/relacja-z-wyjazdu-studyjnego-realizowanego-w-ramach-projektu-pt-dobre-praktyki-w-zakresie-wdrazania-innowacji-w-rolnictwie-i-na-obszarach-wiejskich-na-przykladzie-inicjatyw-podejmowanych-prz/
http://podr.pl/relacja-z-wyjazdu-studyjnego-realizowanego-w-ramach-projektu-pt-dobre-praktyki-w-zakresie-wdrazania-innowacji-w-rolnictwie-i-na-obszarach-wiejskich-na-przykladzie-inicjatyw-podejmowanych-prz/
http://podr.pl/relacja-z-wyjazdu-studyjnego-realizowanego-w-ramach-projektu-pt-dobre-praktyki-w-zakresie-wdrazania-innowacji-w-rolnictwie-i-na-obszarach-wiejskich-na-przykladzie-inicjatyw-podejmowanych-prz/
http://podr.pl/relacja-z-wyjazdu-studyjnego-realizowanego-w-ramach-projektu-pt-dobre-praktyki-w-zakresie-wdrazania-innowacji-w-rolnictwie-i-na-obszarach-wiejskich-na-przykladzie-inicjatyw-podejmowanych-prz/
http://podr.pl/relacja-z-wyjazdu-studyjnego-realizowanego-w-ramach-projektu-pt-dobre-praktyki-w-zakresie-wdrazania-innowacji-w-rolnictwie-i-na-obszarach-wiejskich-na-przykladzie-inicjatyw-podejmowanych-prz/
http://podr.pl/relacja-z-wyjazdu-studyjnego-realizowanego-w-ramach-projektu-pt-dobre-praktyki-w-zakresie-wdrazania-innowacji-w-rolnictwie-i-na-obszarach-wiejskich-na-przykladzie-inicjatyw-podejmowanych-prz/
http://podr.pl/relacja-z-wyjazdu-studyjnego-realizowanego-w-ramach-projektu-pt-dobre-praktyki-w-zakresie-wdrazania-innowacji-w-rolnictwie-i-na-obszarach-wiejskich-na-przykladzie-inicjatyw-podejmowanych-prz/
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http://podr.pl/relacja-z-wyjazdu-studyjnego-realizowanego-w-ramach-projektu-pt-dobre-praktyki-w-zakresie-wdrazania-innowacji-w-rolnictwie-i-na-obszarach-wiejskich-na-przykladzie-inicjatyw-podejmowanych-prz/
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wiejskich na 
przykładzie 
inicjatyw 
podejmowany
ch przez 
rolników 
czeskich, 
austriackich i 
niemieckich 

krajobrazowych i kulturowych. 
Służyć temu będzie wymiana 
wiedzy i doświadczeń pomiędzy 
podmiotami uczestniczącymi w 
realizacji operacji. Podczas wyjazdu 
studyjnego grupa zaznajomi się z 
przetwórstwem i sprzedażą 
krótkich łańcuchów dostaw 
żywności z gospodarstw rolnych 
oraz funkcjonowaniem zagród 
edukacyjnych, gospodarstw 
opiekuńczych i agroturystycznych 
na terenie Czech, Austrii i Niemiec, 
a dodatkowo przedstawiciel SIR 
i/lub broker innowacji moderować 
będzie  działania w zakresie 
informowania uczestników wyjazdu 
o Sieci na rzecz innowacji w 
rolnictwie i na obszarach wiejskich 
(SIR)  oraz o wdrażanym przez Sieć 
działaniu „Współpraca” w ramach 
PROW 2014-2020. 

opiekuńczych i agroturystycznych 
na terenie Czech, Austrii i Niemiec. 

na-przykladzie-
inicjatyw-
podejmowanych-prz/  

17.  Rolnictwo 
zaangażowane  
społeczne -  
jako 
innowacyjny  
kierunek 
działalności 
pozarolniczej 

Śląski Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego 

2018 Woj. kujawsko-
pomorskie 

Upowszechnienie wiedzy nt. 
prowadzenia gospodarstwa 
opiekuńczego i wiosek 
tematycznych jako innowacyjnego 
kierunku działalności pozarolniczej, 
aktywizacja mieszkańców obszarów 
wiejskich województwa śląskiego w 
tym zakresie. 

Wyjazd studyjny dla 25 osób do 
gospodarstw opiekuńczych w woj. 
kujawsko-pomorskim 

http://sir.odr.net.pl/zr
ealizowane-
operacje/161-relacja-
z-wyjazdu-studyjnego-
pn-
%E2%80%9Erolnictwo-
zaanga%C5%BCowane
-spo%C5%82ecznie-
%E2%80%93jako-
innowacyjny-kierunek-
dzia%C5%82alno%C5
%9Bci-
pozarolniczej%E2%80
%9D.html 

Projekt zrealizowany 
w ramach Programu 
Operacyjnego KSOW 

18.  Gospodarstwa 
opiekuńcze 
jako 

Świętokrzyski 
Ośrodek 
Doradztwa 

2018 Woj. kujawsko-
pomorskie, 
Holandia 

Celem operacji jest wstępne 
przygotowanie rolników do 
prowadzenia gospodarstw 

Od 10 do 14 września 2018 r. 22 
osoby, w tym rolnicy, doradcy 
działu rozwoju obszarów wiejskich 

https://www.sodr.pl/
main/aktualnosci/Swie
tokrzyscy-rolnicy-z-
wizyta-w-

Projekt zrealizowany 
w ramach Programu 
Operacyjnego KSOW 

http://podr.pl/relacja-z-wyjazdu-studyjnego-realizowanego-w-ramach-projektu-pt-dobre-praktyki-w-zakresie-wdrazania-innowacji-w-rolnictwie-i-na-obszarach-wiejskich-na-przykladzie-inicjatyw-podejmowanych-prz/
http://podr.pl/relacja-z-wyjazdu-studyjnego-realizowanego-w-ramach-projektu-pt-dobre-praktyki-w-zakresie-wdrazania-innowacji-w-rolnictwie-i-na-obszarach-wiejskich-na-przykladzie-inicjatyw-podejmowanych-prz/
http://podr.pl/relacja-z-wyjazdu-studyjnego-realizowanego-w-ramach-projektu-pt-dobre-praktyki-w-zakresie-wdrazania-innowacji-w-rolnictwie-i-na-obszarach-wiejskich-na-przykladzie-inicjatyw-podejmowanych-prz/
http://sir.odr.net.pl/zrealizowane-operacje/161-relacja-z-wyjazdu-studyjnego-pn-%E2%80%9Erolnictwo-zaanga%C5%BCowane-spo%C5%82ecznie-%E2%80%93jako-innowacyjny-kierunek-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-pozarolniczej%E2%80%9D.html
http://sir.odr.net.pl/zrealizowane-operacje/161-relacja-z-wyjazdu-studyjnego-pn-%E2%80%9Erolnictwo-zaanga%C5%BCowane-spo%C5%82ecznie-%E2%80%93jako-innowacyjny-kierunek-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-pozarolniczej%E2%80%9D.html
http://sir.odr.net.pl/zrealizowane-operacje/161-relacja-z-wyjazdu-studyjnego-pn-%E2%80%9Erolnictwo-zaanga%C5%BCowane-spo%C5%82ecznie-%E2%80%93jako-innowacyjny-kierunek-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-pozarolniczej%E2%80%9D.html
http://sir.odr.net.pl/zrealizowane-operacje/161-relacja-z-wyjazdu-studyjnego-pn-%E2%80%9Erolnictwo-zaanga%C5%BCowane-spo%C5%82ecznie-%E2%80%93jako-innowacyjny-kierunek-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-pozarolniczej%E2%80%9D.html
http://sir.odr.net.pl/zrealizowane-operacje/161-relacja-z-wyjazdu-studyjnego-pn-%E2%80%9Erolnictwo-zaanga%C5%BCowane-spo%C5%82ecznie-%E2%80%93jako-innowacyjny-kierunek-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-pozarolniczej%E2%80%9D.html
http://sir.odr.net.pl/zrealizowane-operacje/161-relacja-z-wyjazdu-studyjnego-pn-%E2%80%9Erolnictwo-zaanga%C5%BCowane-spo%C5%82ecznie-%E2%80%93jako-innowacyjny-kierunek-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-pozarolniczej%E2%80%9D.html
http://sir.odr.net.pl/zrealizowane-operacje/161-relacja-z-wyjazdu-studyjnego-pn-%E2%80%9Erolnictwo-zaanga%C5%BCowane-spo%C5%82ecznie-%E2%80%93jako-innowacyjny-kierunek-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-pozarolniczej%E2%80%9D.html
http://sir.odr.net.pl/zrealizowane-operacje/161-relacja-z-wyjazdu-studyjnego-pn-%E2%80%9Erolnictwo-zaanga%C5%BCowane-spo%C5%82ecznie-%E2%80%93jako-innowacyjny-kierunek-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-pozarolniczej%E2%80%9D.html
http://sir.odr.net.pl/zrealizowane-operacje/161-relacja-z-wyjazdu-studyjnego-pn-%E2%80%9Erolnictwo-zaanga%C5%BCowane-spo%C5%82ecznie-%E2%80%93jako-innowacyjny-kierunek-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-pozarolniczej%E2%80%9D.html
http://sir.odr.net.pl/zrealizowane-operacje/161-relacja-z-wyjazdu-studyjnego-pn-%E2%80%9Erolnictwo-zaanga%C5%BCowane-spo%C5%82ecznie-%E2%80%93jako-innowacyjny-kierunek-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-pozarolniczej%E2%80%9D.html
http://sir.odr.net.pl/zrealizowane-operacje/161-relacja-z-wyjazdu-studyjnego-pn-%E2%80%9Erolnictwo-zaanga%C5%BCowane-spo%C5%82ecznie-%E2%80%93jako-innowacyjny-kierunek-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-pozarolniczej%E2%80%9D.html
http://sir.odr.net.pl/zrealizowane-operacje/161-relacja-z-wyjazdu-studyjnego-pn-%E2%80%9Erolnictwo-zaanga%C5%BCowane-spo%C5%82ecznie-%E2%80%93jako-innowacyjny-kierunek-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-pozarolniczej%E2%80%9D.html
http://sir.odr.net.pl/zrealizowane-operacje/161-relacja-z-wyjazdu-studyjnego-pn-%E2%80%9Erolnictwo-zaanga%C5%BCowane-spo%C5%82ecznie-%E2%80%93jako-innowacyjny-kierunek-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-pozarolniczej%E2%80%9D.html
http://sir.odr.net.pl/zrealizowane-operacje/161-relacja-z-wyjazdu-studyjnego-pn-%E2%80%9Erolnictwo-zaanga%C5%BCowane-spo%C5%82ecznie-%E2%80%93jako-innowacyjny-kierunek-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-pozarolniczej%E2%80%9D.html
https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Swietokrzyscy-rolnicy-z-wizyta-w-holenderskich-gospodarstwach-opiekunczych/idn:701
https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Swietokrzyscy-rolnicy-z-wizyta-w-holenderskich-gospodarstwach-opiekunczych/idn:701
https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Swietokrzyscy-rolnicy-z-wizyta-w-holenderskich-gospodarstwach-opiekunczych/idn:701
https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Swietokrzyscy-rolnicy-z-wizyta-w-holenderskich-gospodarstwach-opiekunczych/idn:701
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alternatywna 
forma rozwoju 
gospodarstw 
świętokrzyskic
h - dobre 
przykłady 
funkcjonowani
a gospodarstw 
opiekuńczych 
w Holandii i 
Polsce 

Rolniczego w 
Modliszewicach 

opiekuńczych i rozwoju usług 
opiekuńczych jako innowacyjnego 
kierunku działalności pozarolniczej, 
poprzez organizację wyjazdu 
studyjnego dla 22 osób w wyżej 
wymienionej tematyce na 
przykładzie Holandii i Polski. 
Realizacja operacji będzie 
wsparciem rozwoju 
przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich przez podnoszenie 
poziomu wiedzy i umiejętności dla 
potrzeb innowacyjnego 
przedsięwzięcia jakim jest 
funkcjonowanie, rozwój i 
popularyzacja gospodarstw 
opiekuńczych na terenach 
wiejskich w naszym kraju. 
Realizacja operacji będzie również 
promocją wysokiej jakości życia na 
wsi i jej promocją jako miejsca do 
rozwoju zawodowego 

oraz przedstawiciele Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w 
Kielcach wzięły udział w wyjeździe 
studyjnym do Holandii; w 
programie wyjazdu zaplanowano 5 
wizyt w gospodarstwach 
opiekuńczych w Holandii i 2 wizyty 
w gospodarstwach 
agroturystycznych uczestniczących 
w projekcie realizowanym przez 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
pn. „Zielona opieka”. 

holenderskich-
gospodarstwach-
opiekunczych/idn:701 

19.  Gospodarstwo 
opiekuńcze w 
rozwoju 
obszarów 
wiejskich - 
wyjazd 
studyjny 

Centrum 
Doradztwa 
Rolniczego w 
Brwinowie 
Oddział w 
Krakowie 

2018 Niemcy, 
Holandia 

Promocja idei gospodarstwa 
opiekuńczego na obszarach 
wiejskich poprzez zdobycie, 
utrwalenie i upowszechnianie 
wiedzy na temat wzorcowych 
przykładów gospodarstw 
opiekuńczych na przykładzie 
Holandii i Niemiec. 

Wyjazd studyjny dla 20 osób do 2 
gospodarstw społecznych w 
Niemczech i 3 w Holandii 

https://ckiku.urk.edu.
pl/zasoby/112/Gospo
darstwo_opiekuncze_
w_rozwoju_obszarow
_wiejskich_-
_wyjazd_studyjny_.pd
f 

Projekt zrealizowany 
w ramach Programu 
Operacyjnego KSOW 

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwerendy dostępnych źródeł. 

 

 

 

https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Swietokrzyscy-rolnicy-z-wizyta-w-holenderskich-gospodarstwach-opiekunczych/idn:701
https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Swietokrzyscy-rolnicy-z-wizyta-w-holenderskich-gospodarstwach-opiekunczych/idn:701
https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Swietokrzyscy-rolnicy-z-wizyta-w-holenderskich-gospodarstwach-opiekunczych/idn:701
https://ckiku.urk.edu.pl/zasoby/112/Gospodarstwo_opiekuncze_w_rozwoju_obszarow_wiejskich_-_wyjazd_studyjny_.pdf
https://ckiku.urk.edu.pl/zasoby/112/Gospodarstwo_opiekuncze_w_rozwoju_obszarow_wiejskich_-_wyjazd_studyjny_.pdf
https://ckiku.urk.edu.pl/zasoby/112/Gospodarstwo_opiekuncze_w_rozwoju_obszarow_wiejskich_-_wyjazd_studyjny_.pdf
https://ckiku.urk.edu.pl/zasoby/112/Gospodarstwo_opiekuncze_w_rozwoju_obszarow_wiejskich_-_wyjazd_studyjny_.pdf
https://ckiku.urk.edu.pl/zasoby/112/Gospodarstwo_opiekuncze_w_rozwoju_obszarow_wiejskich_-_wyjazd_studyjny_.pdf
https://ckiku.urk.edu.pl/zasoby/112/Gospodarstwo_opiekuncze_w_rozwoju_obszarow_wiejskich_-_wyjazd_studyjny_.pdf
https://ckiku.urk.edu.pl/zasoby/112/Gospodarstwo_opiekuncze_w_rozwoju_obszarow_wiejskich_-_wyjazd_studyjny_.pdf
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4.2.2. Podmioty - przedsięwzięcia trwałe  

Identyfikując podmioty w ramach prowadzonych badań, kryterium doboru obejmowało dwa aspekty: prowadzenie działalności opiekuńczej/społecznej 

oraz prowadzenie działalności rolniczej/działanie w obrębie gospodarstwa wiejskiego. Udało się zidentyfikować podmioty opisane w tabeli  5.  

Zidentyfikowane podmioty zostały scharakteryzowane uwzględniając następujące elementy: 

 podmiot organizujący; 

 forma organizacyjna; 

 grupa docelowa; 

 cel działalności; 

 pola działania. 

Wyszczególnione kryteria ogólne wraz z szczegółowym opisem i oznaczeniem przedstawia tabela 6.  

Tabela 5. Podmioty łączące działalność społeczną i opiekuńczą 

l.p. 
Nazwa 

działania/ 
inicjatywy 

Kontakt Strona internetowa Województwo 
Podmiot 

organizujący 

Forma 
organizacyjna 

(pomoc 
społeczna) 

Grupa 
docelowa 

Cel 
działalności 

Pola 
działalności 

1. Magnolia 
Rodzinny Dom 
Pomocy 

97-403 Drużbice, 
Teresin 1B 

https://pl-
pl.facebook.com/magnol
ia.teresin/  

Łódzkie 

6 3 10, 11 2, 9 3 

3. Toskania 
Kociewska 

Bochlin 71, 86-
170 Bochlin 

https://toskaniakociews
ka.pl/ 

Kujawsko-
Pomorskie 

4, 6 6 7, 8, 9 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 

8, 9 
1, 2, 5, 8 

4. Stowarzyszenie 
Gospodarstw 
Opiekuńczych 
Województwa 
Kujawsko-
Pomorskiego 

Nad Brdą 1, 89-
500 Tuchola 

https://www.kpodr.pl/st
owarzyszenie-
gospodarstw-
opiekunczych-
wojewodztwa-kujawsko-
pomorskiego-juz-dziala/ 

Kujawsko-
Pomorskie 

3 6 1, 10 1, 3, 7, 8, 9 8 

https://pl-pl.facebook.com/magnolia.teresin/
https://pl-pl.facebook.com/magnolia.teresin/
https://pl-pl.facebook.com/magnolia.teresin/
https://toskaniakociewska.pl/
https://toskaniakociewska.pl/
https://www.kpodr.pl/stowarzyszenie-gospodarstw-opiekunczych-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-juz-dziala/
https://www.kpodr.pl/stowarzyszenie-gospodarstw-opiekunczych-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-juz-dziala/
https://www.kpodr.pl/stowarzyszenie-gospodarstw-opiekunczych-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-juz-dziala/
https://www.kpodr.pl/stowarzyszenie-gospodarstw-opiekunczych-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-juz-dziala/
https://www.kpodr.pl/stowarzyszenie-gospodarstw-opiekunczych-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-juz-dziala/
https://www.kpodr.pl/stowarzyszenie-gospodarstw-opiekunczych-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-juz-dziala/
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5. ZAZ Konary-
Zielona  

Bonifraterska 11, 
32-031 Kraków 

https://bonifratrzy.pl/za
klad-aktywnosci-
zawodowej/  

Małopolskie 
2, 4 5 1, 5 2, 3, 5, 7 1, 2, 4, 5, 14, 16 

6. Farma Życia - 
Fundacja 
Wspólnota 
Nadziei 

Więckowice, 17, 
Ogrodowa, 32-
082 Bolechowice 

http://www.farma.org.p
l/ 

Małopolskie 

4 1 2, 9 2, 8 1, 5 

7. Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowy 
MEDIMAS 

Bielawy 11, 87-
214 Bielawy 

http://medimasbielawy.
com.pl/o-firmie/ 

Kujawsko-
Pomorskie 

6 6 10, 11 2, 8 1, 5 

8. Fundacja Burego 
Misia im. B. 
Jańskiego 

Wętfie 1, 83-400 
Nowy Klincz, 
Kościerzyna 

http://buremisie.org.pl/  Pomorskie 

4 6 1, 2 2, 9, 10 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 

9. Stowarzyszenie 
integracyjne 
Wspólnoty Barka 

Chudobczyce 27, 
64-423 
Chudobczyce 

http://barka.org.pl/ofert
a/gospodarstwo-
ekologiczne/  

Wielkopolskie 

3, 5 6  3, 4, 5, 6 5, 6, 7, 8 1, 2, 4, 5 

10. Fundacja 
Cudawianki i 
warsztatownia 
Matyldowej 
Zagrody 

Lubiewice 59, 89-
526 Lubiewo 

https://www.facebook.c
om/pg/Fundacja-
CudaWianki-i-
Warsztatownia-
Matyldowej-Zagrody-
854652988242693/posts
/ 

Kujawsko-
Pomorskie 

4 6 1, 2, 3, 7, 9, 10 1, 3, 6, 7, 8, 9 8, 13, 16 

11. Społeczne 
Gospodarstwo 
Rolne "Oaza Pod 
Lasem"  

Daleszyn 12, 63-
800 Gostyń 

https://www.facebook.c
om/pages/Daleszyn-12-
Oaza-Pod-
Lasem/23333725049027
7 

Wielkopolskie 

6 6 7 1, 3, 10 1, 8 

12. Gospodarstwo 
Opiekuńcze 
Fundacja 
GAŁĘZIAKI 

82-410 Stary Targ http://f-go.pl/ Pomorskie 

4 6 1, 2, 3, 4 2, 4, 5, 6, 7, 10 8 

https://bonifratrzy.pl/zaklad-aktywnosci-zawodowej/
https://bonifratrzy.pl/zaklad-aktywnosci-zawodowej/
https://bonifratrzy.pl/zaklad-aktywnosci-zawodowej/
http://www.farma.org.pl/
http://www.farma.org.pl/
http://medimasbielawy.com.pl/o-firmie/
http://medimasbielawy.com.pl/o-firmie/
http://buremisie.org.pl/
http://barka.org.pl/oferta/gospodarstwo-ekologiczne/
http://barka.org.pl/oferta/gospodarstwo-ekologiczne/
http://barka.org.pl/oferta/gospodarstwo-ekologiczne/
https://www.facebook.com/pg/Fundacja-CudaWianki-i-Warsztatownia-Matyldowej-Zagrody-854652988242693/posts/
https://www.facebook.com/pg/Fundacja-CudaWianki-i-Warsztatownia-Matyldowej-Zagrody-854652988242693/posts/
https://www.facebook.com/pg/Fundacja-CudaWianki-i-Warsztatownia-Matyldowej-Zagrody-854652988242693/posts/
https://www.facebook.com/pg/Fundacja-CudaWianki-i-Warsztatownia-Matyldowej-Zagrody-854652988242693/posts/
https://www.facebook.com/pg/Fundacja-CudaWianki-i-Warsztatownia-Matyldowej-Zagrody-854652988242693/posts/
https://www.facebook.com/pg/Fundacja-CudaWianki-i-Warsztatownia-Matyldowej-Zagrody-854652988242693/posts/
https://www.facebook.com/pg/Fundacja-CudaWianki-i-Warsztatownia-Matyldowej-Zagrody-854652988242693/posts/
https://www.facebook.com/pages/Daleszyn-12-Oaza-Pod-Lasem/233337250490277
https://www.facebook.com/pages/Daleszyn-12-Oaza-Pod-Lasem/233337250490277
https://www.facebook.com/pages/Daleszyn-12-Oaza-Pod-Lasem/233337250490277
https://www.facebook.com/pages/Daleszyn-12-Oaza-Pod-Lasem/233337250490277
https://www.facebook.com/pages/Daleszyn-12-Oaza-Pod-Lasem/233337250490277
http://f-go.pl/
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13. Leżajskie 
Stowarzyszenie 
Rozwoju 

Targowa 9, 37-
300 Leżajsk 

http://www.lsr.pl   Podkarpackie 
3 6 7, 8, 9 8 8 

14. Zagroda 
Edukacyjna 
"Pszczółki" 

Niezwojowice  https://www.zagroda-
edukacyjna.pl/index.php
?option=com_places&co
ntroller=places&task=de
tails&id=96  

Małopolskie 

4, 6 6 7, 8, 9, 10 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8 

15. Gospodarstwo 
Opiekuńcze Zofia 
i Marin Kulczyk  

Bysław  http://www.opieka.kpo
dr.pl/pl/gospodarstwo-
opiekuncze-byslaw/  

Małopolskie 
6 6 10 8, 9 8 

16. Feniks. 
Stowarzyszenie 
Użytkowników 
Psychiatrycznej 
Opieki 
Zdrowotnej oraz 
ich Rodzin i 
Przyjaciół  

Łopuskiego 31-33 
78-100, 78-100 
Kołobrzeg 

http://www.feniks.kolob
rzeg.pl  

Zachodniopomo
rskie 

1 4 2 4 3 

17. Ranczo Artemidy Nowa Góra 462, 
32-065 Nowa 
Góra 

http://www.ranczoarte
midy.pl  

Małopolskie 
6 6 7, 8, 9 7, 10 5, 8 

18. Coniraya Władysława 
Zakrzeńskiego 48, 
32-091 
Sieborowice 

http://www.coniraya.co
m.pl  

Małopolskie 

6 6 7, 8, 9 4, 7 5 

19. Gospodarstwo 
Agroturystyczne 
Stajnia Pod 
Dębem 

Podlesie 78, 27-
200 Starachowice 

https://meteor-
turystyka.pl/stajniapodd
ebem-
starachowice,starachowi
ce.html 

Świętokrzyskie 

6 6 7, 8, 9 10 8 

21. Zagroda Ziołowy 
Dzbanek 

Sąpy 20, 14-420 
Sąpy 

http://www.ziolowydzba
nek.pl  

Warmińsko-
mazurskie 

6 6 7, 8, 9 7, 10 3, 8 

22. Gospodarstwo 
agroturystyczne 
MIMOZA 

Krawczyki 2, 11-
200 Krawczyki 

https://mimozagra.pl/ Warmińsko-
mazurskie 6 6 7, 8, 9 7, 10 3, 8 

23. Zaczarowane 
Wzgórze 

Czasław 233, 32-
415 Raciechowice 

http://www.wzgorze.ec
o.pl    

Małopolskie 
6 6 7, 8, 9 7, 10 3, 8 

http://www.lsr.pl/
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/index.php?option=com_places&controller=places&task=details&id=96
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/index.php?option=com_places&controller=places&task=details&id=96
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/index.php?option=com_places&controller=places&task=details&id=96
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/index.php?option=com_places&controller=places&task=details&id=96
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/index.php?option=com_places&controller=places&task=details&id=96
http://www.opieka.kpodr.pl/pl/gospodarstwo-opiekuncze-byslaw/
http://www.opieka.kpodr.pl/pl/gospodarstwo-opiekuncze-byslaw/
http://www.opieka.kpodr.pl/pl/gospodarstwo-opiekuncze-byslaw/
http://www.feniks.kolobrzeg.pl/
http://www.feniks.kolobrzeg.pl/
http://www.ranczoartemidy.pl/
http://www.ranczoartemidy.pl/
http://www.coniraya.com.pl/
http://www.coniraya.com.pl/
https://meteor-turystyka.pl/stajniapoddebem-starachowice,starachowice.html
https://meteor-turystyka.pl/stajniapoddebem-starachowice,starachowice.html
https://meteor-turystyka.pl/stajniapoddebem-starachowice,starachowice.html
https://meteor-turystyka.pl/stajniapoddebem-starachowice,starachowice.html
https://meteor-turystyka.pl/stajniapoddebem-starachowice,starachowice.html
http://www.ziolowydzbanek.pl/
http://www.ziolowydzbanek.pl/
https://mimozagra.pl/
http://www.wzgorze.eco.pl/
http://www.wzgorze.eco.pl/
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Zagroda 
Edukacyjna 

24. Dom Seniora 
pw. Najświętsze
go Serca Pana 
Jezusa -  Ośrodek 
Wsparcia dla 
Osób Starszych 

Pl. Gen. Wł. 
Sikorskiego 14/2 
w Krakowie 

https://www.sercanki.or
g.pl/o-rodek-
wsparcia.html 

Małopolskie 

1, 2 4 10 9 7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwerendy dostępnych źródeł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sercanki.org.pl/o-rodek-wsparcia.html
https://www.sercanki.org.pl/o-rodek-wsparcia.html
https://www.sercanki.org.pl/o-rodek-wsparcia.html


Tabela 6. Legenda objaśniająca do tabeli nr 5 

Kryterium ogólne  

Opis kryterium 

Oznaczenie cyfrowe 
użyte w tabeli nr 5 

Nazwa  

Podmiot organizujący 
 
 

1. Samorząd gminny 

2. Instytucja kościelna 

3. Stowarzyszenie 

4. Fundacja 

5. Spółdzielnia socjalna   

6. Osoba prywatna 

7. Inne 

Forma organizacyjna  
 
 
 
 

1. Dzienny dom pobytu 

2. Rodzinny  dom pobytu 

3. 
Działalność gospodarcza w zakresie placówki zapewniającej całodobową 
opiekę 

4. Ośrodek wsparcia 

5. ZAZ (ustawa o rehabilitacji) 

6. Nie dotyczy 

Grupa docelowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

2. Osoby chore psychicznie  

3. Osoby zmagające się  z uzależnieniem  

4. Bezdomni 

5. Osoby potrzebujące przygotowania zawodowego 

6. Osoby długotrwale bezrobotne 

7. Dzieci 

8. Młodzież 

9. Dorośli 

10. Osoby starsze, w tym osoby z demencją 

11. Osoby somatycznie przewlekle chore 

Cel działalności 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wychowanie 

2. Rehabilitacja 

3. Kształcenie 

4. Leczenie 

5. Zatrudnienie 

6. Resocjalizacja 

7. Edukacja 

8. Integracja  

9. Opieka 

10. Wypoczynek 

Pola działalności 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Uprawa roli 

2. Produkcja pasz 

3. Ogrodnictwo 

4. Warzywnictwo 

5. Chów zwierząt 

6. Przetwórstwo mleka 

7. Przetwórstwo  innych produktów 

8. Gospodarstwo wiejskie 

9. Marketing bezpośredni 

10. Sadownictwo 

11. Uprawa  winorośli 

12. Leśnictwo  

13. Zarządzanie krajobrazem 

14. Stolarka 

15. Wędkarstwo 

16. Prace konserwacyjne, naprawcze 
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Rysunek 1. Przestrzenna lokalizacja zidentyfikowanych podmiotów 
Źródło: opracowanie własne.   
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4.3. Typologia działań związanych z łączeniem działalności rolniczej i usług 

opiekuńczych 

 

Większość podejmowanych inicjatyw miała na celu upowszechnianie idei gospodarstw 

opiekuńczych – szczególnie aktywne w tym zakresie są wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. 

Bardzo ciekawy projekt dotyczący opieki sąsiedzkiej został zrealizowany przez LGD PROMENADA S 

12. Należy go traktować jako przykład projektu finansowanego w ramach rządowego programu ASOS. 

W ramach tego programu dofinansowanych zostało dziesiątki inicjatyw kierowanych do seniorów. Nie 

sposób omówić ich tutaj wszystkich, ale inicjatywa przeprowadzona przez LGD PROMENADA S 12 jest 

ich dobrym przykładem. Przy okazji pokazuje ona, w jakie działania mogą się angażować Lokalne Grupy 

Działania. 

W latach poprzedzających intensyfikację działań Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w 

Krakowie dotyczących rozwoju gospodarstw opiekuńczych, były one często traktowane jako 

rozszerzenie działalności agroturystycznej. Projekty realizowane przez CDR w latach 2016-2018 inaczej 

rozkładały akcenty i opieka nie była tak ściśle wiązana z turystyką wiejską. Warto rozważyć powrót do 

tego pierwotnego pomysłu.  

Ośrodki Doradztwa Rolniczego współpracowały już w przeszłości z Lokalnymi Grupami Działania w 

zakresie promowania idei zielonej opieki. 

Ciekawym przykładem projektu jest OWES, który jest współprowadzony przez Lokalną Grupę 

Działania. Potwierdza to intuicję, że na obszarach wiejskich istnieją już organizacje, które mogłyby 

współpracować z rolnikami w zakresie prowadzenia gospodarstw opiekuńczych. 

Zidentyfikowane inicjatywy można grupować według kilku kryteriów, zgodnie z którymi 

przeprowadzono wstępną charakterystykę podmiotów. Można wśród nich wyróżnić: 

1. podmiot organizujący; 

2. forma organizacyjna; 

3. grupa docelowa; 

4. cel działalności; 

5. pola działalności. 

Można dodatkowo uwzględnić takie kryteria jak: 

 forma prawna; 

 finansowanie; 

 członkostwo w sieci; 

 cel działania; 

 wyniki i rezultaty działalności. 
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Dla potrzeb dalszej analizy pod uwagę wzięto trzy kryteria: 

1. rodzaj podmiotu realizującego; 

2. forma świadczonej opieki; 

3. charakter działań. 

 Do celów pogłębionej analizy wybrano następujące inicjatywy wskazane w tabeli 7. 

 

Tabela 7. Inicjatywy wybrane do pogłębionej analizy 

 
Rodzaj podmiotu realizującego 

prywatny publiczny III sektor 

Fo
rm

a 
św

ia
d

cz
o

n
ej

 o
p

ie
ki

 

Dzienna Toskania Kociewska 
Projekt ODR 
Minikowo 

 
Stowarzyszenie 
Gospodarstw 

Opiekuńczych Woj. 
Kujawsko-

Pomorskiego 
 

Bonifraterska 
Fundacja 

Dobroczynna 
 

Całodobowa RDP Magnolia   

Mieszana Farma Życia   

C
h

ar
ak

te
r 

d
zi

ał
ań

 

Działanie projektowe  
Projekt ODR 
Minikowo 

 

Działanie ciągle 

Farma Życia 
 

Toskania Kociewska 
 

RDP Magnolia 

 

 
Stowarzyszenie 
Gospodarstw 

Opiekuńczych Woj. 
Kujawsko-

Pomorskiego 
 

Bonifraterska 
Fundacja 

Dobroczynna 
 

Źródło: opracowanie własne.   
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5.  Studia przypadków 
 

5.1.  

Studium 1 – Toskania Kociewska  

Toskania Kociewska jest gospodarstwem, które należy ujmować szerzej niż jedynie w kontekście 

świadczonych przez nie usług opiekuńczych. Wsparcie udzielane osobom w trudnej sytuacji jest jedynie 

wycinkiem zróżnicowanej działalności społecznej przez nie prowadzonej. Z uwagi na fakt, że 

w początkowej fazie działalności Toskanii Kociewskiej rolnictwo stanowiło ważny obszar jej aktywności, 

niniejsze studium przypadku pozwala przeanalizować, jaki wpływ na produkcję rolniczą ma 

uruchamianie w gospodarstwie usług społecznych. Szeroki zakres działalności społecznej w ramach 

analizowanej inicjatywy pozwala także formułować rekomendacje dotyczące przyszłych źródeł 

finansowania gospodarstw opiekuńczych, sposobu organizowania tych usług i współpracy 

z jednostkami pomocy społecznej w zakresie ich realizacji.  

Toskania Kociewska jest rozwijającym się projektem. Funkcjonowanie opieki w ramach tego 

gospodarstwa można podzielić na dwa etapy: usługę świadczoną w ramach projektu „Zielona opieka – 

gospodarstwa opiekuńcze w województwie kujawsko-pomorskim” w latach 2016-2018 oraz działania, 

które zostały uruchomione po ustaniu finansowania projektowego. Ten pierwszy etap zostanie poniżej 

opisany jako pierwotna teoria działania, czyli założenia przyjęte w momencie rozpoczynania 

działalności opiekuńczej. Przemiany, które dokonały się w Toskanii Kociewskiej po zakończeniu 

projektu będą z kolei utożsamione z modyfikacjami pierwotnego planu działania.  

Geneza inicjatywy 

Powstanie gospodarstwa Toskania Kociewska było efektem dążenia jego właścicieli do 

prowadzenia wartościowego i zdrowego stylu życia. Można zatem stwierdzić, że posiadali oni 

wewnętrzną motywację do podejmowania działalności społecznej. Opisując genezę analizowanej 

inicjatywy należy więc zacząć od przedstawienia początków gospodarstwa i osadzenia ich w kontekście 

życiorysów jego założycieli. Następnie możliwe będzie wskazanie wstępnej diagnozy oraz problemów, 

które planowano rozwiązać dzięki uruchomieniu tego gospodarstwa opiekuńczego. To ostatnie 

zagadnienie nie będzie jednak traktowane w pogłębiony sposób, z uwagi na fakt, że Toskania 

Kociewska uczestniczyła w projekcie „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w województwie 

kujawsko-pomorskim”, który jest przedmiotem odrębnego studium przypadku. W tym miejscu warto 

jednak zaznaczyć, że analizowany przykład pokazuje jaką rolę w rozwoju rolnictwa społecznego może 

odgrywać doradztwo rolnicze. To Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 



Zadanie 4. 
 

45 
 Projekt „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWiD)” ID: 381773 współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. Umowa Gospostrateg nr 1/381773/17/NCBR/2018. 

 

stworzył projekt, który doprowadził do wprowadzenia usług opiekuńczych w Toskanii Kociewskiej jako 

uzupełnienia uprzednio prowadzonej działalności społecznej. System wartości i plany życiowe 

gospodarzy spotkały się więc z ofertą przedstawioną przez jednostkę doradztwa rolniczego. To cenna 

wskazówka odnośnie budowania przyszłego systemu gospodarstw opiekuńczych w Polsce.  

Badane gospodarstwo jest prowadzone przez włosko - polskie małżeństwo Sara Valentini-Pstrong 

i Arkadiusz Pstrong. Państwo Pstrongowie zostali rolnikami z wyboru. W 2009 r. kupili 12-hektarowe, 

nieco podupadłe gospodarstwo, do którego przenieśli się z Włoch i które zaczęli rozwijać od podstaw. 

Początkowo ich plan zakładał skupienie się na uprawach ekologicznych. Małżonkowie nie posiadali 

wykształcenia i doświadczenia w zakresie rolnictwa. Na pierwsze lata istnienia gospodarstwa przypadły 

mniej lub bardziej udane eksperymenty z różnymi uprawami. Należy zwrócić uwagę, że dla gospodarzy 

decyzja o postawieniu na rolnictwo ekologiczne nie była decyzją czysto ekonomiczną, ale przede 

wszystkim decyzją dotyczącą stylu życia i wyznawanych wartości. Ich konsekwencją jest także to, że 

Toskania Kociewska nie będzie nigdy prowadzić produkcji zwierzęcej. Jest ona azylem dla zwierząt, 

które znalazły się w trudnej sytuacji oraz domem dla zwierząt, które pomagają w prowadzeniu 

działalności społecznej. Dobrą ilustracją tego faktu jest to, że właściciel gospodarstwa zwrócił 

badaczowi uwagę, by nie używać sformułowania „wykorzystywanie zwierząt do prowadzenia terapii”, 

ponieważ nie oddaje ono ducha prowadzonej działalności, w której zwierzęta współuczestniczą. W tym 

kontekście należy wspomnieć, że Sara Valentini-Pstrong z wykształcenia jest weterynarką i specjalistką 

w zakresie budowania relacji ludzi ze zwierzętami. To z pewnością jest okoliczność sprzyjająca 

rozwijaniu w gospodarstwie oferty usług budowanych w oparciu o zaangażowanie zwierząt. Obecnie 

gospodarstwo obejmuje 30 hektarów, ale z uwagi na rozwijającą się działalność pozarolniczą, jego 

funkcje związane z produkowaniem żywności ulegają redukcji. W porównaniu z sąsiednimi 

gospodarstwami, można określić je jako gospodarstwo średniej wielkości. 

Trudno jednoznacznie wskazać moment, w którym w Toskanii Kociewskiej uruchomiona została 

działalność społeczna oraz trudno wymienić wszystkie programy edukacyjne i prozdrowotne, które 

były prowadzone przez Państwa Pstrongów w ostatnich latach. Wydaje się, że ich gospodarstwo stało 

się „społeczne” w sposób nie do końca planowany. Było to raczej efektem zaistnienia splotu 

sprzyjających temu okoliczności: osobowości i stylu życia gospodarzy, ich dążenia do poszukiwania 

dodatkowych źródeł dochodu i trudności z rozwijaniem produkcji ekologicznej, zapotrzebowania 

lokalnej społeczności na usługi społeczne oraz pojawienia się ogólnego trendu poszukiwania na wsi 

sprawdzonej żywności i usług świadczonych w realnym wiejskim gospodarstwie. Wykształcenie, 

doświadczenie i przedsiębiorczość gospodarzy pozwoliła im umiejętnie wykorzystać szanse związane 

z różnego rodzaju działalnością społeczną. Rozwijała się ona w dużej mierze w sposób spontaniczny, 

w zależności od pojawiających się pomysłów, zapotrzebowania i dostępności różnych źródeł 
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finansowania. Widoczny jest tu brak profesjonalnego doradztwa w zakresie działalności społecznej, 

które doprowadziłoby do stworzenia jakiegoś konkretnego planu rozwoju gospodarstwa.  

Zrozumienie kontekstu, w jakim osadzona została działalność opiekuńcza wymaga wskazania 

przynajmniej przykładów realizowanych przez Państwa Pstrongów aktywności pozarolniczych. Wiele 

z nich zostało zbudowanych wokół onoterapii, czyli terapii w której uczestniczą osły. Stado tych 

zwierząt jest znakiem rozpoznawczym Toskanii Kociewskiej. Państwo Pstrongowie organizowali między 

innymi spacery z osłami, które uczyniły z nich osoby rozpoznawalne w społeczności lokalnej. Osły są 

łagodne i przyjacielskie, ale potrafią również stanowczo domagać się głaskania i uwagi gości 

gospodarstwa, co pomaga przełamywać bariery i nawet zamkniętym w sobie osobom pozwala na 

szybkie budowanie relacji z nimi. Inną ich zaletą jest to, że mimo podobnej sylwetki są mniejsze 

i spokojniejsze niż konie, co czyni pracę z nimi o wiele bezpieczniejszą. Osły łatwiej jest transportować, 

dzięki czemu zajęcia z nimi można organizować także poza gospodarstwem. Wszystko to powoduje, że 

bardzo dobrze sprawdzają się w pracy z dziećmi czy też osobami niepełnosprawnymi. Dodatkową 

atrakcją jest to, że osły są obecnie rzadko spotykanymi zwierzętami na polskiej wsi, co budzi 

zainteresowanie i pomaga promować Toskanię Kociewską, jako miejsce niezwykłe i unikatowe. 

W gospodarstwie realizowany były liczne projekty z zakresu onoterapii, np. „Po świecie na oślim 

grzbiecie”, który był finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Na marginesie należy 

dodać, że zdolność pozyskiwania grantów z różnych źródeł jest cechą charakterystyczną analizowanego 

gospodarstwa i ma wpływ na formy prawne prowadzonej działalności. Spotkaniom z osłami towarzyszą 

śpiew i muzyka – właściciel gospodarstwa posiada wykształcenie muzyczne i nie waha się 

wykorzystywać swojej umiejętności w prowadzonych zajęciach. Grupy mogą odwiedzać Toskanię 

Kociewską nie tylko w ramach finansowania projektowego. Różnego rodzaju spotkania i warsztaty 

prowadzone są także komercyjnie. Nie wszystkie z nich są bezpośrednio związane z rolniczym 

potencjałem gospodarstwa, jak ma to miejsce w przypadku onoterapii. Rolnictwo i zasoby wsi są tu 

wykorzystywane czasem tylko jako sprzyjające otoczenie do prowadzenia różnych projektów. 

Przykładem mogą być zajęcia z jogi realizowane przez zewnętrzną instruktorkę oraz zajęcia językowe 

prowadzone przez samych właścicieli. Z rolniczym charakterem gospodarstwa nieco bardziej związane 

są zajęcia z końmi, prowadzone przez teścia pana Arkadiusza. Zajęcia te mogą być łączone z nauką 

języka włoskiego.  

W momencie uruchamiania projektu „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w województwie 

kujawsko-pomorskim” Toskania Kociewska była już rozwijającym się gospodarstwem społecznym, 

przez które przewijało się coraz więcej ludzi z zewnątrz. Decyzja o włączeniu go do grona gospodarstw 

opiekuńczych była więc bardzo uzasadniona i, jak pokazały kolejne miesiące i lata, trafna.  

Analizowane gospodarstwo umiejscowione jest na terenie miejsko-wiejskiej gminy Nowe, 

położonej na północnych rubieżach województwa kujawsko-pomorskiego. Zapotrzebowanie na usługi 
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związane z opieką jest tu bardzo duże, o czym najlepiej świadczy fakt, że roczne wydatki na pomoc 

społeczną sięgają tu 0,5 mln złotych. Nie można jednak powiedzieć, że gmina Nowe odróżnia się jakoś 

zasadniczo od innych gmin w województwie kujawsko-pomorskim czy porównywalnych gmin w Polsce. 

Jej słabościami są mniejsze niż na obszarach bardziej zurbanizowanych zagęszczenie usług społecznych, 

niedobór środków własnych na pokrywanie kosztów pomocy społecznej, samotność i zagrożenie 

wykluczeniem osób wymagających wsparcia. 

Prowadzący gospodarstwo Toskania Kociewska w momencie uruchamiania usług opiekuńczych 

zaadaptowali diagnozę przygotowaną na potrzeby projektu realizowanego przez KPODR w Minikowie. 

Ich celem było zarówno uzyskanie dodatkowych dochodów, które wesprą rozwój gospodarstwa, jak 

również udzielenie wsparcia osobom go potrzebującym. W przypadku Państwa Pstrongów obie te 

motywacje trzeba traktować jako rzeczywiście równoważne. Pod tym względem są oni typem idealnym 

rolnika podejmującego działalność na rzecz lokalnej społeczności. Rozpoczęcie działalności opiekuńczej 

wiązało się z silnym przekonaniem, że pobyt w warunkach gospodarstwa rolnego sprzyja szeroko 

rozumianemu dobrostanowi człowieka – w końcu taką samą motywacją jego właściciele kierowali się 

podejmując ryzykowną decyzję o przenosinach na polską wieś. Z drugiej strony, prowadzona 

działalność z zakresu rolnictwa ekologicznego nie gwarantowała stałych dochodów na właściwym 

poziomie i poszukiwanie alternatywy w postaci odpłatnej działalności społecznej było bardzo 

uzasadnione.  

Teoria działania 

Właściciele Toskanii Kociewskiej dysponowali zasobami, które zostały wykorzystane do 

rozwiązania dwóch opisanych powyżej problemów, czyli zapotrzebowania społeczności lokalnej na 

usługi opiekuńcze oraz konieczności poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu. Najbardziej 

namacalnym zasobem było oczywiście samo gospodarstwo rolne. Na potrzeby uruchomienia 

działalności opiekuńczej nie zostało ono w żaden szczególny sposób zmodernizowane. Początkowo 

osoby korzystające z niej spędzały czas po prostu w domu rodzinnym gospodarzy. Oprócz domu 

wykorzystane zostały zabudowania gospodarcze (stajnie, kurnik) oraz pomieszczenia przygotowane z 

myślą o osobach odwiedzających gospodarstwo – turystach, zorganizowanych grupach (np. 

wycieczkach szkolnych) oraz uczestnikach warsztatów. Znaczącą rolę odgrywał także przydomowy 

ogród.  

Ważnym zasobem gospodarstwa było z pewnością wykształcenie właścicieli oraz ich wcześniejsze 

doświadczenia zawodowe. Należy je traktować jako wysokiej jakości kapitał kulturowy, który 

powodował, że są to osoby „poszukujące”, które nie boją się innowacyjnych rozwiązań i jednocześnie 

dysponują potencjałem do ich kreowania. Był to jeden z powodów, dla których Toskania Kociewska 
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wyróżniała się na tle innych gospodarstw biorących udział w projekcie „Zielona opieka”. 

Odpowiedzialny za tę specyfikę analizowanego gospodarstwa był także specyficzny kapitał społeczny, 

jakim dysponują Państwo Pstrongowie. Bardzo szybko stali się oni osobami rozpoznawalnymi 

w społeczności lokalnej, między innymi dzięki tak niestandardowym pomysłom, jak wspomniane 

powyżej spacery z osłami. Właściciel Toskanii Kociewskiej w rozmowie z badaczem ujął tę kwestię 

kolokwialnie stwierdzając, że sąsiedzi traktują jego rodzinę jak „nieszkodliwych wariatów”, osoby 

barwne i przełamujące istniejące sposoby działania. To trafna samoocena. Państwo Pstrongowie 

z pewnością mają zdolność do łatwego nawiązywania kontaktów i zjednywania sobie ludzi. Już 

w momencie uruchamiania działalności opiekuńczej dysponowali oni szeroką siecią kontaktów, które 

miały wpływ na jej rozwój. Szczególnie istotna była tu bliska współpraca z Miejsko-gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, co nie było regułą w przypadku innych gospodarstw biorących udział w projekcie 

„Zielona opieka”.  

Pierwotnym założeniem właścicieli Toskanii Kociewskiej w momencie rozpoczynania działalności 

opiekuńczej było świadczenie jej w ramach określonych przez KPODR. Była to opieka dzienna, 

w wyznaczonych godzinach w dni robocze. Tym, co odróżniało analizowane gospodarstwo od innych 

realizatorów „Zielonej opieki” była grupa jego uczestników. Tworzyli ją nie ludzie w wieku senioralnym, 

ale osoby potrzebujące wsparcia ze względu na inne problemy niż wiek – samotność, chorobę, 

wykluczenie społeczne, kłopoty z uzależnieniami. Osoby te zostały zrekrutowane przy udziale MGOPS.  

Osoby przebywające w gospodarstwie od początku włączały się w życie gospodarstwa. Nie 

funkcjonował tu przymus pracy, ale uczestnicy gospodarstwa dość szybko wyspecjalizowali się 

w zadaniach, które sprawiały im największą przyjemność i w których najlepiej się sprawdzali. Zadania 

te są ściśle powiązane z opisaną powyżej infrastrukturą gospodarstwa. Przykładowo, niektórzy 

uczestnicy dobrze odnajdowali się w pracach ogrodowych, inni wspierali właścicieli w przygotowaniu 

posiłków dla turystów. To zaangażowanie w pracę w gospodarstwie było pierwotnym planem działania 

gospodarzy, jednak konkretne aktywności w ramach gospodarstwa opiekuńczego bardzo szybko 

ewoluowały. Były one uzależnione nie tylko od zasobów, infrastruktury i planów gospodarzy, ale także 

od preferencji uczestników i zmieniającej się dynamiki grupowej. Przykład Toskanii Kociewskiej 

dokładnie pokazuje, że model funkcjonowania gospodarstwa opiekuńczego musi zakładać jego 

plastyczność w pewnym zakresie, ponieważ jest ono zawsze rozwijającym się projektem, a nie 

zamkniętym zestawem technicznych czynności do realizacji.  

Grupa beneficjentów od początku była zróżnicowana - pod względem płci, wieku oraz problemów, 

z którymi osoby uczestniczące w gospodarstwie opiekuńczym się zmagały. Należy jeszcze raz pokreślić, 

że były to osoby wskazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a współpraca z nim była bardzo trafnym 

posunięciem i musi być uznana za dobrą praktykę. Pracownicy socjalni byli w stanie wyselekcjonować 

osoby, które były najbardziej odpowiednie dla formy wsparcia, jaką jest gospodarstwo opiekuńcze. 
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Wybrano osoby, co do których można było przewidywać, że nie będzie im sprawiać problemu 

funkcjonowanie w grupie ludzi w gospodarstwie, a z drugiej strony rehabilitacja i aktywizacja w jego 

realiach mogła rodzić nadzieję na rzeczywiste poprawienie jakości ich życia. Warto w tym miejscu 

zwrócić uwagę, że Toskania Kociewska jest umiejscowiona w gminie miejsko-wiejskiej. Z usług 

gospodarstwa korzystali w dużej mierze mieszkańcy miasta, którzy przemieszczali się do pobliskiej 

gminy. Trudno byłoby pozyskać takich uczestników bez współpracy z przedstawicielami 

pomocy społecznej. 

Pierwotnym założeniem gospodarzy było finansowanie działalności opiekuńczej w ramach 

projektu. Sukcesy w jego realizacji spowodowały, że na dość wczesnym etapie zaczęto rozważać 

poszukiwanie innych źródeł finansowania. Wizja nieuchronności ustania finansowania projektowego 

od początku wywierała duży wpływ na funkcjonowanie gospodarstwa. Z usług Toskanii Kociewskiej 

korzystały osoby rzeczywiście znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Wycofanie wsparcia, 

mogło mieć dla nich daleko idące negatywne konsekwencje. Doświadczenia tego gospodarstwa jasno 

pokazują, że finansowanie projektowe powinno być jedynie uzupełnieniem stabilnych źródeł środków 

na codzienne finansowanie gospodarstwa.  

Realizacja planu 

Jak zostało to wskazane powyżej, w momencie uruchamiania gospodarstwa opiekuńczego 

właściciele Toskanii Kociewskiej posiadali już doświadczenie w zakresie działalności społecznej. Należy 

jednak przyznać, że codzienna praca z wyjątkową i zróżnicowaną grupą ludzi zmagających się z różnymi 

trudnościami była i jest dla nich ciągłą nauką i eksperymentowaniem. W związku z tym działania 

w ramach gospodarstwa opiekuńczego bardzo szybko ewoluowały jeszcze w trakcie trwania projektu 

„Zielona opieka”. Z jednej strony gospodarze niejako "odkrywali" to, co można robić w ramach 

prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego,  ponieważ ten rodzaj działalności oznaczał nie tylko rozwój 

gospodarstwa, ale także ścieżkę samorozwoju. Z drugiej strony, od początku wiadomo było, że 

pierwotne działania będą musiały być modyfikowane, by możliwe było kontynuowanie opieki po 

ustaniu finansowania z projektu. Pierwsze modyfikacje wprowadzono już po kilku tygodniach, 

np. zwiększono zaangażowanie uczestników w pracę w gospodarstwie. Ważną modyfikacją było 

przeniesienie grupy z domu mieszkalnego gospodarzy do pomieszczeń przygotowanych specjalnie 

z myślą o działalności społecznej. Doświadczenia gospodarzy wskazują, że prowadzenie gospodarstwa 

opiekuńczego bardzo wpływa na życie rodzinne. To jest czynnik, który musi być bardzo mocno 

rozważony podczas projektowania modelu gospodarstw opiekuńczych w Polsce. Z punktu widzenia 

efektów terapeutycznych, sposób działania oparty na dużym osobistym zaangażowaniu gospodarzy 

jest z pewnością skuteczniejszy niż model, w którym uczestnicy gospodarstwa znajdują się na 
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marginesie toczącego się w nim życia. Wymóg wysokiego poziomu osobistego zaangażowania będzie 

jednak z pewnością zmniejszał liczbę mieszkańców wsi zainteresowanych prowadzeniem 

gospodarstwa opiekuńczego.  

W czasie realizacji projektu „Zielona opieka” głównymi współpracownikami Toskanii Kociewskiej 

byli oczywiście przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Bardzo 

pomocne były tu kontakty z zatrudnionym w ramach projektu psychologiem. Istotna była i jest 

współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej. W czasie trwania projektu obejmowała ona nie tylko 

pomoc przy rekrutacji uczestników, ale także wsparcie merytoryczne w realizacji zadań oraz doradztwo 

w zakresie poszukiwania źródeł finansowania po zakończeniu jego trwania.  

Współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej miała bardzo duży wpływ na funkcjonowanie 

analizowanego gospodarstwa opiekuńczego i przetransformowanie się go do obecnie istniejącej 

postaci. Zaangażowanie OPS-ów we współpracę z Toskanią Kociewską wymagało przekonania do tej 

kooperacji władz gminy. Zyskanie ich przychylności oraz zainicjowanie współpracy na poziomie 

lokalnym pomogło w ustabilizowaniu działalności gospodarstwa. MGOPS w Nowem był po prostu 

zainteresowany tym, by gospodarstwo opiekuńcze w Toskanii Kociewskiej funkcjonowało. Decydowały 

o tym przede wszystkim bardzo dobre efekty jego pracy, które zostaną opisane w następnym 

paragrafie. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej znaleźli sposób by zlecać gospodarzom realizację 

usług opiekuńczych. Są oni traktowani jako przedsiębiorcy, którzy dostarczają MGOPS-owi 

specjalistyczną usługę. Wymagało to przeprowadzenia procedury konkurencyjnego wyboru 

wykonawcy, która ograniczyła się w tym przypadku do negocjacji z jednym wykonawcą ze względu na 

fakt, iż analizowane gospodarstwo opiekuńcze jest jedynym tego typu podmiotem w gminie. W czasie 

wizyty badawczej gospodarstwo świadczyło usługę w odniesieniu do jednej osoby. Z informacji 

przekazanych przez pracownika MGOPS wynika, że miesięczny koszt takiej usługi to aż 1500 zł. Jego 

poniesienie jest jednak uważane za racjonalne ze względu na przyszłe korzyści wynikające 

z usprawnienia i aktywizacji osoby odwiedzającej Toskanię Kociewską.  

Współpraca z MGOPS-em, trwająca po zakończeniu projektu „Zielona opieka” jest w przypadku 

Toskanii Kociewskiej dobrą praktyką, ale nie umożliwia ona utrzymania usług społecznych w takim 

samym zakresie, jak miało to miejsce w jego ramach. Żeby zapewnić trwanie gospodarstwa, jego 

właściciele zdecydowali się na pionierski krok i przekształcili jego część w przedsiębiorstwo społeczne. 

To jeszcze większa modyfikacja pierwotnego planu działania niż opisana powyżej kooperacja 

z samorządem, która oznaczała jedynie zmianę podmiotu płacącego za usługę z KPODR na MGOPS. 

Przedsiębiorstwo społeczne, Fundacja Toskania Kociewska, nie oferuje opieki, ale daje pracę osobom, 

które niegdyś były uczestnikami gospodarstwa opiekuńczego. Fakt ten obrazuje skalę przemian, jakie 

dokonały się w ich życiu pod wpływem realizowanego projektu. Przyniósł on również ogromne zmiany 

dla gospodarzy, którzy zarządzając wyjątkowym zakładem pracy muszą mierzyć się ze specyficznymi 
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wyzwaniami. Obecnie Toskania Kociewska jest konglomeratem różnych aktywności. Szerokie spektrum 

działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych i dochodów z różnych źródeł wymaga 

stosowania odpowiednio zróżnicowanych form prawnych działalności gospodarczej. Państwo 

Pstrongowie część dochodów uzyskują z działalności rolniczej, w tym także z prowadzonej 

agroturystyki. Oprócz tego mają zarejestrowaną firmę o profilu turystycznym (Organizator Turystyki), 

która pozwala im na kompleksową obsługę dużych grup gości. Ponadto świadczą specjalistyczną usługę 

opiekuńczą na rzecz gminy. Cały czas w gospodarstwie realizowane są zajęcia terapeutyczne 

i edukacyjne, przyjmowane są wizyty studyjne. Do tego dochodzi działalność przedsiębiorstwa 

społecznego. Jego pracownicy pomagają w prowadzeniu poszczególnych obszarów działalności: 

przygotowują posiłki dla turystów oraz uczestników programów edukacyjnych, warsztatów czy wizyt 

studyjnych, dbają o porządek, zajmują się zwierzętami, pracami w ogrodzie, bieżącymi naprawami. 

Różne rodzaje działalności zazębiają się ze sobą, dzięki czemu w Toskanii Kociewskiej nieustannie 

tętni życie.  

Decyzja o założeniu przedsiębiorstwa społecznego, która w tak znacznym stopniu zmodyfikowała 

pierwotny plan działania gospodarstwa opiekuńczego, nie wynikała z dążenia gospodarzy do 

maksymalizacji uzyskiwanych zysków. Była ona konsekwencją poszukiwania sposobu na to, by nie 

przerywać wsparcia świadczonego na rzecz jego uczestników. Pomocne w tym okazały się dostępne 

dotacje na założenie podmiotu ekonomii społecznej oraz dofinansowania do miejsc pracy tworzonych 

z myślą o osobach niepełnosprawnych.  

Zakończenie finansowania w ramach projektu „Zielona opieka” doprowadziło do istotnych 

przemian w gospodarstwie Państwa Pstrongów. Czy wobec tego można nadal nazwać je 

gospodarstwem opiekuńczym? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca w odniesieniu do wycinka 

działalności obejmującego świadczenie specjalistycznej usługi opiekuńczej na rzecz gminy. Jest to 

sposób działania, który może zostać powtórzony na szeroką skalę w całej Polsce. Jeśli chodzi o osoby, 

które zatrudnione są w przedsiębiorstwie społecznym, to trzeba przyznać, że nadal są one pod opieką 

gospodarzy, ale jej charakter wybiega już poza ideę usługi świadczonej przez rolnika. Związane jest to 

z coraz wyraźniejszym dominowaniem działalności społecznej nad aktywnościami typowo rolniczymi.  

Na zakończenie tego paragrafu, opisującego sposób realizacji pierwotnego planu działania oraz 

późniejsze jego modyfikacje, należy wskazać jeszcze na największą barierę w działalności Toskanii 

Kociewskiej. Z pewnością na etapie uczestnictwa w „Zielonej opiece” była nią wizja nieuchronności 

zakończenia finansowania działalności gospodarstwa opiekuńczego w ramach projektu. Jak można 

było się przekonać powyżej, doprowadziła ona do podjęcia decyzji, które głęboko przekształciły sposób 

działania gospodarstwa.  

Oprócz tej fundamentalnej bariery w rozwoju usług opiekuńczych, gospodarze napotkali jeszcze 

mniejsze, ale również istotne trudności. Praktycznym problemem była konieczność zapewnienia 
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uczestnikom transportu. Obowiązek ten spadł w dużej mierze na właściciela gospodarstwa. Ogólnie 

należy stwierdzić, że trudności sprawia również sama natura gospodarstwa opiekuńczego, którego 

prowadzenie wymaga dużego osobistego zaangażowania. Rośnie ono wraz z rozwojem gospodarstwa 

i fakt ten może zagrażać innym aktywnościom o charakterze gospodarczym realizowanym w jego 

ramach. Ta bariera w podejmowaniu działalności opiekuńczej ma istotne znaczenie dla 

projektowanego modelu gospodarstwa społecznego.  

Osiąganie założonych celów 

„Zielona opieka” w Toskanii Kociewskiej osiągnęła oficjalne cele projektu, to znaczy zrealizowano 

opisaną w niej usługę, z której skorzystała przewidziana w projekcie liczba osób. Z uwagi na fakt, że 

projektom realizowanym przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego poświęcono 

osobne studium przypadku, w tym miejscu bardziej zasadne będzie skupienie uwagi na wartości 

dodanej wygenerowanej w analizowanym gospodarstwie.  

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że osiągnięto oba założenia, które stały u podstaw 

pierwotnego programu działania. Świadczenie opieki zapewniło dodatkowe dochody gospodarstwu, a 

rozwój prowadzonej przez nie działalności społecznej stał się bardziej dynamiczny. Oczywiste jest, że 

aktywność Toskanii Kociewskiej nie rozwiązała wszystkich problemów w gminie Nowe, ale z całą 

pewnością wsparła działającą w niej pomoc społeczną, która mogła zaoferować swoim klientom nową 

usługę cechującą się bardzo wysoką jakością. Ta jakość przełożyła się na bardzo dobre efekty 

terapeutyczne i aktywizacyjne. Jakkolwiek górnolotnie to brzmi, pobyt w Toskanii Kociewskiej odmienił 

życie znacznej części jej uczestników. Uzyskanie tego pozytywnego efektu było oficjalnym 

zamierzeniem „Zielonej opieki”. Za nieplanowany efekt projektu i jego wartość dodaną, należy 

w przypadku analizowanego gospodarstwa uznać skalę dokonanych zmian. Niektórzy uczestnicy 

gospodarstwa przeszli przemianę z osób zamkniętych w sobie, niesamodzielnych, chorych 

i uzależnionych od wsparcia pomocy społecznej w osoby aktywne, które same potrafią zaspokoić swoje 

podstawowe potrzeby. Część z nich przestała być klientami pomocy społecznej, co miało wymierny 

wpływ na finanse gminy.  

Pozytywne efekty funkcjonowania Toskanii Kociewskiej doprowadziły do wypromowania 

gospodarstwa w skali ogólnopolskiej. To przekłada się na rozwój innych aktywności w gospodarstwie, 

w tym związanych z prowadzeniem warsztatów, realizacją wizyt studyjnych i przyjmowaniem turystów. 

Gospodarstwo bardzo mocno rozwinęło się w nieplanowanym wcześniej kierunku. Z drugiej strony, 

należy pamiętać o efekcie ubocznym tego rozwoju, którym jest wygaszanie produkcji żywności – jest 

ona obecnie wytwarzana jedynie na własne potrzeby.  
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Prowadzenie gospodarstwa opiekuńczego jest ścieżką samorozwoju i bardzo wyjątkowym 

wyzwaniem zawodowym dla jego właścicieli. Wprowadzenie do domu rodzinnego osób z zewnątrz 

musi wpływać na funkcjonowanie rodziny. Wprowadzenie do gospodarstwa domowego osób 

zmagających się z problemami, wrażliwych i czasem trudniejszych w kontakcie musi wpływać na życie 

rodziny jeszcze bardziej. Przykład Państwa Pstrongów pokazuje, że wpływ ten może być bardzo 

pozytywny, ale nie jest to wcale oczywiste. To studium przypadku pokazuje, że gospodarstwa 

opiekuńcze są bardzo specyficznym miejscem pracy, którego natura z pewnością nie będzie 

odpowiadać wszystkim potencjalnie zainteresowanym prowadzeniem tego typu działalności osobom. 

Wątek osiągania celów postawionych przed właścicielami Toskanii Kociewskiej w ramach 

pierwotnego planu działania można podsumować stwierdzeniem, że zostały one zrealizowane w 

więcej niż 100%. Nie należy oczekiwać, że tak spektakularne efekty terapeutyczne i aktywizacyjne 

zostaną osiągnięte w każdym gospodarstwie opiekuńczym. W przypadku analizowanej inicjatywy 

bardzo duże znaczenie miały specyficzne kapitały kulturowy i społeczny, jakimi dysponowali jej 

realizatorzy. Opisywane tu studium przypadku pokazuje jednak jak potencjalnie korzystnym 

rozwiązaniem, zarówno dla rolników, jak również dla samorządu i społeczności lokalnej, może być 

wprowadzanie usług opiekuńczych do gospodarstw rolnych.  

Wnioski z badania danej inicjatywy 

W czasie realizacji projektu „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w województwie 

kujawsko-pomorskim” prowadzona była ewaluacja, jak ma to miejsce zawsze w tego typu 

przypadkach. Właściciele Toskanii Kociewskiej nie prowadzą żadnej dodatkowej, sformalizowanej 

oceny efektów swoich działań. Ich postawa cechuje się jednak bardzo dużą uważnością, którą należy 

w tym przypadku rozumieć jako codzienne towarzyszenie osobom przebywającym w gospodarstwie. 

Pozwala to na bieżąco modyfikować podejmowane działania. Zdarza się, że w przypadkach 

nieporozumień organizowane są zebrania, w czasie których sytuacja jest wyjaśniana przez gospodarza. 

Należy tu jednak zwrócić na istotną rzecz. Naturalnym jest, że zachowanie osób zatrudnionych 

w przedsiębiorstwie społecznym podlega ocenie, ponieważ wynika to z natury stosunku pracy. Jest to 

rodzaj relacji, który zapewne nie będzie występować w przypadku gospodarstw opiekuńczych 

działających w ramach modelu projektowanego przez konsorcjum GROWID. Znaczenie dla niego ma za 

to inny aspekt oceny działań Toskanii Kociewskiej. Z uwagi na fakt, że jest ona wykonawcą usługi na 

rzecz gminy, jej jakość podlega ocenie na analogicznych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku 

realizacji usług na zlecenie podmiotów publicznych. Ten automatycznie działający mechanizm warto 

powtórzyć w tworzonym modelu.  
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Działania podjęte przez właścicieli Toskanii Kociewskiej należy ocenić jako adekwatne do zasobów, 

którymi dysponowali i problemów, które chcieli rozwiązać. Najlepiej świadczą o tym spektakularne 

efekty terapeutyczne, które zostały osiągnięte. Podobnie, o adekwatności działań podjętych po ustaniu 

finansowania projektowego świadczy fakt, że udało się zorganizować pobyt w gospodarstwie dla osób, 

które potrzebują wsparcia. Doprowadziło to budowy przedsiębiorstwa społecznego i odejścia od 

prostej idei opieki w gospodarstwie rolnym, ale dzięki temu nie zaprzepaszczono spuścizny projektu 

„Zielona opieka”. 

Działania zrealizowane w Toskanii Kociewskiej przyczyniły się do rozwiązania pierwotnie 

zdiagnozowanych problemów. Należy jednak zwrócić uwagę, że natura tych problemów powoduje, że 

nigdy nie można ich rozwiązać w pełni. Pobyt w gospodarstwie znacznie poprawił sprawność, jakość 

życia i poziom samodzielności jego uczestników. Nadal są to jednak osoby, które potrzebują wsparcia, 

nawet jeśli to wsparcie jest obecnie mniej intensywne. Dzięki rozpoczęciu działalności opiekuńczej 

gospodarstwo rozwinęło się i pozyskało nowe środki finansowe. Jego dalsze funkcjonowanie zależy 

jednak od kolejnych wysiłków w tym kierunku. To o tyle istotne, że rozwój działalności społecznej 

doprowadził do wycofania się z produkcji żywności.  

Przykład Toskanii Kociewskiej pokazuje, że zasoby gospodarstwa mogą zostać wykorzystane do 

stworzenia bardzo zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego oraz oferty terapeutycznej. 

Uczestnicy gospodarstwa angażowali się w bardzo różne aktywności w jego ramach: począwszy od 

drobnych napraw, po gotowanie, prace ze zwierzętami czy utrzymanie ogródka. Mimo specyfiki 

analizowanego gospodarstwa należy stwierdzić, że tego typu aktywności mogą zostać zaaranżowane 

w wielu gospodarstwach wiejskich. Trudno przy tym wskazać jednoznacznie do jakich aktywności może 

zostać wykorzystany dany zasób gospodarstwa czy dany element jego infrastruktury. Dużo tu zależy od 

inwencji gospodarzy oraz preferencji uczestników gospodarstwa. W jednym gospodarskie kurnik może 

być zupełnie nieistotnym miejscem, podczas gdy w innych będzie to element organizujący codzienną 

rutynę i znak rozpoznawczy.  

Osobom realizującym opisywaną inicjatywę udało się przejść transformację od gospodarstwa 

opiekuńczego działającego w ramach projektu realizowanego przez zewnętrzną instytucję do 

niezależnego przedsiębiorstwa społecznego. Nie oznacza to jednak, że osiągnięte efekty są trwałe. 

Konieczność utrzymania pracowników oznacza dla Toskanii Kociewskiej ciągłe poszukiwanie środków 

finansowych. Może ona liczyć na dofinansowania dla podmiotów ekonomii społecznej oraz na wsparcie 

na miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, ale nie oznacza to, że jej sytuacja finansowa jest 

stabilna. Potrzeba jeszcze wiele pracy, by biznes ten miał zapewnioną dochodowość w dłuższej 

perspektywie czasowej. Bardzo prawdopodobne jest, że działalność gospodarstwa będzie 

dalej ewoluować w zależności od okoliczności i pojawiających się możliwości pozyskania 

wsparcia finansowego.  
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Osoby z otoczenia Toskanii Kociewskiej, które wzięły udział w badaniach podkreślały, że ogromny 

pozytywy wpływ, jaki wywarło to gospodarstwo na życie wielu osób jest niemożliwy do wycenienia. 

Należy zgodzić się z tą opinią. Jednocześnie trzeba jednak wskazać na wymierne korzyści, które 

wynikają z funkcjonowania opisywanej inicjatywy. Po pierwsze, rozgłos który zyskała Toskania 

Kociewska powoduje, że jest ona dobrym ambasadorem idei działalności opiekuńczej 

w gospodarstwach rolnych. Co więcej, przetestowała ona rozwiązania, które mogą zostać wdrożone 

w innych gospodarstwach i wykorzystane w modelu tworzonym przez konsorcjum GROWID. Z tego 

punktu widzenia, wydaje się, że pieniądze wydane na wsparcie gospodarstwa w ramach projektu 

„Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w województwie kujawsko-pomorskim” zostały dobrze 

wydane. Po drugie, należy stwierdzić, że część osób przebywających w gospodarstwie otrzymuje 

mniejsze wsparcie ze środków gminnych niż miało to miejsce przed dołączeniem do niego. Dla 

lokalnego samorządu jest to z pewnością korzystna sytuacja. Po trzecie, właściciele Toskanii 

Kociewskiej rozwinęli swoje gospodarstwo, np. stworzyli budynek z myślą o działalności społecznej, 

która nie musi być już prowadzona w budynku zasiedlonym przez ich rodzinę. Pomimo trudności, jakie 

napotykają w codziennej działalności ten rozwój jest korzyścią, którą odnieśli oni dzięki 

zaimplementowaniu idei zielonej opieki. To wszystko są argumenty, które przemawiają za wdrażaniem 

jej na szerszą skalę w Polsce.  

W momencie przeprowadzania badania, w Toskanii Kociewskiej uczestniczyły osoby, których pobyt 

był zorganizowany w ramach różnych form prawnych. Były osoby, które były zatrudnione w ramach 

przedsiębiorstwa społecznego oraz osoba, której pobyt finansowała gmina. Co ciekawe, obserwator 

z zewnątrz nie potrafiłby stwierdzić, które osoby były pracownikami, a które „podopiecznymi”. 

Podejmowały one podobne aktywności i wspólnie spędzały czas. To mogłoby sugerować, że forma 

prawna w jakiej gospodarstwo udziela wsparcia osobom go potrzebującym nie ma znaczenia. Wydaje 

się jednak, że ten wniosek jest nie do końca uzasadniony. Brak różnic między różnym typem 

„podopiecznych” może wynikać ze specyficznego stylu działania analizowanego gospodarstwa, który 

jest skupiony na wspólnej pracy. Należy się spodziewać, że w większości przypadków występowałyby 

różnice pomiędzy osobami, które są odbiorcami usług opiekuńczych finansowanych przez gminę, 

a osobami, które potrzebują wsparcia, ale jednak świadczą pracę na rzecz gospodarstwa. Trzeba także 

zwrócić uwagę, że w przypadku Toskanii Kociewskiej to nie rodzaj świadczonej pomocy warunkował 

formę prawną jej udzielania. Ta ostatnia zależała przede wszystkim od dostępnych możliwości 

pozyskania środków zewnętrznych i to ten czynnik należy uznać za decydujący. 

Prowadzenie działalności w takiej formie, jak w Toskanii Kociewskiej nie wymaga tworzenia jakiejś 

organizacji parasolowej, bądź zsiecowania. Tego typu działania mogą być podejmowane przez 

indywidualnych rolników czy mieszkańców wsi, oczywiście z zastrzeżeniem, że skala trudności 

przedsięwzięcia powoduje, iż nie każdy będzie w stanie je powtórzyć. Łączenie wielu rodzajów 
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działalności, różnych form prawnych oraz różnych źródeł finansowania wymaga przedsiębiorczości 

i ciągłego dostosowywania się do warunków. O ile jednak fakt, że Toskania Kociewska wykorzystuje 

możliwości, które stwarzają aktualnie istniejące ramy prawne, pozwala na skopiowanie zastosowanych 

w niej rozwiązań w innych miejscach, o tyle gospodarstwo to jest w dużej mierze unikatowe. Jego 

przykład wskazuje, że szczegóły rozwiązań muszą być zawsze dopasowywane do lokalnej sytuacji, 

infrastruktury gospodarstwa, możliwości współpracy z partnerami w lokalnej społeczności, preferencji 

gospodarzy w zakresie prowadzonej działalności. Toskania Kociewska jest znakomitą egzemplifikacją 

tego, jak można wykorzystać istniejące ramy prawne, ale niemożliwe jest tworzenie jej franczyz. 

Wydaje się, że ta uwaga będzie tyczyć się wszystkich gospodarstw opiekuńczych, które powstaną 

w przyszłości. Będą one musiały spełniać standardy określone w modelu, którego opracowanie jest 

celem projektu GROWID. Standardy te będą musiały być jednak dość liberalne, żeby mogły spełniać je 

gospodarstwa, które z natury rzeczy są zróżnicowane.  

Rekomendacje 

1. Model działania Toskanii Kociewskiej jest możliwy do powtórzenia w innych gospodarstwach 

w skali ogólnopolskiej, chociaż niemożliwe jest stworzenie drugiego identycznego gospodarstwa. 

Wynika to z unikalnych zasobów, którymi dysponuje to gospodarstwo. Jako najważniejszy z nich 

należy wskazać predyspozycje, doświadczenie i osobowość gospodarzy. Konstatacja ta prowadzi 

do dwóch wniosków. Po pierwsze, należy prowadzić pracę doradczą, która pozwoli zidentyfikować 

osoby posiadające predyspozycje do prowadzenia tego rodzaju działalności. Po drugie, należy 

wyznaczyć standardy możliwe do spełnienia przez możliwie liczne gospodarstwa. Wiejskie siedliska 

i zamieszkujące je rodziny są z natury rzeczy zróżnicowane, dlatego standardy nie powinny 

wykluczać żadnej z tych, które mają potencjał do świadczenia wysokiej jakości usług opiekuńczych. 

2. Analizowana inicjatywa obrazuje dość oczywisty fakt, że rolnicy nie są profesjonalistami w zakresie 

pomocy społecznej, dlatego wsparcie pracowników socjalnych jest dla nich bezcenne. Ci ostatni 

nie mogą w tej roli zostać zastąpieni przez pracowników jednostek doradztwa rolniczego 

działających w obecnej formule. Udzielanie usług doradczych osobom prowadzącym działalność 

opiekuńczą w zakresie codziennych problemów z nią związanych wymagałoby zatrudnienia 

w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego specjalistycznej kadry. Wydaje się to 

nieuzasadnione w sytuacji, gdy w każdej gminie funkcjonują wyspecjalizowane jednostki 

dysponujące odpowiednio przygotowanymi pracownikami socjalnymi. 

3. Scharakteryzowana powyżej ścieżka finansowania opieki w gospodarstwie polegająca na zlecaniu 

tej usługi przez OPS poprzez procedurę konkurencyjnego wyboru wykonawcy jest możliwa do 

powtórzenia w dowolnym miejscu w Polsce. Warto spojrzeć jednak na nią szerzej i traktować 
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jedynie jako przykład. Nieistotny jest tu sam rodzaj przeprowadzonej procedury i formalne zasady, 

na jakich odbywa się współpraca. Ważniejsze jest to, że obowiązujące w Polsce przepisy pozwalają 

samorządom na deinstytucjonalizację usług społecznych i, mimo obiegowych opinii, są dość 

elastyczne. Osoby znające uwarunkowania prawne są w stanie znaleźć rozwiązanie, które pozwala 

na dofinansowanie gospodarstw opiekuńczych przez samorządy. Kluczowa jest tu raczej sama wola 

nawiązania takiej współpracy i obustronna chęć znalezienia korzystnego rozwiązania. Jeśli 

w modelu gospodarstw opiekuńczych umieszczone zostanie zalecenie by w ich finansowanie 

włączyły się samorządy, to nie należy wskazywać jednej preferowanej procedury. Lepszym 

rozwiązaniem może być pokazywanie szerokiego zestawu możliwości, spośród których 

zainteresowane podmioty będą mogły wybrać te najbardziej przystające do aktualnych lokalnych 

uwarunkowań.  

4. Musi istnieć system kontrolowania wspomnianych w punkcie 1 standardów, ponieważ 

postulowana plastyczność modelu gospodarstwa rodzi zagrożenie szybkiego odchodzenia od idei 

zielonej opieki. W przypadku współpracy z instytucjami gminnymi, automatycznie ustanawiany 

byłby nadzór ze strony lokalnych instytucji. Wydaje się, że taki zdecentralizowany system kontroli 

będzie bardzo skuteczny i tani. Niezależnie od niego, gospodarze prowadzący działalność społeczną 

potrzebują wsparcia doradczego by kierować rozwojem swoich gospodarstw. Ich plastyczność 

nie może oznaczać chaotycznego i nieskoordynowanego podejmowania skrajnie 

zróżnicowanych aktywności.  

5. Jeśli w modelu gospodarstw opiekuńczych umieszczone zostanie zalecenie by w ich finansowanie 

włączyły się samorządy, to nie należy wskazywać jednej preferowanej procedury. Lepszym 

rozwiązaniem może być pokazywanie szerokiego zestawu możliwości, spośród których 

zainteresowane podmioty będą mogły wybrać te najbardziej przystające do aktualnych lokalnych 

uwarunkowań. 

6. Współpraca z jednostkami pomocy społecznej na poziomie gminy jest wskazana także w zakresie 

rekrutacji uczestników gospodarstwa. W sytuacji, gdy ich uczestnictwo miałoby być finansowane 

ze środków publicznych będzie to najprostszy sposób sprawienia, że wsparcie zostanie skierowane 

do osób, które najbardziej go potrzebują i którym może przynieść ono największe korzyści.  

7. Prowadzenie w domu rodzinnym działalności opiekuńczej nie może pozostawać bez wpływu na 

życie domowników. Gospodarze podejmujący się prowadzenia gospodarstw społecznych będą 

musieli umieć kontrolować ten wpływ i ciągle dokładać starań by budować właściwe relacje 

pomiędzy członkami rodziny a osobami z zewnątrz. Gospodarstwo opiekuńcze może stanowić 

bardzo dobre środowisko wychowawcze dla dzieci, ale jednocześnie niesie ze sobą pewne 

zagrożenia. Opieka w gospodarstwie rolnym jest bardzo specyficzną pracą i strategia jego 

wdrażania musi zakładać wstępną selekcję osób zainteresowanych jej podjęciem. Nie powinny to 
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być osoby poszukujące jedynie dodatkowych dochodów, ale raczej jednostki, które są w stanie 

przyjąć wszystkie pozytywne i negatywne efekty uboczne związane z prowadzeniem tego rodzaju 

działalności we własnym domu rodzinnym. Pomysłem do rozważenia jest uzależnienie możliwości 

prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego od odbycia szkolenia zorganizowanego przez doradztwo 

rolnicze. Przykładowo, obowiązujące w Polsce prawo nie nakłada na osoby prowadzące terapie 

z udziałem zwierząt obowiązku posiadania specjalnych kwalifikacji. Przed rozpoczęciem tego typu 

działalności warto byłoby jednak skorzystać ze specjalistycznych szkoleń. Dzięki temu można by 

zyskać pewność, że zajęcia prowadzone są właściwie, a korzystające z nich osoby odpowiednio 

zabezpieczone. Tego typu szkolenia powinny być organizowane przez jednostki doradztwa 

rolniczego. Muszą one uzupełniać dostępną na rynku ofertę szkoleń komercyjnych i być 

wyznacznikiem jakości, do której owe szkolenia muszą dążyć. Wstępne szkolenie realizowane przez 

jednostki doradztwa pozwoliłoby także na wyselekcjonowanie osób, które mają predyspozycje 

i zasoby do podejmowania działalności opiekuńczej. Kapitały kulturowy i społeczny mają bardzo 

duży wpływ na sposób rozwoju działalności społecznej w gospodarstwie rolnym. Te czynniki są na 

tyle istotne, że mogą wręcz decydować o porażce bądź sukcesie danej inicjatywy.  

8. Dobrą praktyką w gospodarstwach opiekuńczych jest oddzielenie części mieszkalnej od części 

przeznaczonej do opieki. W wielu przypadkach nie będzie dało się go przeprowadzić w pełni, ale 

trzeba do niego dążyć. Oddzielenie różnych stref w gospodarstwie ma znaczenie zarówno 

symboliczne, jak i praktyczne. Rolnictwo charakteryzuje się jednością miejsca zamieszkania 

i miejsca pracy. W przypadku opieki świadczonej w gospodarstwach ta jedność jest jednak 

posunięta do granic możliwości. Przyjmowanie osób potrzebujących wsparcia we własnym domu 

stwarza wyjątkową sytuację psychologiczną. Gospodarze muszą mieć jakiś swój azyl i przestrzeń, 

która pozwoli im prowadzić normalne życie rodzinne. Z drugiej strony, separacja tych dwóch 

przestrzeni nie może być posunięte za daleko, ponieważ to pozbawiłoby projektowaną formę 

wsparcia rodzinnego, wiejskiego charakteru. W Toskanii Kociewskiej udało się go zachować 

pomimo wyprowadzenia działalności opiekuńczej z domu rodzinnego do osobnego budynku. Nie 

ma tu jednak jednej recepty na skuteczne działanie – każde gospodarstwo będzie musiało 

wypracować swój sposób na równoważenie życia rodzinnego i działalności społecznej. Wskazane 

będzie udzielanie mieszkańcom wsi wparcia doradczego w tym zakresie.  

9. Usługi związane z opieką mogą wypierać z gospodarstwa aktywności związane z produkcją 

żywności i niekoniecznie będą pozwalać na zachowanie jego rolniczego charakteru. Trzeba taką 

ewentualność brać pod uwagę w procesie projektowania modelu gospodarstwa opiekuńczego. 

Przykład Toskanii Kociewskiej pokazuje, że działalność społeczna może być zyskowna, ale jest 

jednocześnie bardzo angażująca. Wynika to z dwóch przesłanek. Po pierwsze, właściciele 

analizowanego gospodarstwa wiele czasu poświęcają na załatwianie kwestii formalnych oraz na 
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pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł. Działania te przynoszą efekty w postaci 

rozwoju gospodarstwa, ale jednocześnie przyczyniają się do redukowania w jego obrębie 

działalności rolniczej rozumianej jako produkcja żywności. Podobnie jest z drugą przesłanką. 

Towarzyszenie uczestnikom gospodarstwa to nieustanna praca. W zasadzie nie można jej 

wykonywać „przy okazji” czynności związanych z produkcją rolniczą. Uczestnicy gospodarstwa 

mogą wspierać jego właścicieli w pewnych aktywnościach, ale to wsparcie nie przełoży się 

w znaczący sposób na zwiększenie produktywności gospodarstwa. Rolnictwo jest dobrą bazą do 

skomponowania usługi społecznej, ale jednocześnie jest pewną przeszkodą w jej świadczeniu. 

Odwrotnie, rozbudowana usługa społeczna może być przeszkodą w utrzymaniu produkcji rolniczej 

w dotychczasowej skali. W tym kontekście gospodarstwo opiekuńcze wydaje się dla mieszkańców 

wsi sensownym rozwiązaniem w trzech sytuacjach: 

a. Gospodarstwo rolne dysponuje siłą roboczą zupełnie niewykorzystaną w działalności 

rolniczej, która może w pełni zostać przypisana do działalności społecznej, 

b. Do świadczenia usług społecznych zatrudnione są osoby z zewnętrz, co nie uszczupla 

zasobów pracy niezbędnych do utrzymania działalności rolniczej, 

c. Rolnictwo obecne jest w gospodarstwie jedynie w sposób symboliczny, np. w postaci 

uprawy warzyw na własny użytek czy bezpośredniej sprzedaży niewielkiej ilości 

produktów, i nie stanowi istotnego źródła dochodu domowników. 

10. Przedsiębiorstwo społeczne działające w ramach gospodarstwa rolnego i zatrudniające osoby 

korzystające z jego wsparcia jest bardzo ciekawą i pożyteczną formą działalności. Może ona działać 

w ramach już istniejących norm prawnych. Jest to jednak forma działania, którą można 

rekomendować stosunkowo niewielkiej grupie osób dysponujących kompetencjami 

i możliwościami by prowadzić tak skomplikowane przedsięwzięcie. Z przeprowadzonej analizy 

wynika, że projektowany model gospodarstwa opiekuńczego musi być sam w sobie pomyślany tak, 

by nie zmuszać rolników do podejmowania ekstremalnie trudnych projektów. Należy 

przypuszczać, że liczba osób, które są w stanie wziąć na siebie tak duże obciążenia jak Państwo 

Pstrongowie, jest ograniczona. Model gospodarstwa opiekuńczego, który będzie upowszechniany 

na szeroką skalę powinien być prostszy i łatwiejszy do wdrożenia. Istotą tworzonego modelu 

powinno być umożliwienie świadczenia usług opiekuńczych rolnikom, bez konieczności 

przyjmowania przez nich nowej formy prawnej. Ujmując rzecz precyzyjniej, należy rozważyć 

rozwiązanie prawne pozwalające na rozszerzenie działalności rolniczej podobnie jak w przypadku 

prowadzenia agroturystyki. Ustanowienie takiego sposobu gospodarowania uzupełni zestaw 

istniejących już możliwości w zakresie łączenia rolnictwa i opieki. 
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5.2.  

Studium 2 – Stowarzyszenie Gospodarstw Opiekuńczych Województwa Kujawsko-

Pomorskiego  

Geneza inicjatywy 

Stowarzyszenie zostało powołane w 2019 roku i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2017 Nr 210), ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.250) oraz 

na podstawie statutu. Powstało ono z inicjatywy Pana R. Kamińskiego – Dyrektora Kujawsko-

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego jako pokłosie pilotażowego projektu „Zielona Opieka 

2016-2018” realizowanego przez KPODR we współpracy z LGD Bory Tucholskie w okresie od stycznia 

2016 roku do czerwca 2018 roku.  Organem sprawującym nadzór nad Stowarzyszeniem jest Starosta 

Powiatu Tucholskiego. 

Stowarzyszenie zostało założone przez właścicieli gospodarstw opiekuńczych, które powstały w 

ramach projektu „Zielona Opieka” – siedmiu z powiatu tucholskiego i jednego z powiatu świeckiego. 

Autorzy inicjatywy podjęli decyzję o założeniu stowarzyszenia po zakończeniu realizacji projektu w celu 

kontynuowania działania swoich gospodarstw opiekuńczych i finansowania pobytów tych 

podopiecznych, którzy uczestniczyli w projekcie oraz nowych podopiecznych. Zdiagnozowanym 

problemem, na który miała odpowiadać inicjatywa stowarzyszenia i gospodarstw opiekuńczych 

wchodzących w jego skład była forma indywidulanej opieki nad osobami starszymi. Celem 

przedsiębranych działań było stworzenie możliwości do kontynuowania prowadzenia opieki w małych 

grupach, które przede wszystkim umożliwiają rozwiązanie problemów wynikających z samotności.  

Autorzy inicjatywy to właściciele gospodarstw rolnych, w kilku przypadkach także gospodarstw 

agroturystycznych, którzy zaznajomili się z ideą łączenia rolnictwa z opieką w trakcie projektu „Zielona 

Opieka”. W trakcie projektu autorzy mieli okazję zapoznać się z działaniem 10 różnych gospodarstw 

społecznych w Holandii. Wizyta studyjna pobudziła w autorach wiarę w możliwość uruchomienia 

podobnych usług w swoich gospodarstwach rolnych. Drugim elementem przygotowania był udział w 

kursie dla opiekunów osób starszych. Część autorów miała także wcześniejsze doświadczenia związane 

z opieką nad osobami starszymi, czy niepełnosprawnymi.  

Teoria działania 

W ramach działalności Stowarzyszenia należy dokonać analizy zasobów, które muszą być 

zapewnione w każdym gospodarstwie opiekuńczym wchodzącym w jego skład. Członkowie 
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stowarzyszenia posiadają bogate doświadczenie wynikające ze swoich działań w ramach projektu 

„Zielona Opieka”, które można odnieść do poniższych zagadnień. 

W działalności opiekuńczej może być wykorzystanych wiele zasobów, które znajdują się w 

posiadaniu gospodarstwa rolnego. Po pierwsze można wykorzystać produkowaną żywność. Po drugie, 

zwierzęta gospodarskie (np. króliki, drób) mogą być pielęgnowane i doglądane przez podopiecznych. 

Do działań mogą być także wykorzystywane rośliny. Należy jednak pamiętać, że każdy musi mieć 

dowolność w wyborze tych aktywności, które go interesują.  

Infrastruktura, która jest potrzebna do prowadzenia działalności opiekuńczej w warunkach 

gospodarstwa rolnego obejmuje: jeden pokój do wspólnego spędzania czasu, drugi pokój do 

wypoczynku oraz pokój, który mógł być wykorzystany podczas indywidualnych rozmów z 

psychologiem, a także dostęp do łazienki i kuchni. W miarę dysponowania miejscem w gospodarstwie 

na cele działalności można także wykorzystać budynki gospodarcze, np. stodoła, gdzie przyjmowane 

mogą być także wycieczki, a które dla seniorów może okazać się również atrakcyjnym miejscem do 

spędzania czasu. 

Wskazany i użyteczny jest kurs opiekuna osób starszych.  Osoby prowadzące gospodarstwa 

opiekuńcze powinny mieć stały dostęp także do różnorodnych innych kursów i szkoleń (np. kurs 

makijażu, który był wykorzystywany przez uczestników). Dodatkowym aspektem jest przygotowanie 

psychologiczne opiekuna, bowiem każdy kto pracuje z ludźmi, a tym bardziej kto chce wspierać 

drugiego człowieka, musi najpierw przygotować samego siebie (w sensie radzenia sobie m.in. z 

własnymi emocjami). 

Jak wskazują doświadczenia projektowe pomoc wolontariuszy jest znaczna, zarówno z punktu 

widzenia podopiecznych, jak i samych właścicieli, którzy mieli potrzebne wsparcie szczególnie w trakcie 

różnych wydarzeń. 

Kwestia dojazdu uczestników jest kluczowym zagadnieniem. W trakcie trwania projektu stosowane 

były różne rozwiązania. W zależności od lokalizacji, były gospodarstwa, do których uczestnicy sami 

przychodzili (np. lokalizacja w centrum wsi) bądź byli przywożeni przez członków rodziny. Były też 

gospodarstwa, w których opiekun dowoził i odwoził swoich podopiecznych.  

Organizacja typowego dnia w gospodarstwie opiekuńczym - Rozpoczęcie (np. wspólny śpiew czy 

modlitwa, kawa herbata) – angażowanie się w różne prace (np.  prace manualne - malowanie bombek, 

zwijanie serduszek, tworzenie bamboszów; czytanie; pieczenie; przygotowywanie do posiłku; prace w 

ogródku; opieka nad zwierzętami) - wyjazdy do okolicznych trakcji „wokół komina”, czasami spotkanie 

np. w restauracji. 

Wszystkie zasoby wykorzystywane mają być do organizowania wizyt studyjnych (1,2,3-dniowych), 

w trakcie których następuje: 

- wymiana doświadczeń związanych z prowadzeniem gospodarstw opiekuńczych; 
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- organizowanie warsztatów zgodnie z potrzebami; 

- spotkanie z kulturą i historią regionu; 

- inspiracja do działań na rzecz społeczności lokalnych; 

- dostęp do bazy noclegowej oraz wyżywienia.  

Ogólnym celem działania Stowarzyszenia jest kontynuacja opieki w gospodarstwach, jak również 

poszerzenie oferty gospodarstwa poprzez budowanie inicjatyw na rzecz włączenia społecznego 

różnych grup społeczności lokalnych. Wszystkie cele działania Stowarzyszenia zostały zapisane w 

statucie. Należą do nich: 

1. Rozwijanie usług społecznych związanych z opieką nad osobami starszymi (w szczególności 

osobami w wieku emerytalnym), a także osobami z demencją lub w inny sposób zagrożonymi 

wykluczeniem społecznym w szczególności  z uwagi na wiek, status społeczny lub stan zdrowia, 

uzależnienia m.in., poprzez tworzenie sieci Gospodarstw Opiekuńczych czyli jednostek prowadzących 

działalność polegającą na łączeniu działalności rolniczej z opieką i aktywizacją  osób potrzebujących 

wsparcia,  w tym osób starszych, niepełnosprawnych intelektualnie lub ruchowo, dzieci oraz osób  w 

inny sposób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

2. Społeczna aktywizacja seniorów i osób niepełnosprawnych, chorych, dzieci oraz osób w inny 

sposób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie ich poprzez zapewnianie im 

możliwości korzystania z opieki, aktywnego wypoczynku, samodoskonalenia się i rozwoju w tym 

wsparcia rzeczowego.  

3. Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc osobom zagrożonym 

wykluczeniem społecznym. Promocja oraz wspieranie Gospodarstw Opiekuńczych, czyli prowadzących 

działalność polegająca na łączeniu działalności rolniczej z opieką i aktywizacją osób potrzebujących 

wsparcia, w tym osób starszych, niepełnosprawnych intelektualnie lub ruchowo, dzieci oraz osób w 

inny sposób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

4. Organizacja zajęć edukacyjnych promujących działanie Gospodarstw Opiekuńczych oraz zajęć 

edukacyjnych w szczególności: szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych w Gospodarstwach 

Opiekuńczych. 

5. Działalność na rzecz integracji i reintegracji  społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w szczególności ze względu na wiek, status społeczny stan zdrowia, niepełnosprawność 

lub uzależnienia. Podejmowanie działań mających na celu ochronę, profilaktykę oraz promowanie 

zdrowia psychicznego w tym udzielanie pomocy rzeczowej, finansowej, wsparcia społecznego oraz 

aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zapewnienie im form pomocy i opieki 

niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. 

6. Tworzenie miejsc wytchnieniowych dla osób z niepełnosprawnościami. Działalność 

charytatywna. 
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7. Promocja i organizacja wolontariatu. Działalność związana z rozwojem świadomości 

społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym związanym z wykluczaniem osób starszych i 

chorych oraz osób w inny sposób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

8. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna,  

charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, 

dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do osób w wieku 

emerytalnym, osób niepełnosprawnych i dzieci oraz osób w inny sposób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

9. Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 

Oprócz działalności statutowej, Stowarzyszenie może prowadzić także działalność gospodarczą, 

m.in. w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i 

niepełnosprawnych, opieki dziennej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, opieki nad osobami 

starszymi i niepełnosprawnymi wraz zakwaterowaniem; a także badań naukowych i prac rozwojowych 

w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.  

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa opiekuńcze, osoby 

fizyczne zajmujące się zawodowo lub społecznie szeroko rozumianą opieką i aktywizacją dzieci, 

młodzieży i osób starszych, niepełnosprawnymi lub chorymi, osoby fizyczne pełniące funkcję rodziny 

zastępczej, osoby fizyczne posiadające kwalifikacje adekwatne do celów realizowanych przez 

Stowarzyszenie w tym absolwenci kursu opiekuna. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być 

osoby prawne.   

Beneficjentem działań Stowarzyszenia są z jednej strony osoby korzystające z jego usług, np. 

uczestnicy wizyt studyjnych. Z drugiej strony beneficjentem są osoby – podopieczni, którzy korzystają 

z usług poszczególnych gospodarstw opiekuńczych. Każde gospodarstwo w ramach Stowarzyszenia ma 

własną grupę odbiorców - główną grupą docelową stanowią seniorzy, ale nie tylko. Także, dzieci, osoby 

niepełnosprawne, czy szeroko rozumiane osoby samotne, niezależnie od tego czy są faktycznie 

samotne, czy czują się samotne.  

Jednym z celów założenia Stowarzyszenia było stworzenie możliwości finansowania działalności 

gospodarstw opiekuńczych, przy założeniu, że zasady finansowania muszą być jasno określone.  

Źródłem finansowania działalności Stowarzyszenia mogą być: składki członkowskie; darowizny, 

spadki, zapisy, dochody z własnej działalności statutowej; dochody z nieruchomości i ruchomości 

będących własnością lub użytkowaniem; dotacje, subwencje, środki publiczne, granty; ofiarność 

publiczna; dochody z imprez, konkursów, licytacji, przetargów; nawiązki przyznawane przez właściwy 

organ; dochody z kapitału; wpływy z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego; dochody 

z  działalności gospodarczej, a także środki przekazane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 
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Zgodnie z obserwacją, w regionie szanse na partycypowanie w kosztach przez uczestników - 

podopiecznych są niewielkie, dlatego niezbędne jest aktywne poszukiwanie źródeł finansowania, np. 

projektowego. 

Realizacja planu 

Stowarzyszenie pozyskało dwa granty z LGD na działania w czterech gospodarstwach opiekuńczych 

w ramach dwóch projektów: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Tuchola na bazie 

gospodarstw opiekuńczych” oraz „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Cekcyn na 

bazie gospodarstw opiekuńczych”. W ramach projektów przez 6 miesięcy będzie udzielana 12 osobom 

z terenu Gminy Cekcyn i 12 osobom z terenu Gminy Tuchola - bezpłatnego wsparcia w postaci 

cotygodniowych warsztatów i spotkań aktywizujących oraz pięciu wyjazdów na wydarzenia kulturalne.  

Następuje stała współpraca na linii gospodarstwo opiekuńcze – doradca z ośrodka doradztwa 

rolniczego. Gospodarstwa są systematycznie odwiedzane przez doradców, w trakcie tych wizyt 

podopieczni mogą na osobności porozmawiać (także z psychologiem). W przypadku kilku gospodarstw 

opiekuńczych jest też współpraca z lokalnym samorządem.  

Kwestia kosztów jest bardzo istotna, ale i trudna, ponieważ nie da się ich określić dopóki nie są 

określone potrzeby uczestników. Jednym z elementów są koszty bytowe, wśród których podstawowym 

jest koszt wyżywienia. Drugim elementem są koszty związane organizowaniem konkretnych zajęć, np. 

usługami specjalisty (np. dietetykiem). Aktualnie koszty związane z prowadzeniem działalności 

opiekuńczej finansowane są albo w ramach projektu, albo przez lokalny samorząd (kilkaset złotych na 

produkty spożywcze – kawa, ciastka). Praca właścicieli jest ich wkładem własnym w działalność.  

Stowarzyszenie podejmuje pewne niekolizyjne dodatkowe działania, np. udział w Banku Żywności  

poprzez dowożenie żywności osobom, rodzinom potrzebującym wsparcia. Jest to działanie, które nie 

wymaga angażowania własnych środków. 

Głównymi odbiorcami usług są seniorzy, zarówno w wieku ok. 60 lat, jak i 80 lat. Często są to osoby 

samotne, dlatego niezbędne jest aby w taki sposób pokierować aktywnościami, aby umożliwić 

włączenie do społeczności, umożliwić ponową aktywizację.  

Potrzeby beneficjentów działań zależą także od częstotliwości spotkań. W trakcie trwania projektu 

ludzie spotykali się codziennie, zatem opiekun musiał organizować różnorodne aktywności. Przy 

częstotliwości spotkań raz z tygodniu, największą potrzebą uczestników jest podzielenie się swoimi 

opowieściami.  

Stowarzyszenie wystosowało propozycję współpracy z różnymi instytucjami z terenu całej Polski, 

od jednostek samorządowych szczebla gminnego i powiatowego, poprzez jednostki doradztwa 

rolniczego i inne instytucje z zakresu opieki i aktywizowania. Kluczową wydaje się zaangażowanie 
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samorządów jako członków wspierających. Stałą współpracę z członkami Stowarzyszenia mają doradcy 

z ośrodka doradztwa rolniczego. Uczestniczyli oni na etapie tworzenia statutu, a aktualnie pozostają w 

stałym kontakcie, uczestniczą w spotkaniach i podpowiadają merytorycznie. Ośrodek wspiera także w 

upowszechnianiu informacji o stowarzyszeniu poprzez stronę internetową i ulotki stowarzyszenia.  

Forma Stowarzyszenia, posiadająca osobność prawną, daje także większe możliwości w uzyskaniu 

wsparcia instytucjonalnego, np. stwarza możliwość wzięcia udziału w konkursach dla organizacji 

pozarządowych, np. na inicjatywy lokalne, kulturalne, sportowe, aktywizację – ze środków własnych 

gminy; w konkursach powiatowych dla organizacji pozarządowych, czy w konkursach organizowanych 

przez urzędy marszałkowskie kierowane do organizacji pozarządowych na aktywizację społeczności.  

Na ten moment stowarzyszenie jest jeszcze bardzo młodym tworem, dlatego na efekty współpracy 

trzeba jeszcze poczekać. Jednym z największych problemów jest odbiór w społeczności lokalnej i 

przekonanie się do słuszności działania miejsc, jakimi są gospodarstwa opiekuńcze. Na początku, 

jeszcze w trakcie doświadczeń projektowych, najtrudniejsze było przekonanie potencjalnych 

uczestników, do tego aby skorzystały z usług, szczególnie ze względu na negatywny wydźwięk 

określenia „zielona opieka”.   

Powstanie Stowarzyszenia okazało się także wyzwaniem w zakresie samodzielności i komunikacji 

grupowej.  

Ze względu na działanie w sferze rolnictwa społecznego, barierą jest brak rozwiązań 

instytucjonalnych. Członkowie Stowarzyszenia wskazują, że potrzebne jest wsparcie i umocowanie na 

szczeblu rządowym.  

Rysunek 1. Tablica informacyjna prowadząca do siedziby Stowarzyszenia (Fot. CDR) 

 

 

 

 

 

 

 

Osiągnięcie założonych celów 

Zagospodarowanie obszarów wiejskich poprzez stwarzanie alternatyw dla działalności 

gospodarstwa rolnego jest możliwe w każdym gospodarstwie, które posiada do zagospodarowania 

zasoby materialne, finansowe i pracy. Gospodarstwa opiekuńcze zrzeszone w Stowarzyszeniu stanowią 

przykład dobrych praktyk, który stanowi ogromny potencjał do organizowania wizyt studyjnych. Ważne 

jest, aby gospodarstwa były profesjonalne i rzeczywiście prowadziły działalność rolniczą.   
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Organizacja wizyt studyjnych wymaga stałej profesjonalizacji Stowarzyszenia, także w zakresie 

promowania swojej działalności, tworzenia broszur informacyjnych, tworzenia programów 

telewizyjnych, organizowania spotkań i szkoleń.  Stowarzyszenie jest specyficzną formą ze względu na 

swój charakter, który opiera się na współpracy i wzajemnych pozytywnych relacjach jego członków. 

Wartością dodaną prowadzonej działalności jest wpływanie na aktywizację osób starszych w 

mniejszych grupach wsparcia z wykorzystaniem środków na aktywizację społeczności lokalnej 

pozostającej w dyspozycji lokalnych samorządów.   

Działania gospodarstw opiekuńczych mają pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie 

podopiecznych, co znajduje odzwierciedlenie w pozytywnej ewaluacji. Osoby te, dzięki włączaniu w 

normalne życie domu, rodziny, zaspokajają swoje potrzeby społeczne. Obserwowane były przypadki, 

w których niektóre osoby korzystające systematycznie z usług ośrodka zdrowia, przestawały z nich 

korzystać (ponieważ potrzeba rozmowy w kolejce do lekarza została zaspokojona w gospodarstwie 

opiekuńczym). Pozytywnym aspektem była także widoczna zmiana wizualna wśród uczestników, którzy 

z czasem coraz więcej uwagi przywiązywali do swojego wyglądu. 

Ewaluacja postaw beneficjentów powinna być prowadzona stale, ale z zastrzeżeniem, że nie 

powinna ona ingerować w zachowania uczestników. Ważne jest także, aby wykorzystywane 

kwestionariusze  były dostosowane do osoby, która je wypełnia.  

Dzięki formie stowarzyszenia możliwe jest pisanie projektów, a także tworzenie wspólnej oferty 

pomimo różnorodności oferty pojedynczych gospodarstw opiekuńczych. Realizowane działania 

przyczyniają się do poprawy jakości życia i odbudowywania społeczności lokalnej.  

Aktualni uczestnicy nowego projektu realizowanego przez KPODR „Opieka w zagrodzie 2018-2020” 

wiedzą o istnieniu stowarzyszenia i możliwości przystąpienia. Stanowią zatem potencjalny rezerwuar 

rozwojowy dla stowarzyszenia.  

Inicjatywa wpłynęła na życie zawodowe i osobiste osób ją prowadzących. Taka praca z jednej 

strony rozwija kompetencje uczestników, ale także prowadzącego opiekę, np. poprzez wspólne 

wyjazdy. Przebywanie w grupie osób rozwija kompetencje społeczne, ale także pozwala na zdobycie 

nowych umiejętności (np. rękodzieło, umiejętności kucharskie). Dodatkowym aspektem jest wzrost 

pewności siebie. Dzięki temu osoby prowadzące stały się bardziej otwarte, np. na doświadczenia 

związane z wystąpieniami publicznymi. Człowiek nabiera pewności siebie, zaczyna inaczej postrzegać 

świat, poszerzają się horyzonty poprzez spotkania i wymianę doświadczeń.  

Wnioski z badania danej inicjatywy 
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Inicjatywa jest w początkowej fazie rozwoju. Na tym etapie stopniowo realizowane są cele, które 

zostały założone. Na część działań udało się pozyskać zewnętrzne finansowanie w postaci środków z 

LGD.  

Koszty społeczne związane z wykluczeniem pewnej grupy osób ze względu na samotność, chorobę, 

czy wiek, są bardzo duże i muszą być ponoszone. Poprzez zaangażowanie organizacji społecznych, 

wykorzystanie różnych możliwości projektowych i połączenie wiedzy eksperckiej z zakresu rolnictwa i 

spraw społecznych, możliwe jest tworzenie takich miejsc pobytu, które będą cechowały się niższym 

kosztem niż pobyt zorganizowany instytucjonalnie.   

Rekomendacje 

1. Oddzielenie sfery prywatnej od wspólnej wykorzystywanej na cele działalności opiekuńczej.  

2. Uczestnik musi mieć swobodę i prawo decydowania o braniu udziału lub nie w aktywnościach 

oferowanych w gospodarstwie opiekuńczym. Musi mieć prawo także rezygnacji z uczestnictwa w 

dowolnym momencie. 

3. Kluczowym elementem jest kwestia dojazdu uczestników, która jest utrudniona często ze względu 

na peryferyjną lokalizację gospodarstw oraz na częstą niemobilność uczestników. Powinni oni 

mieć zapewniony transport, aby odciążyć w ten sposób prowadzącego gospodarstwo opiekuńcze.  

4. Osoba musi być przygotowana do prowadzenia działalności w formie gospodarstwa 

opiekuńczego, zarówno merytorycznie (np. kurs opiekuna osób starszych), jak i mentalnie. 

Postawie takiej osoby nie może towarzyszyć nastawienie na zysk.  
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5.3.  

Studium 3 – Farma Życia  

Studium przypadku zostało przeprowadzone w Fundacji Wspólnota Nadziei, Więckowice, ul. 

Ogrodowa 17, 32-082 Bolechowice, w powiecie Krakowskim, która utworzyła i prowadzi Centrum 

Nauki i Życia „Farma” (Farma). 

Struktura organizacyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie badania przeprowadzono wywiady m.in. prezes Fundacji panią Aliną Perzanowską, 

kierownikiem Edwardem Bolakiem, Adamem Wierzbickim sołtysem gminy Więckowice. Podkreślić 

należy, że powyższe osoby pełnią kilka różnych funkcji pan Wierzbicki jest również radnym gminy oraz 

pracownikiem Fundacji. Raport został oparty zarówno na ogólnodostępnych materiałach wydawanych 

przez Fundację (foldery z okazji 10-lecia i 20-lecia Fundacji), artykułach prasowych i telewizyjnych, jak 

również na analizie sprawozdań merytorycznych i finansowych z ostatnich lat, co pozwoliło 

przedstawić pełny obraz działania Fundacji oraz prowadzonego przez nią Centrum Nauki i Życia 

„Farma”. 

Zarząd Fundacji (Fundacja) 

Hostel „Dom w połowie 

drogi” 

Centrum Nauki i Życia 

Farma (Farma) 

Dzienne Centrum 

Aktywności (DCA) 

Gospodarstwo 

Ekologiczne 

Małopolski Dom 

Pomocy Społecznej „ Na 

Farmie Życia” (MDPS) 
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Jak można zauważyć na powyższej mapie, farma zlokalizowana jest z dala od miejskiego gwaru i 

zgiełku tak, aby jak najmniej bodźców miało szansę oddziaływać na osoby przebywające w ośrodku. 

Luźna zabudowa domów jednorodzinnych w okolicy również nie wpływa negatywnie na pobyt 

podopiecznych na Farmie zapewniając jak najwięcej prywatności.  

 

 

 

Teren Farmy podzielony jest na kilka części tworzących wspólną całość. Zorganizowana została 

część przeznaczona na ogród, po którym podczas dogodnych warunków atmosferycznych można 
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spacerować, na części uprawiane są warzywa zarówno w gruncie jak i pod osłonami, a największa 

powierzchnia zajmowana jest przez łąkę. Wartym podkreślenia jest rola jaką pełni warzywnik – to w 

nim osoby przebywające na Farmie mogą wykonywać różne prace polowe jak pielenie, sadzenie, 

podlewanie, zbiór. Niezwykle ważne jest to, że dla osób autystycznych czynności powtarzające się, 

stałe i niezmienne sprawiają radość w przeciwieństwie do prac, w których konieczna jest ciągła zmiana. 

Geneza inicjatywy 

Dopiero na początku lat 80. XX wieku w Polsce zaczęto diagnozować u dzieci autyzm i inne 

zaburzenia pokrewne. Wraz z rosnącą liczbą dzieci tak zdiagnozowanych zakładano stowarzyszenia, 

koła i podobne organizacje, których celem było umożliwienie korzystania ze specjalistycznej pomocy. 

Aby w pełni zrozumieć złożoność problemu, przed jakim stają rodzice dorosłych z autyzmem, myśląc 

o zapewnieniu im przyszłości, trzeba wiedzieć, że specyfika tego zaburzenia bardzo ogranicza 

możliwość korzystania z istniejących form pomocy społecznej. Obecny system nie jest gotowy na 

świadczenie profesjonalnych usług dla tej grupy klientów. A co najważniejsze, opieka nie jest celem 

samym w sobie. Jeszcze ważniejsze jest stworzenie pomysłu na życie: bezpiecznej, czyli pod właściwą 

opieką, pracy, również zarobkowej, rozwijania zainteresowań, aktywnego odpoczynku.  

Fundacja Wspólnota Nadziei rozpoczęła działalność, mając za wzór sprawdzone, od dziesięcioleci 

stosowane w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych rozwiązania: wspólnoty wiejskie, w których 

osoby z autyzmem prowadzą samodzielne, na miarę swoich możliwości, życie, pracując i wypoczywając 

w warunkach dostosowanych do specyfiki zaburzenia. Ambicją Fundacji Wspólnota Nadziei jest 

stworzenie na Farmie Życia ośrodka specjalistycznego i modelowego, który oczywiście ze względu na 

lokalną skalę działań i możliwości organizacji pozarządowej, nie pretenduje do rozwiązania tak 

złożonego problemu społecznego w skali regionu, oferuje natomiast pewien elastyczny model, który 

może być multiplikowany i w razie potrzeb modyfikowany w systemowo tworzonych placówkach. 

Według pracowników wstępna diagnoza została trafnie określona, a w okresie kiedy Fundacja 

zaczynała swoją działalność była pionierem w opiece całodobowej nad osobami autystycznymi. Nigdzie 

w Polsce nie istniały ośrodki świadczące pomoc w powyższym zakresie.  

Głównymi inicjatorami stworzenia Fundacji było małżeństwo państwa Perzanowskich. Pani Alina 

Perzanowska – prezes Fundacji w 1995 r. zetknęła się z koncepcją farm dla osób z autyzmem na 

kongresie Autyzm-Europa w Barcelonie. Był to kluczowy moment, który uświadomił późniejszych 

pomysłodawców, że osoby autystyczne nie muszą być skazane na zamknięte zakłady psychiatryczne, 

a być szczęśliwymi w swoim otoczeniu. Prowadzący takie gospodarstwa w Europie Zachodniej 

podkreślali wręcz, że spotykany u nich stan jest spowodowany życiem zgodnie z naturą i na łonie natury 
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łącznie z aspektem terapeutycznym jakie ma przestrzeń jako taka. Przestrzeń ma znaczenie 

terapeutyczne. Koniec kropka! 

Idea narodziła się już wiele lat temu w głowach twórców powstałej w 1998 roku Fundacji 

Wspólnota Nadziei, której misją jest budowanie systemu wsparcia dla osób z autyzmem i pokrewnymi 

zaburzeniami rozwojowymi oraz dla ich rodzin. Farma Życia stanowi najistotniejszy element tego 

wsparcia. Prezes Fundacji Alina Perzanowska, matka Michała, młodego mężczyzny z autyzmem, 

zainspirowała się przykładami wspólnot wiejskich dla osób z autyzmem, jakie od dziesięcioleci 

sprawdzają się w wielu krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych.  

Pani Alina Perzanowska posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne poparte pracą na uczelni. 

Mając autystycznego syna szukała sposobu aby zapewnić dla niego jak najlepsze warunki kiedy już 

będzie dorosły. Państwo Perzanowscy brali również pod uwagę sytuację kiedy nie będą w stanie 

opiekować się swoim synem na skutek np. choroby, braku sił lub w przypadku kiedy umrą. Obawiali się 

o przyszłość swojego syna, dlatego też już od wczesnych lat starali się wpływać na otoczenie aby 

zarówno rządzący jak i społeczeństwo dostrzegli problemy, z którymi się borykają. Zawsze byli bardzo 

aktywni zrzeszając wokół siebie ludzi, z którymi razem wypracowywali rozwiązania potrzebne 

w codziennym życiu. 

Teoria działania 

Aby w pełni zrozumieć powstanie samej Fundacji należy w kilku słowach wspomnieć 

o inicjatywach, jakie były podejmowane przed jej założeniem. W 1990 roku w Krakowie powstał 

Społeczny Komitet do Spraw Organizacji Ośrodka Terapeutyczno-Szkolnego dla Dzieci Autystycznych, 

a w roku kolejnym Krakowski Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu, w który pani Alina 

Perzanowska pełniła rolę prezesa. Towarzystwo w swojej działalności zajmowało się tworzeniem szkół 

dla osób autystycznych u miejsc pobytu i opieki. W 1995 roku odbył się wspomniany wyżej kongres w 

Barcelonie, na skutek którego w 1998 roku powstała Fundacja ustanowiona przez Fundatorów Jerzego 

Perzanowskiego i Witolda Dygonia. Funkcję przewodniczącego Rady Fundacji sprawował Stefan 

Jurczak. W skład pierwszego Zarządu weszły: Alina Perzanowska, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, Anna 

Śpiewak. Fundacja powstała wyłącznie po to aby móc zajmować się dorastającymi i dorosłymi osobami 

z autyzmem, szczególnie niesamodzielnymi dla których trzeba myśleć o chronionych warunkach życia. 

W chwili rejestracji i w pierwszym roku działalności Fundacja nie miała nic poza walizkową maszyną do 

pisania i adresem siedziby w prywatnym mieszkaniu jednego z Fundatorów. Nie było biura, 

a załatwianie spraw w urzędach, pisanie wniosków o dotację, remont i adaptacja pomieszczeń 

budynku, kupowanie mebli, praca nad merytoryczną koncepcją Hostelu, a docelowo Farmy itp., 

należały do zadań zarządu, a głównie Aliny Perzanowskiej, prezes Fundacji. Obsługę księgową 

prowadził nieodpłatnie Krzysztof Orłowski, zaprzyjaźniony księgowy-wolontariusz.  
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W 1997  roku na prośbę Krakowskiego Oddziału KTA, Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej 

wskazuje parcelę o powierzchni ponad 21 ha w Więckowicach, należącą do gospodarstwa 

pomocniczego Domu Pomocy Społecznej. To na tym terenie kilka lat później powstanie pierwszy dom 

dla osób autystycznych. Z powyższego terenu została wydzielona część 7 ha dla której następnie gmina 

Zabierzów opracowała studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

W 1998 roku powołana została Fundacja Wspólnota Nadziei, która na mocy porozumienia 

z Krakowskim Oddziałem KTA miała za zadanie prowadzić samodzielnie sprawy Centrum Nauki i Życia 

„Farma”. Rok później Fundacja otrzymała od Starosty Powiatu Krakowskiego na okres 10 lat 

w bezpłatne użytkowanie nieruchomość z przeznaczeniem na wybudowanie Ośrodka Centrum Nauki 

i Życia „Farma”, z zastrzeżeniem, że jeżeli teren zostanie wykorzystany w celu jaki został wskazany 

długość okresu zostanie przedłużona.  

Fundacja wykorzystała powierzchnię jaką dysponuje do zorganizowania przestrzeni do pracy, 

terapii i odpoczynku dla swoich podopiecznych. Na powierzchni kilku hektarów założono: ogród 

przydomowy, warzywnik, tunele foliowe, jagodnik i sad, łąki i pastwiska, aleję lipową, teren 

rekreacyjny. Wszyscy uczestnicy zajęć od początku brali aktywny udział zarówno w założeniu jak 

i prowadzeniu gospodarstwa. Tak też jest do tej pory. Dobrze zorganizowana aktywność fizyczna służy 

ich zdrowiu i rozwojowi, sens pracy jest dla nich jasny i zrozumiały, a efekty pracy atrakcyjne 

i konkretne. Zajęcia ogrodnicze stanowią podstawową formę aktywności w ośrodku „Farma Życia” w 

Więckowicach. Obecnie na Farmę zakupione zostały także owce które wykorzystywane są nie tylko 

jako kosiarki do trawy ale również w terapiach zajęciowych.  

Inicjatorzy nie posiadali na początku żadnych zasobów infrastrukturalnych. Dopiero po kilku latach 

udało im się otrzymać teren na którym powstały budynki, w których realizowany jest cel Fundacji. 

Oprócz postawionych budynków na terenach na których kilkanaście lat temu były puste, zielone pole, 

dziś na ogrodzonym terenie rośnie sad owocowy, są także warzywnik i jagodnik oraz tunele foliowe. 

Na Farmie uprawiane są między innymi pomidory, ogórki, ziemniaki, buraki, kapusta, sałata, jarmuż, 

dynie, wiele odmian jabłek, gruszek, śliwek, truskawki, maliny i porzeczki. Cały ogrodzony teren został 

zagospodarowany w ten sposób aby podopieczni mieli jak najwięcej miejsca do przebywania na 

świeżym powietrzu.  

Osoby zatrudnianie na Farmie posiadają zarówno wykształcenie odpowiednie do pracy z osobami 

autystycznymi, jak również doświadczenie w pracy warsztatowej i wychowawczej. Jednym 

z opiekunów jest osoba pracująca w przeszłości w domu dziecka, a także odbywająca praktyki 

w szpitalu klinicznym im. Babińskiego w Krakowie, co może zagwarantować, że posiada odpowiednie 

cechy charakteru jak cierpliwość, opanowanie i dojrzałość. Wszyscy zatrudniani pracownicy powinni 

wykazywać się cechami empatycznymi, posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz wcześniej zapoznać się 

ze specyfiką pracy.  
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W Fundacji w ramach wolontariatu corocznie pracuje po kilka-kilkanaście osób. Są to zarówno 

osoby odbywające swoje praktyki zawodowe bezpłatnie, jak również takie chcące pomóc 

w codziennym życiu na farmie. Obecnie poszukiwanie są wolontariusze do pomocy w pracach 

biurowych, pomocy w pracach w gospodarstwie ekologicznym oraz osoby które okazjonalnie mogłyby 

pomóc przy akcjach charytatywnych, kiermaszach, zbiórkach publicznych itp. Fundacja prowadzi także 

wolontariat pracowniczy który polega na angażowaniu się pracowników danej firmy czy organizacji 

w działalność woluntarystyczną. Fundacja zachęca na swojej stronie do pomocy w ramach 

wolontariatu: pracownicy – wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz organizacji 

społecznych, potrzebujących, zdobywając przy tym nowe doświadczenia i umiejętności. Firma z kolei, 

angażując się w wolontariat pracowniczy wspiera swoich pracowników poprzez: przeznaczenie 

określonego czasu pracy na działalność społeczną, przekazując pomoc rzeczową, oferując wsparcie 

logistyczne i finansowe czy organizując konkursy. 

Osoby przebywające w Fundacji w ramach dziennego pobytu są dowożone transportem 

prywatnym Fundacja nie zapewnia przejazdów z miejsca zamieszkania do Więckowic. Część 

podopiecznych samemu dojeżdża na zajęcia korzystając z komunikacji miejskiej. Nieopodal ośrodka 

znajduje się przystanek, z którego w miarę bezpiecznie można dojść na miejsce.  

Misją Fundacji jest budowa systemu wsparcia dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami 

rozwojowymi oraz dla ich rodzin. Wsparcie to polega na zapewnieniu warunków do najpełniejszego 

rozwoju z wykorzystaniem indywidualnego potencjału osób z autyzmem, umożliwieniu samorealizacji 

i maksymalnego usamodzielnienia, doprowadzeniu do społecznego i zawodowego włączenia, 

uzyskaniu poczucia własnej wartości i dobrostanu.  

Celem działania Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz społeczności osób 

niepełnosprawnych dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz na rzecz ich 

rodzin. Cele działania Fundacji zostały ujęte w Statucie i obejmują trzy podpunkty: 

1. Założenie ośrodka stałego pobytu oraz pracy, terapii i rehabilitacji osób dotkniętych autyzmem 

i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi, a także zapewnienie niezbędnych środków dla działalności 

tego ośrodka, oraz sprawowanie pieczy nad jego działalnością, a w przyszłości rozwój sieci takich 

wspólnot. 

2. Upowszechnianie wiedzy o autyzmie i sposobach jego terapii.  

3. Skupienie wokół Fundacji osób chcących pomóc bliźnim dotkniętym autyzmem.  

Według statutu Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez: 

- przygotowanie programu i zasad funkcjonowania Ośrodka (Centrum Nauki i Życia Farma); 

- budowę Ośrodka oraz zorganizowanie jego działalności;  

- zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego działania Ośrodka; 

- prowadzenie Ośrodka z wykorzystaniem idei ekologii i polityki zrównoważonego rozwoju; 



Zadanie 4. 
 

74 
 Projekt „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWiD)” ID: 381773 współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. Umowa Gospostrateg nr 1/381773/17/NCBR/2018. 

 

- szkolenie personelu Ośrodka; 

- konferencje, wykłady, szkolenia i publikacje popularyzujące nowoczesne metody aktywizacji 

zawodowej i społecznej osób z autyzmem; 

- prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz edukacji, terapii, rehabilitacji, w tym 

również aktywizacji zawodowej osób dotkniętych autyzmem; 

- powadzenie doradztwa i poradnictwa dla rodzin, organizacji i instytucji zajmujących się 

świadczeniem pomocy osobom z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi; 

- wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i publicznym w zakresie 

integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

Prowadzona przez Fundację działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna uchwalana jest przez jej 

zarząd. Według statutu Fundacji działalność odpłatna nie może się pokrywać z przedmiotem 

działalności gospodarczej Fundacji.  

Grupą docelową działań Fundacji są dorosłe osoby z autyzmem. Projekt stanowi merytoryczną 

całość służącą rozwijaniu samodzielności podopiecznych Fundacji w różnych sferach funkcjonowania, 

a także odciążeniu opiekunów – rodzin osób z autyzmem. 

Działalność MDPS w roku 2018 wymagała dofinansowania ze środków własnych Fundacji. Dzienne 

Centrum Aktywności na Farmie Życia w 2018  roku zrealizowało projekty dla kilkudziesięciu dorosłych 

osób z autyzmem. Osoby te na co dzień mieszkają w Krakowie i okolicach a dojeżdżają codziennie na 

zajęcia. Powyższe projekty finansowane były przede wszystkim ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

a także ze środków własnych Fundacji. W ramach gospodarstwa rolnego Fundacja przy wsparciu 

mieszkańców i uczestników zajęć prowadzi uprawy ekologiczne oraz chów owiec.  

 

Opracowanie własne na podstawie danych z raportów finansowych. 
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Zysk wypracowany na działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 5 lat w całości był 

przeznaczany na pokrycie straty na działalności statutowej ubiegłego albo bieżącego okresu 

rozliczeniowego. W roku 2018 można zaobserwować, iż Fundacja zanotowała rekordową stratę 

wynoszącą prawie 60000zł.  

 

Opracowanie własne na podstawie danych z raportów finansowych. 

Koszty ogólnego zarządu stale rosną i wykazują ewidentny trend wzrostowy. Pod tą pozycją w 

zestawieniu Fundacja ujmuje następujące koszty: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i 

opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, amortyzacja.  

 

Opracowanie własne na podstawie danych z raportów finansowych. 
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Po stronie kosztowej znajduje się m.in. pozycja: rozwijanie i prowadzenie usług statutowych 

w Dziennym Centrum Aktywności na Farmie Życia w Więckowicach, Hostelu „Dom w połowie drogi” 

w Krakowie i zajmuje ona największą część. Bilansowana jest ona przez przychody pochodzące w 

głównej mierze z trzech pozycji: dotacji ze środków publicznych, darowizny pieniężne i rzeczowe od 

osób fizycznych i prawnych oraz - 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i zbiórki publiczne.  

Realizacja planu 

W ramach ośrodka Farma Życia, Fundacja prowadzi Małopolski Dom Pomocy Społecznej „Na 

Farmie Życia”, oraz Dzienne Centrum Aktywności wraz z gospodarstwem ekologicznym. Małopolski 

Dom Pomocy Społecznej to specjalistyczna placówka stałego pobytu dla dorosłych osób z autyzmem 

zlokalizowana w części budynków ośrodka Farma Życia w Więckowicach. MDPS Fundacja prowadzi 

w ramach działalności statutowej odpłatnej. Pobyt stałych mieszkańców finansowany jest na zasadach 

określonych w ustawie o pomocy społecznej – a więc z opłat mieszkańców, ich opiekunów, a także 

funduszy miejskich lub gminnych ośrodków pomocy społecznej. Dzienne Centrum Aktywności na 

Farmie Życia służy aktywizacji, terapii i rehabilitacji oraz integracji społecznej osób z autyzmem. DCA 

jest formą nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji, prowadzone zajęcia wykorzystują zasoby 

kadrowe Fundacji oraz infrastrukturę Farmy Życia w Więckowicach (gospodarstwo rolne i pracownie) 

a także filie DCA – Hostel zlokalizowany w Krakowie i są finansowane w ramach prowadzonych, często 

wieloletnich projektów lub zadań publicznych oraz ze środków własnych Fundacji.  

Fundacja we współpracy z firmami zewnętrznymi realizowała m.in. projekty proekologiczne. 

Porozumienie między Fundacją, a Fundacją Synapsis zaowocowało powstaniem gospodarstwa 

ekologicznego składającego się z warzywnika, tuneli foliowych, ogrodu przydomowego, jagodnika 

i sadu. Ścisła współpraca z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego dała efekty w postaci 

certyfikowania gospodarstwa jako gospodarstwo ekologiczne. Certyfikat gospodarstwa ekologicznego 

otrzymany został w 2008 roku. W 2007 roku Fundacja pozyskała środki z Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich, dzięki którym opracowana została Strategia funkcjonowania i rozwoju gospodarstwa 

ekologicznego. Do przygotowania Strategii zostali zaproszeni przedstawiciele MODR w Karniowicach, 

wykładowcy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz autorka koncepcji architektonicznej Farmy.  

Farma od samego początku została zaplanowana, aby świadczyć pomoc osobom autystycznym 

oraz ich rodzinom. Obecnie Fundacja wypełnia te zadania świadcząc usługi opieki całodobowej 

w Małopolskim Domu Pomocy Społecznej, który powstał w wyniku przekształcenia Rodzinnego Domu 

Pomocy prowadzonego przez Fundację Wspólnota Nadziei na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomoc 

Społecznej w Zabierzowie w latach 2008- 2012. Opieka dzienna świadczona jest poprzez Dzienne 

Centrum Aktywności (DCA). Działalność DCA  ścisłe powiązana jest z realizowany projektami, które 
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warunkują zakres opieki, rehabilitacji, aktywizacji zawodowej, a także ilość osób, dla których będzie 

ona świadczona. 

Od 2008 roku Farma Życia posiada certyfikat gospodarstwa ekologicznego. W planowaniu 

zasiewów i nasadzeń doradzają fachowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i z Małopolskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Fundacja należy także do Małopolskiego Stowarzyszenia Rolników 

Ekologicznych NATURA. Fundacja jest również członkiem: 

 Porozumienia Autyzm-Polska (członek Rady Porozumienia) 

 Małopolskiego Sejmiku Organizacji Osób Niepełnosprawnych (członek) 

 Krakowskiego Porozumienia Organizacji Obywatelskich 

Oprócz powyższych Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi: 

- Fundacja Synapsis, Warszawa  

- Krakowski Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu 

- Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Kraków 

- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, 

Kraków 

- Fundacja MADA, Nowy Sącz 

- Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Fundacja wspólnie realizuje projekty 

dotyczące autyzmu, przeprowadza oraz uczestnicy w szkoleniach, bierze udział w okolicznościowych 

imprezach.  

Fundacja współpracuje także z kilkoma placówkami opiekuńczymi, kilkunastoma szkołami średnimi 

i uczelniami wyższymi, jak również z urzędami administracji państwowej i samorządowej. 

W działaniach zarządu Fundacji widoczna jest systematyczność i stałość co skutkuje z roku na rok 

powiększającym się gronem osób i instytucji chcących pomagać w utrzymaniu Farmy Życia.  

Ważnym podkreślenia jest również fakt współpracy z instytucjami zagranicznymi, wprawdzie 

najbardziej intensywny okres kontaktów już minął (miał miejsce między 1998, a 2010 rokiem) to po 

zrealizowanych projektach pozostały pewnego rodzaju zażyłości. Fundacja w tamtym okresie 

współpracowała z przedstawicielami m.in. Francji, Irlandii, Holandii, Niemiec, Belgii, Ukrainy, Finlandii 

i Włoch.  

Do głównych barier prawie wszyscy rozmówcy zaliczali przepisy prawne w pewien sposób 

dyskryminujące osoby autystyczne. Dotyczy to przede wszystkim sposobu przydzielania finansowania 

na działalność. Duży problemem jest także niestabilność przyznawanych środków, Fundacja co roku 

musi starać się o nową transzę startując w konkursie, a to oznacza, że nie jest pewna czy w kolejnym 

roku będzie miała możliwość funkcjonować. Barierą, z którą w najbliższym czasie zarządzający mają 

zamiar sobie poradzić jest kwestia wyżywienia. Osoby przebywające w dziennym ośrodku otrzymują 
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posiłki przygotowane przez firmę cateringową co może wydawać się dziwne biorąc pod uwagę fakt 

posiadania własnego gospodarstwa ekologicznego. Sytuacja spowodowana była brakiem 

przystosowania kuchni do przygotowywania potraw. Na samym początku powstawania Farmy Życia 

lokalna społeczność podchodziła do niej bardzo nieufnie głównie z powodu nazwy Fundacji (Wspólnota 

Nadziei). Miejscowe osoby obawiały się, że w ich okolicy powstanie np. sekta wyznaniowa, do tego 

dochodziło również specyficzne zachowanie osób autystycznych (machanie rękami, krzyki, bieganie). 

Dopiero praca z lokalną społecznością, zapraszanie ich do środka na dni otwarte, wyjaśnianie podczas 

mszy świętych w kościele, że na Farmie przebywają osoby autystyczne z biegiem czasu spowodowało, 

że Farma zaczęła być postrzegana jako miejsce potrzebne nie tylko podopiecznym, ale również jako 

miejsce integracji.   

Do ułatwień niewątpliwie zaliczyć należy szeroką współpracę zarówno na arenie krajowej, jak 

i międzynarodowej. Władze Fundacji mogły również liczyć na przychylność lokalnych władz, które 

z zainteresowaniem przyglądały się powstawaniu tego przedsięwzięcia na swoim terenie, a obecnie 

aktywnie pomagają w jej funkcjonowaniu. Dużym ułatwieniem – bez którego cały projekt by nie 

powstał – było darowanie w użytkowanie terenów, na których obecnie stoją budynki Farmy.  

Osiągnięcie założonych celów 

W wyniku realizacji operacji osiągnięto główny cel, dla którego powstała Fundacja - zapewniono 

całodobową specjalistyczną opiekę dla osób autystycznych. Udało się to dzięki otrzymanym terenom 

pod inwestycję, budowie budynków mieszkalnych i zatrudnieniu wykwalifikowanego personelu.  

Niekwestionowaną wartością dodaną przedsięwzięcia jest powstanie gospodarstwa ekologicznego 

oraz przestrzeni, w której osoby przebywające na Farmie mogą pracować na świeżym powietrzu. Tak 

jak zostało to już wspomniane, przestrzeń odgrywa niebagatelną rolę w terapii zajęciowej z osobami 

autystycznymi. Prace wykonywane na polu, zapach ziemi, padający deszcz, możliwość obserwacji 

okresów wegetacyjnych roślin przyczynia się z całą stanowczością do poprawy samopoczucia 

podopiecznych. Przestrzeń wokół budynków została tak zaprojektowana, aby pełniła funkcje 

terapeutyczne. Wydzielone zostały również miejsca dla rodzin osób przebywających na Farmie (altany, 

ławki), w których sami mogą odpocząć i się zrelaksować.  

Niezwykle ciężko jest opisać wszystkie przypadki razem, ponieważ na Farmie każda 

z przebywających tam osób oceniana jest indywidualnie. Ze względu na różne stadia autyzmu nie 

można przyjąć jednoznacznych kryteriów oceniania. Przyjęte zostały sposoby oceny indywidualnej na 

początku nauki danych czynności (np. obieranie warzyw) i po kilku czy kilkunastu miesiącach jakie są 

efekty. Niestety zdarzają się również przypadki kiedy dana osoba przez różnego rodzaju czynniki 

zewnętrzne, pomimo pracy, zamiast robić postępy cofa się. Mogą na to wpływać nawet tak prozaiczne 

rzeczy jak aura pogodowa – przesilenie jesienne. Zrealizowane działanie wpłynęło przede wszystkim 
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na beneficjentów poprzez zapewnienie im całodobowej opieki, której ze względu na autyzm nie mogli 

otrzymać w domu rodzinnym. Operacja wpłynęła również pozytywnie na rodziny osób przebywających 

na Farmie, często już w podeszłym wieku zapewniając im spokój i świadomość, że w przypadku ich 

śmierci jest ktoś, kto zaopiekuje się ich dziećmi, i że jest to opieka na najwyższym możliwym poziomie.  

Chciałoby się w tym punkcie napisać, że analizowane przedsięwzięcie rozwiązało problem, dla 

którego zostało stworzone. Odpowiedź jednak niej jest jednoznaczna. W mikroskali na pewno 

przedstawiona inicjatywa rozwiązała problem części rodzin, zapewniając odpowiednie warunki dla 

osób ze spektrum autyzmu. Jednak biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na tego typu usługi w całej 

Polsce, śmiało można stwierdzić, że jest to tylko setny ułamek całości potrzeb. Najważniejszym faktem 

jest to, że Fundacja ze swoim działaniem przetarła szlaki biurokratyczne i instytucjonalne dla 

potencjalnych kolejnych chętnych i bardzo otwarcie podchodzi do świadczenia porad dla innych 

podmiotów dzieląc się zgromadzoną wiedzą i doświadczeniem. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu 

zarządu Fundacji realizowanych było kilkanaście projektów, zarówno związanych z samym działaniem 

Farmy Życia, jak i tych upowszechniających wiedzę na temat autyzmu.  

Prezes Fundacji jest mamą osoby autystycznej, która obecnie przebywa na Farmie, to ona została 

inicjatorką powstania całego przedsięwzięcia, zdała sobie sprawę z tego, że kiedyś w przyszłości nie 

będzie miała siły opiekować się swoim dzieckiem. Postanowiła więc zrobić wszystko co możliwe, aby 

zapewnić swojemu synowi najlepszą opiekę. Po uruchomieniu MDPS pani prezes nadal aktywnie 

uczestniczy w prowadzeniu Fundacji rozwijając jej możliwości. Do momentu uruchomienia Domu 

Pomocy Społecznej Fundacja nie miała żadnych powiązań z rolnictwem, dopiero po otrzymaniu 

gruntów Zarząd doszedł do wniosku, że organizacja gospodarstwa rolnego może służyć nie tylko 

pozyskiwaniu płodów rolnych, ale w głównej mierze terapii dla podopiecznych.  

Wnioski z badania danej inicjatywy 

Całe przedsięwzięcie zostało zapoczątkowane ponad dwadzieścia lat temu i można orzec, że cały 

czas się stopniowo rozwija. Pozyskiwane środki zarówno z działalności statutowej jak i gospodarczej 

Zarząd przeznacza w głównej mierze na działalność opiekuńczą i aktywizującą swoich beneficjentów. 

Udział w projektach i programach rządowych pozwala na funkcjonowanie i realizację postawionych 

przed Fundacją celów. Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli Zarządu, połączeniu wiedzy zdobytej na 

własnych doświadczeniach, współpracy z kilkudziesięcioma podmiotami, włączenie wolontariatu jako 

jednej z możliwości wsparcia działań stworzona została stabilna struktura o ugruntowanej pozycji. 

Fundacja przez swoje osiągnięcia stała się nie tylko beneficjentem programów pomocowych ale 

również partnerem dla jednostek samorządowych i rządowych w próbie znalezienia dobrego 

rozwiązania dla sytuacji w jakiej znajdują się dorosłe osoby autystyczne.  
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Rekomendacje 

1. Zorganizowanie przestrzeni dookoła budynków, aby mogła ona spełniać rolę zarówno 

terapeutyczną np. poprzez wykonywaną pracę, jak również strefę wypoczynku, relaksu i spotkań. 

2. Konieczne jest nawiązanie współpracy ze specjalistami w konkretnej dziedzinie (np. doradcy ODR), 

aby profesjonalnie rozwiązywać zaistniałe problemy lub móc rozwijać swoje przedsięwzięcie.  

3. Niezbędna jest współpraca z lokalną społecznością, którą należy zaangażować w działania, tak aby 

mogła zobaczyć i samemu się przekonać o konieczności realizacji operacji związanych z pomocą 

socjalną. 

4. Zorganizowanie pewnych działań dla wolontariuszy, co pozwoli rozwijać tę część życia 

społecznego. Wyznaczone zadania powinny być konkretne i odpowiadać kompetencjom 

konkretnego kandydata. 
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5.4.  

Studium 4 – Rodzinny Dom Pomocy "Magnolia" 

Badanie zostało przeprowadzone w Rodzinnym Domu Pomocy „Magnolia”,   

97-403 Drużbice, Teresin 18, powiat bełchatowski, województwo łódzkie, w dniu 31 maja 2019 oraz 20 

września 2019. W trakcie badania przeprowadzono wywiady z właścicielką obiektu, panią Lucyną 

Kukulską. W jednej z rozmów uczestniczyła również jedna z pracownic ośrodka. 

Obecna właścicielka zakupiła dom – siedzibę Rodzinnego Domu Pomocy „Magnolia”  

i przejęła jego działalność.  

Zdjęcie 1 i 2. Siedziba Rodzinnego Domu Pomocy „Magnolia” 

  

Źródło: archiwum p. Lucyny Kukulskiej 

 

Budynek Rodzinnego Domu Pomocy „Magnolia” ma 6 lat, a dom opieki był prowadzony tam 5 lat. 

Osoba, która zajmowała się tą działalnością – zrezygnowała. Powody tej decyzji nie są respondentce 

znane. Jak przyznała pani Lucyna, dzięki temu jej było łatwiej kontynuować działalność opiekuńczą. 

Jednakże, wszelkie procedury obowiązywały od nowa i należało uzyskać wszystkie zezwolenia  

u wojewody,  podpisać umowy, cesje, itp. Ale budynek już stał przystosowany to tej działalności, 

pensjonariusze także byli, personel również. Rozmówczyni i jej rodzina nie mieszkają w „Magnolii”, lecz 

w odległości około 100 km (pod Kielcami). Rodzinny Dom Pomocy „Magnolia”, prowadzony przez panią 

Lucynę Kukulską, działa od 12 lutego 2019 roku. 

Geneza inicjatywy 

P. Kukulska prowadzi z mężem działalność rolniczą, która od lat stanowi ich główne źródło 

dochodu. W ramach tej działalności utrzymują produkcję jaj (trzy kurniki) oraz uprawiają ponad 10 

hektarów pola. Podjęcie działalności opiekuńczej było związane z rezygnacją z chowu tuczników. 

Wcześniej, oprócz działalności rolniczej (produkcja jaj i chów tuczników),  p. Lucyna prowadziła 
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działalność handlową oraz sprzedawała pasze. Nadal stanowi to pewną część ich działalności. Także 

handel detaliczny kurczaków oraz brojlery mięsne, które idą do uboju. Na pytanie, czy w młodości, na 

przykład w szkole, również była aktywna i dała się poznać jako osoba przedsiębiorcza, p. Lucyna 

odpowiedziała: „Tak, oczywiście zdarzało się”. Ta skromna wypowiedź została rozwinięta przez  

p. Agatę, podkreśliła, że praca i działalność jej szefowej to nie tylko kurczaki, dom „Magnolia”  

i pensjonariusze. To także śpiewanie, organizacja różnych imprez, Koło Gospodyń Wiejskich, 

stowarzyszenia. Pani Lucyna potwierdziła to i dodała, że uwielbia kontakt z ludźmi, różne wyjazdy, np. 

w ramach Koła Gospodyń Wiejskich, gdzie poznaje nowych ludzi i nowe miejsca. Postrzega siebie jako 

osobę dobrze i szybko nawiązującą kontakt z ludźmi.  

W opinii pani Kukulskiej, taki rodzinny dom opieki to nie jest biznes. Jej zdaniem, osoby zanim 

podejmą decyzję o uruchomieniu działalności opiekuńczej, powinni to głęboko przemyśleć. Stwierdziła, 

że generuje to dochód, ale to nie jest biznes. Jak podkreśliła: „Biznes to można zrobić na kurach, przy 

dużej sprzedaży i dużych przelewach. Natomiast ten dom to jest misja do spełnienia”. Wypowiedź 

uzupełniła pani Agata stwierdzając, że tacy ludzie jak pani Lucyna powinni być właścicielami domów 

opieki. Muszą to być osoby, które lubią pracę i lubią ludzi. Inaczej, prowadzenie takiego domu nie ma 

sensu. Pani Kukulska kilkakrotnie podkreślała satysfakcję, jaką przynosi jej praca z ludźmi. Równie 

ważne są dla niej opinie rodzin podopiecznych. Prowadzi społecznie odpowiedzialną działalność, 

spełnia się w tej pracy. Szczególnie dba o utrzymywanie rodzinnej atmosfery, zarówno wśród 

podopiecznych, jak i wśród personelu. Objęła specjalnym ubezpieczeniem seniorów oraz zatrudnione 

osoby. 

Państwo Kukulscy wywodzą się z sektora rolniczego. Nigdy nie zajmowali się profesjonalnie 

działalnością opiekuńczą. Pani Lucyna prowadzi gospodarstwo opiekuńcze, ale liczy na to, że  

w przyszłości przeprowadzą się do „Magnolii”. Na razie, żadne z rodziny państwa Kukulskich tu nie 

mieszka, choć piętro budynku przeznaczone jest na mieszkanie prywatne). Sama właścicielka 

przyjeżdża do „Magnolii” przeważnie raz na tydzień. Pomysł utworzenia domu opieki dla osób 

starszych zrodził się przed około dziesięcioma laty. Pani Lucyna utwierdziła się w przekonaniu co do 

gotowości uruchomienia takiej działalności gdy zachorował jej teść. Cierpiał na demencję, miał zaniki 

pamięci. Państwo Kukulscy prowadzili gospodarstwo, a chorym nie miał kto się zajmować. W ciągu dnia 

teść był zmuszony towarzyszyć pani Lucynie w pracy (w kurniku), ponieważ obawiała się, że może uciec 

z domu. Było to męczące dla wszystkich. Wówczas p. Lucyna pomyślała o tym, że gdyby było takie 

miejsce, gdzie mogłaby oddać teścia w dobre ręce, odwiedzać go, to rozwiązałby to większość jej 

problemów. Z czasem, gdy dzieci państwa Kukulskich zaczęły się usamodzielniać, wdrożenie pomysłu 

w życie stawało się coraz bliższe. Wspólnie stwierdzili, że mając teraz dorosłe dzieci, mogli zrealizować 

zakup domu i rozpocząć działalność opiekuńczą dla osób niesamodzielnych. Mąż jest w pełni zajęty 

gospodarstwem rolniczym. Pomaga mu w tym syn.  
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Pomysł na prowadzenie działalności opiekuńczej zrodził się przy okazji wyjazdu studyjnego do Holandii, 

gdy odwiedzano gospodarstwa opiekuńcze. P. Lucyna miała okazję zobaczyć jak to funkcjonuje za 

granicą. Postanowiła wówczas, że gdy nadarzy się okazja, spróbuje zmierzyć się  

z podobnym przedsięwzięciem w Polsce. 

Teoria działania 

Jak już wcześniej wspomniano, pomysł utworzenia domu opieki dojrzewał od wielu lat. Państwo 

Kukulscy czerpali z dotychczasowej działalności rolniczej satysfakcjonujące ich dochody. Posiadali 

środki na zakup siedziby „Magnolii”. Budynek jest nowy (ma 6 lat) i w pełni wyposażony do potrzeb 

domu opieki. 

 

Zdjęcie 3 i 4. Wyposażenie pomieszczeń Rodzinnego Domu Pomocy „Magnolia” 

  

Źródło: archiwum p. Lucyny Kukulskiej 

 

Samo podjęcie się prowadzenia domu opieki dla osób starszych, wzięcie odpowiedzialności za 

seniorów i zatrudniony w placówce personel – to już jest ogromny cel i zarazem wyzwanie. Ponadto, 

taka działalność nie jest zwykłym biznesem. Rozpoczęcie go niesie z sobą konkretne konsekwencje. Nie 

można pozwolić sobie na jakieś błędy, które można było wcześniej przewidzieć. To odpowiedzialność, 

która ciąży na człowieku cały czas. Stworzenie rodzinnej atmosfery to kolejne wyzwanie. Jak 

powiedziała pani Kukulska: „To nie jest zwykła praca, ja jechałam 100 km, aby tu dojechać. W bagażniku 

mam kolejne kwiaty, żeby je zasadzić koło domu, żeby podopieczni jak wyjdą na zewnątrz mieli jakiś 

prawdziwy ogródek. Tak jak u siebie w domu”. Słowa te potwierdziła pani Agata: „Ale to jest ich dom. 

Pani Lucyna, jako szefowa, dojeżdża do nas. Ale my, obsługa, jesteśmy z nimi przez cały dzień, od 

samego rana. Przez 24 godziny. I oni wychodząc do domu na obiad, teraz zaczynają się (…) różne 

uroczystości, w momencie kiedy wracają do nas od rodziny, to mówią że ‘no, ja już jestem w domu’”.  
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Realizacja założonych celów nierozerwalnie łączy się z przedsiębiorczością,  

a przedsiębiorczość oznacza ciągłe mierzenie się z ryzykiem. Jak „przedsiębiorczość” rozumie pani 

Lucyna? Jej zdaniem, osoba przedsiębiorcza to taka, która lubi pracę, lubi ludzi i lubi ciągle nowe 

wyzwania. Nie cofa się, tylko zawsze stara się iść krok do przodu. A na pytania moderatorki: „A jak jest 

z ryzykiem? Czy jest ono wpisane w przedsiębiorczość? Czy pani boi się tego ryzyka?”, respondentka 

stwierdziła, że ryzyko jest przecież zawsze i wszędzie. Oczywiście, że boi się tego ryzyka, ale 

równocześnie je podejmuje. Stara się, aby było ono pod kontrolą. Równocześnie, podejmuje różne 

działania zmierzające do minimalizacji ryzyka, tzn. ubezpieczanie się na wypadek jego wystąpienia. Pani 

Kukulska zawarła stosowne umowy z podopiecznymi lub ich rodzinami. Wszystkiego nie da się 

przewidzieć, ale pewne kwestie można wcześniej przedyskutować  

i przemyśleć. Oprócz ubezpieczenia podopiecznych, personel jest również objęty odrębnym 

ubezpieczeniem. Przysłuchująca się rozmowie pani Agata stwierdziła, że bardzo miło jej to słyszeć, 

zwłaszcza, że w poprzednich latach, gdzie „Magnolia” była prowadzona przez innych właścicieli, nie 

praktykowano takich ubezpieczeń.  

Dla rozmówczyni podstawowymi miernikami efektów działań, a co za tym idzie – określenia 

poziomu realizacji celów są: 1. zadowolenie beneficjentów; 2. przyjazne relacje z personelem; 3. 

osiąganie satysfakcjonujących dochodów; 4. własna satysfakcja z prowadzenia tej działalności. Z relacji 

p. Kukulskiej wynika, że w jej ocenie, jak również w opinii podopiecznych i personelu, po kilku 

miesiącach prowadzonej działalności opiekuńczej, wszystkie te cele zostały osiągnięte. Oczywiście, 

sama  respondentka jest świadoma tego, że dużo trudniejszym zadaniem będzie utrzymywanie tego 

poziomu. 

Beneficjentem działań są osoby starsze, w różnym wieku, o różnej kondycji psychofizycznej – od 

pensjonariuszy poruszających się samodzielnie, po osoby „przykute” do łóżka, na stanie agonalnym 

kończąc. Obecnie, w „Magnolii” mieszka 16 osób. Są to osoby z różnych okolic. W ośrodku przebywają 

pensjonariusze pochodzący z miast oddalonych nawet o kilkaset kilometrów, np.  

z Wrocławia i z Torunia. Potencjalni beneficjenci o ośrodku dowiadywali się najczęściej od rodziny. 

„Magnolia” ma także swoją stronę na Facebooku, gdzie są dostępne ogólne informacje. Pani Agata 

stwierdziła: „Obecnie mamy kolejkę oczekujących,  i u nas w domu jest tak, że ktoś musi odejść, żeby 

inna osoba mogła się do sprowadzić. Absolutnie, nie chcemy przyjmować większej ilości ludzi  

w domu. Tyle ile jest w domu miejsc, tyle mamy pensjonariuszy.  Zdarzyło się nam raz, czy dwa razy, 

że rodzina zabrała starszą osobą, ale to głównie ze względów finansowych. Reszta osób zostaje  

z nami do końca.  Ja tutaj pracuję ponad 3 lata i tak jest, że do końca, do ostatniego dnia opiekujemy 

się pensjonariuszami. Czasem kończy się to w szpitalu, ale na to nie mamy już wpływu”. 

Zarówno na etapie planowania działań, jak i w trakcie ich realizacji, finansowanie jest bieżące. 

Respondentka nie deklarowała żadnych problemów związanych z finansowaniem. Wprawdzie, na 
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początku mieli lekkie przestoje, dlatego że trzeba było przeprowadzić wszystkie umowy, cesje i była to 

wina urzędów, a nie poszczególnych osób czy rodzin, które wywiązywały się terminowo ze swoich 

płatności. W umowach jest klauzula, że pensjonariusz musi do 5 każdego miesiąca zapłacić, natomiast 

właścicielka ma ustalone opłaty do 10 każdego miesiąca. Na pytanie: „Czy wie pani o tym, że są jakieś 

ulgi lub zwolnienia podatkowe w tej działalności?”, pani Lucyna odpowiedziała: „Z tego co mi wiadomo, 

to nie ma żadnych ulg. Natomiast uważam, że powinny być,  ponieważ ja zakupiłam ten obiekt i 

powinnam mieć w tym roku ulgę podatkową. Niestety, gmina potraktowała mnie w ten sposób, że 300-

krotnie podniosła mi to, co płaciła poprzednia właścicielka. Ja na rok 2019 mam podniesioną kwotę o 

300%, oczywiście odwołałam się od tej decyzji. Przysłano mi odpowiedź, że powinno to zostać na 

starych zasadach, więc mogę się teraz odwołać do sądu. Jednak, ja już zapłaciłam tę kwotę, bo nie mam 

czasu chodzić po sądach. Uważam, że powinni mi za pierwszy rok obniżyć albo umorzyć ten podatek,  

bo tak inne gminy robią”. 

Realizacja działań 

Zakupiony przez państwa Kukulskich budynek nie wymagał żadnej modernizacji.  

Zdjęcie 5 i 6. Imprezy organizowane przez Rodzinny Dom Pomocy „Magnolia” 

  

Źródło: archiwum p. Lucyny Kukulskiej 

 

Rozmówczyni nie ma wiedzy na temat podmiotów prowadzących działalność opiekuńczą w 

okolicach gminy Drużbice. Stwierdziła jedynie, że w pobliżu jej rodzinnego domu w okolicy Kielc, nie 

ma takich placówek. Natomiast wie, że w gminie Drużbice przebudowano budynek będący własnością 

tej gminy i miał tam powstać dom pomocy społecznej. Ostatecznie, inicjatywę przejęła jakaś prywatna 

osoba. Być może, jak stwierdziła p. Lucyna, to stało się powodem, że gmina zniechęcała ją do otwarcia 

„Magnolii”. W tym przypadku, modyfikacja działań rozmówczyni polegała na jeszcze większej 

staranności w zakresie wszystkich zezwoleń, ubezpieczeń, aby nie było żadnych wątpliwości ze strony 

gminy co do spełnienia wszystkich wymogów stawianych domu pomocy „Magnolia”. 
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Skład grupy beneficjentów, od początku działalności domu pomocy, nie ulega zmianie. W 

domu zamieszkuje 16 osób. Placówka funkcjonuje w ramach działalności gospodarczej (PKD 87.30.Z, 

87.10.Z, 87.90.Z, 88.10.Z). Jest to działalność, która nie podlega podatkowi VAT, ponieważ placówka 

ma charakter medyczny oraz opiekuńczy. 

Stały personel „Magnolii” liczy 5 pracowników (3 do opieki + 2 panie sprzątające), dlatego ten dom 

jest taki typowo rodzinny. Jedna z osób, pani Agata, która w przypadku nieobecności właścicielki 

odpowiada za dom, poza standardowymi godzinami swojej pracy, jest dostępna zawsze wtedy, gdy jest 

to konieczne (mieszka w pobliżu). Ogólne, cały personel mieszka w pobliżu. Wszystkie 5 osób ma 

skończony kurs opiekuna medycznego. Niektóre panie mają skończone liceum o takim profilu.  

P. Agata poprzednio pracowała w hospicjum (11 lat), ale zmieniła pracę na tę obecną.  Stwierdziła, że  

„…z takim rodzajem pracy (jak w hospicjum), trzeba się po prostu zmierzyć. To tak jakbym ja miała 

robić jakieś papiery, czy rozliczać finanse, też mi się wydaje, że się do tego nie nadaję.  Trzeba mieć 

bardzo dużą empatię i cierpliwość do ludzi”. 

Niestety, współpraca właścicielki „Magnolii” z Urzędem Gminy Drużbice nie układa się zbyt dobrze. 

Gdy p. Lucyna rozmawiała z wójtem na temat tego, że części obiektu nie wykorzystuje do działalności 

gospodarczej, bo jest to część prywatna, odpowiedział, że cały teren jest pod działalność więc powinna 

płacić za całość. Gdy zapytała, dlaczego cały teren przyporządkowano do działalności gospodarczej, 

pan wójt odpowiedział, że nie zamierza tego zmieniać. Ale są też i inni urzędnicy. Jak stwierdziła 

rozmówczyni: „Mamy tutaj panią sołtys, bardzo fajną, która chce robić nowe rzeczy dla gminy. Za 

płotem, niedaleko mojego domu zrobiła plac zabaw i siłownię na powietrzu. To jest jeszcze w trakcie 

budowy, ale ta pani sołtys zaproponowała mi, żebym w swoim ogrodzeniu zrobiła furtkę tak, aby 

pensjonariusze mogli wchodzić do tych obiektów bez wychodzenia na ulicę. Niestety, ludzie na 

stanowiskach w urzędach nie mają pokory, czują się, jakby tutaj decydowali o wszystkim. Urząd Miejski 

nie jest instytucją przyjazną, tylko należy do niego (wójta). Podobnie pan wójt, nie przyzna żadnej ulgi 

podatkowej, ponieważ uważa, że ta działalność się powiodła i nam się bardzo dobrze powodzi. Nawet 

nie wie tego, czy my mamy puste pokoje, czy pełną obsadę domu”. 

W zakresie przygotowywania posiłków, p. Lucyna współpracuje z firmą cateringową. Jak 

stwierdziła rozmówczyni: „Jest to najwygodniejsza opcja i cenowo także bardzo przystępna. Nasi 

podopieczni mają trzy posiłki dziennie plus podwieczorek”. 

Nowym przedsięwzięciom zawsze towarzyszą pewne obawy. Ważne, aby nie zniechęcały one do 

kontynuacji podjętych zamierzeń. „Założyliśmy, że to będzie kameralny dom opieki i tak też się stało. 

Trzeba myśleć pozytywnie i robić swoje” – stwierdziła p. Lucyna. Na pytanie moderatora: „Czy widzi 

pani jakieś bariery, które uniemożliwiają otwarcie lub funkcjonowanie tego rodzaju działalności? Może 

zniechęcają?”, p. Lucyna odpowiedziała: „Niestety, są to sprawy urzędowe. Ja kiedyś podeszłam do 

naszego urzędu gminy,  bo chciałam zakupić działkę 6 hektarów niedaleko mojego domu rodzinnego. 
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Tam też mogłabym prowadzić taki dom. Na to pan wójt mi odpowiedział,  że oni już mają budynek i 

będą go przerabiać na DPS. Ja mu tłumaczyłam, że to będzie państwowy DPS, a ja chciałabym stworzyć 

rodzinny dom opieki, do 30 osób.  To odpowiedział, niech się pani stara, ale nie wiem czy coś z tego 

wyjdzie. I to była pierwsza kłoda pod nogi. Fakt jest taki, że tam w okolicy nie ma takich domów. Więc 

podejrzewam, że spokojnie znaleźliby się chętni i na DPS i na taki dom, jak ja chciałam prowadzić. 

Niestety brakło chęci z ich strony. Skoro już nie chcą pomagać ani wspierać, to mogliby przynajmniej 

nie przeszkadzać w uruchamianiu działalności. Inny przykład z urzędu: miałam podane przez pana, 

który chciał sprzedać działkę, te numery działki, abym mogła sprawdzić, czy ona się nadaje pod tego 

typu działalność.  Poszłam w urzędzie gminy do pani, która miała odpowiedzieć mi na to pytanie, wtedy 

zaczęło się wypytywanie: a po co pani te informacje, a do czego pani tego potrzebuje?  Zamiast mi po 

prostu odpowiedzieć, czy taka działka nadaje się do prowadzenia tego rodzaju działalności, to pani mi 

zadała tysiąc innych pytań”. 

 Na co dzień, prowadzenie całodobowej działalności opiekuńczej wiąże się z wieloma trudnymi 

sytuacjami, do których można zaliczyć zgon podopiecznego. Na pytanie, czy zdarzyły się  

w takich przypadkach jakiekolwiek pretensje ze strony rodziny, p. Lucyna stwierdziła, że „Nie, nie 

zdarzyła się jakaś przykra sytuacja. Rodziny są do tego przygotowane. Przy zgonie oczywiście informuje 

się rodzinę i rodzina decyduje, czy to my zamawiamy zakład pogrzebowy żeby zabrał ciało, czy oni”. 

Jednak największym wyzwaniem dla właścicielki „Magnolii” są przepisy, procedury, nawet banalne 

rzeczy. P. Lucyna podsumowała: „Człowiek część rzeczy robi, aby ułatwić życie sobie  

i pracownikom, ochronić ich, natomiast przepisy są czasem bardzo ciężkie albo dwuznaczne. Mogę 

szczerze powiedzieć, że trafiłam na wspaniałe panie, które prowadziły kontrolę”. 

 Należy się również liczyć z sytuacją, gdy np. pensjonariusz popchnie lub uderzy kogoś  

z personelu. Właścicielka stara się chronić personel i pracowników przed różnymi zdarzeniami, 

wybierając określone, dogodne opcje ubezpieczenia. Aczkolwiek, jak podkreśliła, ubezpieczyciele nie 

są zbyt skłonni do oferowania warunków, które miałyby być bardziej atrakcyjne dla ubezpieczającego 

niż dla ubezpieczyciela. 

Realizację podjętych planów, w dużej mierzej, ułatwia znajomość obowiązujących przepisów  

i procedur. Z wiedzy p. Lucyny wynika, że osoba ubiegająca się o prowadzenie działalności opiekuńczej 

na pewno nie może być osobą karaną. Należy również spełnić określone wymogi, dostosować dom, 

aby nie było w nim barier.  Nie powinno się być osobą zadłużoną.  W przypadku rejestracji działalności 

u wojewody, przeprowadzana jest kontrolna wizyta. 

Dużym ułatwieniem dla właściciela prowadzącego działalność opiekuńczą jest, w opinii  

p. Lucyny, dość łagodny system kontroli. Jak stwierdziła rozmówczyni – kontroluje „…głównie Urząd 

Wojewódzki. Kontrole są raczej rzadko, jeżeli nie ma jakichś niepokojących doniesień. Wojewoda jest 

organem kontrolującym takie podmioty jak nasz, wydaje na początku wszelkie zezwolenia. Jeżeli nie 
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ma niepokojących zgłoszeń, to nikt nie przyjeżdża. Jak ktoś ma jakieś zastrzeżenia, to wtedy pojawia 

się kontrola. Natomiast inne kontrole (np. z Sanepidu) są robione według ich jakiegoś harmonogramu. 

My nie mamy akurat częstych kontroli Sanepidu, bo nie prowadzimy kuchni, ponieważ mamy catering.  

Jest to na pewno dużo wygodniejsze. Poza tym, nawet gdybyśmy gotowali, to nie można gotować 

wedle ich życzeń, po to są ludzie schorowani. Muszą mieć diety lekkostrawne, odpowiednie racje i 

posiłki”. 

Istotną kwestią ułatwiającą realizację planu jest wsparcie ze strony najbliższych osób. Jak 

stwierdziła p. Lucyna: „Mój mąż mnie oczywiście wspiera, bo był ze mną przy zakupie tego domu, 

przyjeżdżał tu kilka razy. Ale on ma bardzo dużo innych spraw na głowie, więc nie może się w to 

angażować. Poza tym, Januszowi się to bardzo podoba. Personel także mamy bardzo dobry, ja 

wychodzę z założenia, że pracownik nie może się bać, tylko powinno się go wspierać. Wtedy będzie 

pracował wydajnie. I wtedy chce mu się pracować”. 

Na co dzień realizację planu ułatwia dobra organizacja pracy. P. Lucyna postrzega to 

następująco: „…każdy dzień jest dokumentowany. Robione są raporty dzienne, prowadzimy sobie sami 

taką dokumentacją. Na przykład, jeśli ktoś nie chce jeść, nie chce wyjść na spacer, to wszystkie takie 

fakty z imienia i nazwiska zapisujemy. Oczywiście, personel ma wgląd w tą dokumentacją, natomiast 

ciężko jest się trzymać planu przy osobach starszych. Tak naprawdę żyjemy z dnia na dzień, bo nigdy 

nie wiadomo co się stanie. U nas niestety nie ma takiej przewidywalności. To są osoby starsze, 

schorowane, czasem nawet urodziny robimy nie w konkretny dzień tylko dzień po,  

z różnych względów (np. jeśli ktoś się źle czuje, albo wyjechał na przepustkę). 

Oczywiście, kluczową kwestią w realizacji planu jest posiadanie dobrze wykwalifikowanego, 

odpowiedzialnego za powierzane zadania personelu. Jak podkreśliła „prawa ręka” rozmówczyni,  

p. Agata: „Na szczęście personel jest zgrany między sobą, nie mamy ustalonego jakiegoś sztywnego 

grafiku czy harmonogramu, tylko przychodzimy w kolejności. Ostatnio, koleżance zmarła znajoma  

i będzie miała pogrzeb, więc wiadomo, że my się musimy z nią zamienić.  W takich przypadkach pani 

Lucyna jako kierownik nawet nie ingeruje w to, tylko same staramy się załatwić sprawę. Na szczęście 

mamy fajny zespół,  nie są to osoby młode, ja mam 52 lata, inne panie mają 60, 40 lat”. 

Istotną funkcję pełnią również wolontariusze. Zajęła się tym p. Agata: „Tak, ostatnio 

załatwiłam, że będziemy mieli studentki z łódzkiej szkoły pielęgniarskiej. Mam już przygotowane 

umowy, aby z nimi podpisać. Myśleliśmy także o wolontariacie młodzieży, ale oni mogą zacząć dopiero 

we wrześniu. Więc załatwiłam studentki, żeby mogły nam pomagać już w te wakacje. Mamy także w 

ośrodku rehabilitację. Będzie przychodziła rehabilitantka, na NFZ i będzie świadczyła różne zabiegi”. 

 

Osiągnięcie założonych celów 
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P. Lucyna, pomimo że placówka działa dopiero od kilku miesięcy, jest zadowolona z osiąganych 

wyników ekonomicznych. Pomimo tego, że nie narzeka na brak pensjonariuszy, wręcz trzeba czekać na 

miejsce kilka miesięcy, rozmówczyni dostrzega potencjalne problemy, które mogą utrudniać osiąganie 

zaplanowanych wskaźników. Jak powiedziała: „Prawda jest taka, że niestety nie każdego stać na 

oddanie kogoś z rodziny do prywatnego domu opieki. Być może, gdyby były osoby chętne, to państwo 

powinno wspierać te osoby i dofinansowywać im taki pobyt. Tym bardziej, że jeżeli taka osoba 

przebywa w państwowym DPS, to wtedy państwo płaci mu za całość pobytu. Poza tym, bywają też 

takie sytuacje, że ktoś oddaje osobę starszą do prywatnego domu opieki. Ale wtedy ta osoba starsza 

już nie może starać się o umieszczenie w państwowym DPS. Przepisy są tutaj bardzo niekorzystne dla 

rodzin. Rodzina, na przykład, musi oddać osobą starszą od razu do jakiegoś prywatnego domu, ale 

gdyby w perspektywie miała szansę, że ta starsza osoba dostanie się do państwowego, to być może 

byłoby to dla nich jakieś ułatwienie”. 

 Paradoksalnie, w osiągnięciu założonych celów i wskaźników, lepiej jest liczyć tylko na siebie 

niż trwać w przekonaniu, że urzędnicy mogą stać się w czymkolwiek pomocni. P. Lucyna 

zaproponowała żeby „…w ogóle nie zasięgać opinii w urzędach gminy. Trzeba wziąć plan 

zagospodarowania przestrzennego, wziąć wyrys i wypis ze starostwa, iść do projektanta, i budować.  

Jeżeli wszystko będzie zgodnie z przepisami, to urząd musi wydać pozwolenie. Wydaje mi się, że 

niektórzy ludzie demonizują tutaj możliwości urzędu gminy, rady gminy czy sołtysów. Trzeba postarać 

się założyć firmę i działać zgodnie z przepisami”. 

To, co podkreślała rozmówczyni, to pozytywne zaistnienie w lokalnej społeczności i przychylność 

ze strony pani sołtys. Jest to solidna przesłanka utwierdzająca właścicielkę co do słuszności podjętej 

decyzji o otwarciu placówki opiekuńczej. Stwarza też podłoże do dalszych planów związanych  

z poszerzaniem funkcji „Magnolii”.  

O zadowoleniu beneficjentów i ich rodzin świadczy wypowiedź rozmówczyni: „Mieliśmy nawet 

takie sytuacje, że starsza osoba była w szpitalu, a rodzina już podpisywała z nami umowę tylko po to, 

żeby zabezpieczyć sobie miejsce dla tej starszej osoby u nas. W Magnolii mamy tak, że 80% tych osób 

jest z otępieniem, z alzheimerem, pampersowanych. Ale jest grupa osób, które nie są 

zapampersowane.  Tak więc osób z tych dwóch grup nie możemy połączyć na przykład w jednym 

pokoju. Mamy też jeden pokój wyłącznie dla osób leżących. Jedna z pań, która odeszła niedawno, gdy 

ją przyjmowaliśmy, nie mieliśmy zbyt wiele nadziei. A ona była tutaj z nami przez całe 5 lat.  Jakiś czas 

temu mieliśmy także panią, która trafiła do nas po wylewie, w bardzo złym stanie, nie chcieli jej przyjąć 

ani w szpitalu, ani nigdzie. Po jakimś czasie ta pani dostała sondę, to się wiąże z tym, że personel miał 

bezsenne noce, bo zawsze ktoś musiał czuwać przy tej pani. Czasami zdarza się, że przyjeżdża 

pogotowie i lekarz już nie daje szans tej chorej osobie, ale my staramy się nią opiekować jeszcze do 

samego końca”. 
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 Personel stara się robić wszystko, aby zapewnić godną jakość życia swoim pacjentom. Oznacza 

to, że za wszelką cenę nie myśli się o tym, że chorzy któregoś dnia odejdą tylko stara się żyć tak jakby 

dany dzień nigdy nie był ostatnim. Pensjonariusze nie są pozbawiani kontaktów z rodziną. Na pytanie 

moderatora: „Czy rodziny często odwiedzają starsze osoby?”, p. Lucyna odpowiedziała: „Oczywiście, 

że przyjeżdżają, zabierają także starsze osoby na przepustki do domu. Rodzina podpisuje oświadczenie, 

w momencie kiedy zabiera starszą osobę.  Także każdy pensjonariusz w dniu urodzin dostaje tort od 

firmy. Mają też poczęstunek typu słodycze, owoce takie małe święto. Zapraszamy także rodziny, jeżeli 

ktoś z rodziny chce przyjechać to przyjeżdża. (….) Ostatnio była taka sytuacja, że gdy zmarła jedna z 

pań, to pan z jej rodziny po kilku tygodniach od pogrzebu przyniósł kwiaty właścicielce i podziękował 

za opiekę nad mamą. Zostawił także inne higieniczne akcesoria na przykład pieluszki, które nam się 

bardzo przydadzą.  Z tym panem akurat nie układało nam się łatwo, ale być może była to też kwestia 

tego, że przejęliśmy go po poprzedniej właścicielce”. 

Oczywiście, projekt, jakim jest Rodzinny Dom Pomocy „Magnolia”, w dużym stopniu przyczynia się 

do zaspokajania popytu na całodobowe usługi opiekuńcze. Z całą pewnością należy kontynuować tę 

działalność. Właścicielka planuje wręcz rozbudowę placówki i poszerzenie jej funkcji. Jak stwierdziła: 

„Myślę o takiej rzeczy, że gdybym mogła poszerzyć swój personel i zatrudnić dodatkowe osoby, to 

moglibyśmy pomóc ludziom układać na przykład leki na cały miesiąc. Na przykład, rodzina ma kupione 

specjalne pudełko na leki i układa się te leki na cały miesiąc. Mogłaby to być usługa mobilna, taka 

domowa. Ktoś przyjeżdżałby do domu i układał lub dozował leki starszej osoby. Może w grę 

wchodziłaby też kąpiel, czy jakaś inna pielęgnacja. To byłoby takie usługi serwisowe. Myślałam także o 

tym, że gdyby udało nam się rozbudować jedno skrzydło, a byłby tam duży hol, jakaś jadalnia, to 

zdecydowałabym się także na dzienną opiekę dla osób starszych. Ktoś przychodził by na przykład na 6-

8 godzin, spędzałby czas u nas. Oczywiście, to skrzydło dzienne musielibyśmy odgrodzić od 

całodobowego domu opieki, bo osoby starsze niestety nie lubią takich zmian. Rozmawialiśmy kiedyś z 

mężem, że gdyby powiększyć o jedno skrzydło i rozdzielić przebywające tu osoby, to maksymalnie 

byłoby to 20 osób. Poza tym ważne jest, aby te osoby starsze do siebie poniekąd dopasować. Wtedy 

można by podzielić dom na skrzydło A i B i w jednym zrobić miejsce dla osób bardziej aktywnych,  

a w drugim dla tych spokojniejszych, które wolą odpoczywać. Z nowych pomysłów to chciałabym 

zbudować bardzo ogród zimowy, ale nie mam jeszcze na to funduszy. W tym roku na pewno zmienimy 

jeszcze bramę, żeby była zamykana na pilota”. 

Jak wcześniej wspomniano, podjęcie działalności opiekuńczej przez p. Kukulskich było związane  

z rezygnacją z chowu tuczników. 

W przypadku właścicielki „Magnolii”, zrealizowała one swoje życiowe marzenie. Jej ambicje 

zawodowe związane z pracą na rzecz innych ludzi w pełni trafiły na podatny grunt. Dużym szczęściem 

dla p. Kukulskiej okazał się jej personel, który przejęła po poprzedniej właścicielce „Magnolii”.  
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Z wypowiedzi p. Agaty można było wywnioskować, iż pracownicy nie byli w pełni zadowoleni  

i doceniani przez poprzednich właścicieli. Obecnie, ich komfort pracy znacznie wzrósł, głównie dzięki 

rodzinnym relacjom i miłej atmosferze. P. Lucyna darzy personel zaufaniem i zostawia im w pracy 

margines swobody. Zapewnia im również atrakcyjne ubezpieczenie. Z całą pewnością, wyższy komfort 

pracy przekłada się również na jakość życia prywatnego personelu zatrudnionego  

w „Magnolii”. 

Wnioski z badania inicjatywy 

Rodzinny Dom Pomocy „Magnolia”, prowadzony przez p. Lucynę Kukulską, działa od 12 lutego 

2019 roku. Budynek jest nowy, ma 6 lat, a przez poprzednią właścicielkę prowadzącą w nim działalność 

opiekuńczą (przez 5 lat), został kompletnie wyposażony. Nowa właścicielka, przejęła zatem i lokalizację, 

i budynek, i personel, co uczyniło nowe przedsięwzięcie dużo łatwiejszym. 

Realizatorka inicjatywy, wcześniej zajmowała się działalnością rolniczą i okołorolniczą.  

W podjęciu nowej inicjatywy pomogły jej wcześniejsze doświadczenia ze sprawowania opieki nad 

teściem cierpiącym na demencję. P. Lucyna będąc osobą przedsiębiorczą i aktywną społecznie, od kilku 

lat planowała zajęcie się działalnością opiekuńczą. Te okoliczności ułatwiły jej zmierzenie się z nowym 

wyzwaniem. 

P. Lucyna postawiła sobie konkretny cel związany z kontynuacją wcześniejszej działalności 

Rodzinnego Domu Pomocy „Magnolia”, ale na własnych zasadach. Po pierwsze, „rodzinny” dom miał 

się rzeczywiście takim stać, a po drugie – miał być także rodzinnym miejscem pracy. Pani Lucyna w 

pełni osiągnęła te zamierzenia. 

Uczestniczka wywiadu na bieżąco weryfikuje i modyfikuje wcześniej zaplanowane działania. Stara 

się o uatrakcyjnienie i ożywienie pobytu pensjonariuszy dzięki organizowanym imprezom. Zadbała 

również o odświętny charakter urodzin każdego z beneficjentów poprzez organizację kameralnych 

przyjęć i drobnego prezentu w postaci tortu. Współpracuje również z rodzinami podopiecznych, dbając 

o pozytywne relacje, umożliwiając chorym kontakt z bliskimi im osobami oraz w miarę potrzeb 

najbliższej rodziny  – zabieranie pensjonariuszy na przepustkę do domu. 

P. Lucyna osiągnęła, zamierzone wcześniej, cele ekonomiczne. Jednakże, jak sama kilkakrotnie 

podkreślała, zyski finansowe są na drugim planie. Stworzyła prawdziwy dom dla pensjonariuszy i dla 

personelu. Jest pozytywnie postrzegana w lokalnej społeczności i może liczyć na przychylność pani 

sołtys. 

P. Kukulska zamierza rozszerzyć zakres działalności „Magnolii” o nowe funkcje: usługi mobilne 

świadczone w miejscu zamieszkania osób starszych oraz wyodrębnienie drugiego skrzydła budynku i 
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wydzielenie tam miejsca na oferowanie usług opiekuńczych w formie dziennego pobytu dla osób 

starszych.  

Rekomendacje 

1. Doświadczenia właścicielki prowadzącej całodobowy dom pomocy dla osób zależnych wskazują 

na to, że nie do końca zasadne są obawy ewentualnych naśladowców dotyczące formalności 

administracyjno-prawnych. W tym zakresie przepisy nie stanowią specjalnych wymogów, poza 

rejestracją ośrodka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskaniem zezwolenia od 

wojewody na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki 

zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w 

podeszłym wieku, a także wywiązania się z podstawowych wymogów architektoniczno-

sanitarnych, odnoszących się do świadczenia opieki. Nie wymagane są dodatkowe specjalne 

zezwolenia, uzgodnienia, itp. 

2. Osoba prowadząca taki ośrodek nie musi posiadać wykształcenia medycznego lub 

pielęgniarskiego (o ile sama nie sprawuje nad podopiecznymi opieki). Jednakże, pewne 

doświadczenia w zakresie opieki nad osobą zależną mogą okazać się bardzo przydatne.  

I wykształcenie, i doświadczenie to wymogi, które musi bezwzględnie spełniać personel ośrodka. 

Ważną cechą, którą musi odznaczać się zarówno właściciel domu opieki, jak  

i personel do empatia i praca z przekonania, rozumiana jako misja. Właściciel pozbawiony takiego 

motto, traktujący swoją działalność jak każdą inną – biznesową, mającą generować określony zysk 

– jest skazany na niepowodzenie. 

3. W zatrudniony personel należy inwestować, np. poprzez utrzymywanie domowej, przyjaznej 

atmosfery, zapewnienie im różnorodnego ubezpieczenia. Osoby te wykonują niezmiernie ciężką 

pracę fizyczną i równie mocno obciążone są pod względem psychicznym. Również  

i one potrzebują wsparcia psychologicznego oraz elastycznego dnia pracy. Sztywne reguły 

odnoszące się do 8-godzinnego dnia pracy nie sprawdzają się. Personel musi „być pod telefonem” 

24 godziny na dobę i wykonywać różnorodne prace. Dlatego rekompensata ze strony pracodawcy, 

a przede wszystkim dbałość o brak fluktuacji kadry to kluczowe elementy tak specyficznej 

organizacji. 

4. Właściciel ośrodka nie może popadać w rutynę. Praca z ludźmi, w tym z ciężko chorymi  

i umierającymi, wymaga profesjonalizmu. Podopieczni powinni żyć, a nie tylko starać się przeżyć 

kolejny dzień. Zatem, właściciel powinien zadbać o codzienne drobiazgi, które dla ludzi w ciężkim 

stanie stają się bardzo ważnymi rzeczami, np. celebrowanie urodzin, wspólne spędzanie czasu 
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przeznaczonego na odwiedziny najbliższej rodziny, czynne uczestniczenie  

w życiu ośrodka, branie udziału w różnych imprezach. 

5. Niezmiernie ważne jest budowanie pozytywnego wizerunku ośrodka w świadomości lokalnej 

społeczności, władz samorządowych, organizacji pozarządowych. Pozytywne atmosfera  

i przyjazne nastawienie sprzyja właścicielowi, personelowi i podopiecznym. W takie sytuacji 

łatwiej jest pozyskać zgodę lokalnych władz na rozbudowę ośrodka, pozyskanie wolontariuszy itp. 
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5.5.  

Studium 6 – Bonifraterska Fundacja Dobroczynna 

Studium przypadku zostało przeprowadzone w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej, ul. 

Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany, w powiecie Krakowskim, która została powołana przez Konwent 

Bonifratrów w Konarach-Zielonej.  

 

 

Struktura organizacyjna 

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy       Zakład aktywności zawodowej   

     (zwany dalej ZAZ) 

 

 

 

 

 

Informacje potrzebne do opracowania Studium zebrano podczas rozmów z podopiecznymi 

Zakładu Aktywności Zajęciowej, Dyrektorem ZAZ oraz terapeutami prowadzącymi zajęcia. 

Dom Pomocy Społecznej 

Warsztat terapii zajęciowej Boni-activ spółka z o.o. 
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Wykorzystano informacje dostępne na stronach internetowych oraz w ogólnodostępnych 

dokumentach. W analizie skupiono się przede wszystkim na Zakładzie Aktywności Zawodowej, jednak 

ze względu na występujące zależności pomiędzy poszczególnymi podmiotami prowadzonymi przez 

Fundację ujęto ogólnie zasady jej działania, jak również w niektórych miejscach pojawiają się 

nawiązania do działań Fundacji jako całości.  

 

Geneza inicjatywy 

Fundacja dobroczynna funkcjonująca od 7 lat została powołana 26 września 2013 r. , natomiast 

Zakład Aktywności Zawodowej rozpoczął swoje funkcjonowanie 16 lat temu. Początkiem powstania 

ZAZu było powołanie go przez zakon Bonifratrów – kościelną osobę prawną, którą jest Konwent. 

Wówczas na tym terenie funkcjonował już Dom Pomocy Społecznej i Warsztat Terapii Zajęciowej. Ideą 

było to, aby w warsztacie terapii zajęciowej stworzyć możliwość przejścia na formę zatrudnienia dla 

osób niepełnosprawnych. Warsztat Terapii Zajęciowej jest przeznaczony dla rehabilitacji społecznej, 

jak również zawodowej. Po zbadaniu talentów, a także wzmocnieniu różnych umiejętności u osób 

niepełnosprawnych dostają oni szansę aby wyjść na rynek pracy chronionej. Należy podkreślić, iż 

w dalszym ciągu te osoby są pod opieką, jednak idea jest taka, aby stworzone warunki były jak 

najbliższe rynkowi pracy. Takim miejscem jest Zakład Aktywności Zawodowej, w którym osoba 

z niepełnosprawnością o stopniu znacznym lub umiarkowanym, ma możliwość podjęcia pracy 

zarobkowej pod reżimami, które opisują sposób jego funkcjonowania. Zakład prowadzi również 

działalność gospodarczą, produkując usługi i produkty, które są sprzedawane, co umożliwia zarabianie 

na siebie. Idea która przyświecała pomysłodawcom była  taka, aby stwarzać dla niepełnosprawnych 

możliwość pracy zarobkowej, a co za tym idzie wzmocnić finansowo ich rodziny. Rodzina osoby 

niepełnosprawnej ma możliwość zobaczenia, że jest szansa żeby ich podopieczny mógł samodzielnie 

funkcjonować.  

Całość terenu – czyli ponad 30ha – w przeszłości pełniło rolę folwarku kupionego na potrzeby 

zaopatrzenia szpitala zakonnego w Krakowie przy ul. Trynitarskiej na początku XX wieku. Właścicielem 

całości jest Zakon Bonifratrów, natomiast sześć lat temu powołana została Fundacja, której przekazane 

zostały w nieodpłatne użytkowanie budynki, tereny zielone jak również działalność opiekuńcza. Zakon 

w swojej misji ma nieść pomoc ludziom chorym i potrzebującym, w szczególności osobom 

niepełnosprawnym. Do Polski Bonifratrzy dotarli w XVII zakładając w Krakowie szpital. Pełna nazwa 

zakonu brzmi Zakon Szpitalny świętego Jana Bożego. Zakon w swoim charyzmacie ma działać na rzecz 

chorych, ubogich, cierpiących i opuszczonych. Wielowiekowa tradycja i doświadczenie skutkują 
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rozległą wiedzą z zakresu leczenia, opieki oraz aktywizacji. Obecnie Zakon prowadzi sześć przychodni i 

szpitali w całej Polsce, jedno hospicjum oraz sześć domów pomocy społecznej. 

Teoria działania 

Gospodarstwo rolne, w którym obecnie swoje działania prowadzi Fundacja z różnymi kolejami losu 

działa od ponad stu lat. Po wojnie, podobnie jak inne majątki Kościelne zostało zarekwirowane 

i zamienione na PGR. Dopiero po przemianach wolnościowych w Polsce powyższe tereny poprzez 

komisję majątkową zostały odzyskane, a następnie służyły krok po kroku do rozwoju podmiotów 

jednostek pomocy społecznej. Obecnie gospodarstwo nadal istnieje i funkcjonuje w ramach  Zakładu 

Aktywności Zawodowej. Ze względu na to, na jakim terenie ZAZ jest położony ukierunkowano go na  

tematy rolnicze. Funkcjonuje ujeżdżalnia koni, pasieka, uprawiane są różne owoce i warzywa – 

wszystkie te działania realizowane są przy zaangażowaniu  podopiecznych. Na początku 

funkcjonowania Zakładu przebywało w nim jedynie kilkanaście osób niepełnosprawnych, z biegiem 

czasu liczba osób przebywających (zatrudnionych) powiększała się. Obecnie w Zakładzie przebywa 41 

osób. Z tymi osobami współpracuje dziesięciu terapeutów, którzy pomagają w codziennych 

czynnościach, realizują i planują ścieżki rehabilitacji.  

W ciągu ostatnich kilkunastu lat, Fundacja regularnie modernizowała i unowocześniała powierzoną 

infrastrukturę. Odrestaurowane zostały ujeżdżalnia wraz ze stajnią w taki sposób, aby móc świadczyć 

usługi hotelarskie dla zewnętrznych klientów posiadających konie. Powstanie pasieki udało się dzięki 

współpracy z nieistniejącą dzisiaj firmą Apipol oraz wygranym konkursom, z których zakupiony zostały 

cały osprzęt do gospodarki pasiecznej. Fundacja posiada również pastwiska na których wypasane są 

konie, a z których pozyskiwane jest siano dla zabezpieczenia funkcjonowania stajni w okresie 

zimowym. Uprawiany jest też pigwowiec japoński którego jesienny zbiór wynosi od 1,5-2,5 ton i który 

następnie sprzedawany jest hurtownikom oraz klientom indywidualnym. Poprzez tak różne 

zagospodarowanie terenów, całe gospodarstwo z biegiem lat stopniowo się rozwija. Posiadane tereny 

są wykorzystywane nie tylko do produkcji, ale również zagospodarowywane na tereny rekreacyjne. 

Odbywają się m.in.  biegi przełajowe, które obsługują lub w których biorą w udział osoby 

niepełnosprawne.  Ma to bardzo ważny aspekt integracyjny, pozwala osobom z zewnątrz zobaczyć jak 

funkcjonuje to miejsce, co jest jednym z najważniejszych zadań Fundacji – integracja osób 

niepełnosprawnych ze sprawnymi. Jest to element włączania niepełnosprawnych do normalnego 

funkcjonowania w społeczeństwie.    

Zarówno w prowadzonym przez Fundację domu pomocy społecznej jak również w Zakładzie 

Aktywności Zawodowej zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra zarówno 

medyczna, jak również techniczna. Podopieczni mogą korzystać np. z poradnictwa psychologicznego, 
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a także uzyskać pomoc w załatwianiu różnych spraw urzędowych i zdrowotnych. Zespołami 

pracowników niepełnosprawnych kierują – wysoko wyspecjalizowani w swoich dziedzinach 

i jednocześnie przygotowani do pracy z osobami niepełnosprawnymi – instruktorzy zawodu. W dziale 

obsługowo rehabilitacyjnym w 2018 r. było zatrudnionych 10 osób w tym: kierownik, instruktorzy-

terapeuci, koordynator ds. administracji i logistyki, koordynator ds. rehabilitacji zawodowo społecznej, 

fizjoterapeuta, zootechnik, konserwator i pracownicy gospodarczy. Natomiast na umowy zlecenie byli 

zatrudnieni psycholog i instruktorzy jazdy konnej.  

Fundacja jest otwarta na wszelkie formy wolontariatu i zachęca aby włączać się w życie jednostek 

prowadzonych przez Fundację. Niestety świadczony wolontariat nie jest stały i przybiera raczej formę 

incydentalną. Można to zauważyć przy organizowanych imprezach i wydarzeniach integracyjnych 

wolontariuszami są przede wszystkim uczniowie pobliskich szkół oraz harcerze. W 2018 r. swoją pracą 

Fundację wsparło 12 osób.  

Fundacja posiada obecnie pięć samochodów dla wszystkich podmiotów (głównie dla dziennych). 

Część osób niepełnosprawnych dojeżdża samemu do ośrodka za pomocą komunikacji miejskiej. 

Pozostałe osoby codziennie rano między 6-9 są przywożone do ośrodka a następnie między 13-16 są 

rozwożone do domów. Z dziennej rehabilitacji we wszystkich ośrodkach zarządzanych przez Fundację 

jest 120 osób. Odliczając około 30 osób, które przyjeżdżają samodzielnie, nadal pozostaje ogromna 

liczba osób, którą należy dwa razy dziennie przewieźć. Samochody zostały zakupione dzięki 

realizowanym grantom, w których Fundacja była zobowiązana dołożyć ze środków własnych od 20-

30% wartości. Do dyspozycji jest m.in. jeden bus 20-osobowy i  jeden mniejszy 9-osobowy. Kierowcami 

są pracownicy zatrudnieni przez poszczególne ośrodki.   

Gospodarstwo rolne w pierwotnej wersji miało służyć jako zaplecze żywieniowe dla szpitala, 

z czasem szukano sposobu w jaki sposób wykorzystać jego potencjał w sytuacji, kiedy folwark jako 

zaplecze żywieniowe nie był potrzebny ze względu na zmieniające się systemy zaopatrzenia pacjentów. 

Tereny zaczęto wykorzystywać m.in. do działań prowadzonych przez ZAZ, wykorzystując pieniądze 

publiczne, aby rozbudowywać istniejącą infrastrukturę, oraz tworzyć gospodarstwo posiadające 

stabilne źródło przychodu. Produkty (pigwowiec, borówka amerykańska, pomidory) jak i usługi (np. 

jazdy konne, abonament za pensjonat dla koni) są to przedsięwzięcia wykorzystujące posiadany teren. 

Fundacja ciągle myśli nad rozszerzaniem działalności w kierunku produkcji przy zachowaniu możliwe 

najwyższych standardów ekologicznych.   

Czynnikami przemawiającymi za zlokalizowaniem ZAZ w Konarach były: 

 liczne środowisko osób niepełnosprawnych; 

 duże zapotrzebowanie ze strony osób niepełnosprawnych; 

 brak miejsc pracy na lokalnym rynku i potrzeba przygotowania zawodowego i społecznego 

osób niepełnosprawnych do funkcjonowania na otwartym rynku pracy; 
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 posiadane przez Konwent OO Bonifratrów gospodarstwo rolne. 

W ciągu ostatnich sześciu lat Zakład ponad dwukrotnie się powiększył. Zwiększona produkcja 

bezpośrednio związana jest ze zwiększoną liczbą osób, którymi opiekuje się ZAZ. Aby zatrudniać 

dodatkowe osoby należało wygospodarować nowe miejsca pracy oraz zapewnić odpowiednią 

infrastrukturę socjalną. Obecna przestrzeń socjalna jest wystarczająca dla przebywających osób 

(możliwe jest przyjęcie 2-3 dodatkowych osób), natomiast przy większej liczbie, należałoby 

infrastrukturę rozbudowywać o pomieszczenia rehabilitacyjne, szatnie, łazienki. Jest to niezwykle 

istotne ze względu na typ pracy jaki jest wykonywany przez podopiecznych. Tego typu działalność 

nazywana jest  działalnością odpłatną pożytku publicznego. Wypracowane środki przeznaczane są na 

wzmocnienie ośrodka.  

Misją Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej jest prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz 

osób potrzebujących, w szczególności: dzieci i rodzin, niepełnosprawnych, chorych i starszych oraz 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Celem Fundacji jest m.in.: 

1. prowadzenie działalności charytatywnej i charytatywno-opiekuńczej, dobroczynności, 

pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, ochrony i promocji zdrowia, wszelkiego 

rodzaju działalności pożytku publicznego i innej działalności społecznie lub gospodarczo użytecznej; 

2. podejmowanie działań na rzecz upowszechniania i ochrony równych praw osób 

niepełnosprawnych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, dostępu tychże do informacji, 

pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw aktywności obywatelskiej i 

odpowiedzialności społecznej; 

3. podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych w tym w wieku 

emerytalnym, chorych, młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubogich oraz osób w 

trudnej sytuacji życiowej i niesamodzielnych oraz rodzin; 

4. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

5. tworzenie i rozwijanie nowych form wsparcia socjalnego i podmiotów pomocy społecznej; 

Określone cele Fundacja realizuje poprzez szereg działań np.:  

 prowadzenie instytucji pomocy społecznej w pomieszczeniach i na terenach będących 

własnością Konwentu Ojców Bonifratrów, 

 organizowanie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie 

chorych, 

 organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, 
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 organizowanie i prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu 

Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 organizowanie i prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób 

niepełnosprawnych, 

 pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, starszych lub 

innych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami z przeznaczeniem uzyskanego z tego tytułu dochodu na cele statutowe Fundacji oraz na 

prowadzenie działalności gospodarczej. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie 

jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. 

Beneficjentami działania są tylko osoby niepełnosprawne, według ścisłych określeń z przepisów 

prawa. Analizując Zakład Aktywności Zawodowej, są to osoby o niepełnosprawności orzeczonej 

znacznej lub umiarkowanej, przy czym znaczna niepełnosprawność musi być dominująca, czyli 

maksymalnie 35% załogi mogą stanowić osoby o niepełnosprawności umiarkowanej.  

Tworzenie Zakładów Aktywności Zawodowej jest ściśle określone w przepisach dotyczących 

rehabilitacji zawodowej i społecznej - ustawie o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych z dnia 16 maja 2019 r.  [Dz.U. 2019 poz. 1172].  

Realizowane są również projekty europejskie aktywizujące podopiecznych.  Poza godzinami pracy 

praktykowana i konieczna jest codzienna godzinna rehabilitacja, która również wpisana jest w zakres 

działania Zakładu Aktywizacji Zawodowej.  Zakład finansowany jest przede wszystkim przez PFRON na 

warunkach dotacji z pieniędzy publicznych. Finansowanie z funduszu jest na poziomie około 90% 

i środki te leżą w dyspozycji marszałka województwa małopolskiego, 10% dopłaca z własnego budżetu 

marszałek województwa. Zakład Aktywności Zawodowej, oprócz działalności rehabilitacyjnej prowadzi 

również działalność statutową odpłatną. Uzyskany zysk przekazywany jest na Zakładowy Fundusz 

Aktywności Zawodowej, zasilany też z innych opisanych przepisami źródeł, a wykorzystywany m.in. do 

poprawy warunków pracy i rehabilitacji, zakupu oprzyrządowania stanowiska pracy, organizowania 

szkoleń, finansowania wyjazdów integracyjnych. Wszystkie te działania mają pomóc osobie ze 

znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do poprawy jakości życia, funkcjonowania 

społecznego oraz podjęcia pracy na otwartym rynku. Fundacja planuje w przyszłości startować do 

przetargów w ramach zamówień publicznych zawierających klauzule społeczne. Niestety obecnie tego 

typu ogłoszeń jest niewiele lub są niezwiązane z prowadzoną działalnością przez ZAZ.  

 

 

Realizacja planu 
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Tereny, którymi obecnie dysponuje Fundacja tylko w części są wykorzystywane na realizacje tych 

środków i tych zadań, które nakłada na nią publiczny płatnik. Fundacja planuje, aby tereny, które 

posiada rozwijały się i służyły innym osobom, otwierając się na zmiany demograficzne starzejącego się 

społeczeństwa. U osób starszych statystycznie diagnozowanych jest więcej chorób, często 

powodujących różnego stopnia niepełnosprawności. Niepełnosprawność ta może nie być dokładnie 

definiowana według orzeczenia lekarskiego, ale będzie obszarem, w którym wsparcie osoby starszej i 

wsparcie rodziny tej osoby będzie możliwe do świadczenia. Istotnym jest wykorzystywanie 

posiadanych terenów do wsparcia osób starszych, jak również osób w kryzysie.   

Fundacja przejęła od Zakonu Bonifratrów cztery podmioty w tym Zakład Aktywności Zawodowej. 

Początkową ideą było wzmacnianie tych jednostek, które istnieją, jednocześnie planowano tworzyć 

następne, tzw. jednostki ekonomii społecznej, w definicji której mieści się zarówno ZAZ jak i nowo 

powołana spółka Boni-activ. Dużą pracę włożono w połączenie poszczególnych obiektów. Zanim w 

swoje władanie nie przejęła wszystkich podmiotów Fundacja, każdy z nich działał autonomicznie, 

samemu. Funkcją Fundacji przy jej powołaniu było to, aby wszystkie Ośrodki połączyć co miało 

spowodować wspólne działanie w celu lepszego wykorzystania posiadanego potencjału. Takiej 

zażyłości nie przeszkadza obecnie nawet osobne finansowanie czy sprawozdawczość, którą każdy z 

podmiotów musi oddzielnie przygotowywać.  

Dom Pomocy Społecznej – opiekuje się osobami, które mieszkają w nim na stałe, są na tyle 

niesamodzielne, że nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.  

Podmioty dziennej rehabilitacji - osoby przyjeżdżają na rehabilitację społeczno – zawodową tylko 

przedpołudniami od poniedziałku do piątku.  

Środowiskowy Dom Samopomocy - jest placówką dziennego pobytu, przeznaczoną dla 35 chorych 

psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i z innymi zaburzeniami czynności psychicznych (typ A, 

B, C). Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Warsztat Terapii Zajęciowej – w którym włączana jest powoli aktywizacja zawodowa.  

Zakład Aktywności Zawodowej – niepełnosprawni traktowani są jako pracownicy na umowach o 

pracę (w maksymalnym wymiarze 0.55-0.8 etatu).  

Boni-activ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, non profit – firma została stworzona z myślą 

o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na otwartym runku pracy.  Obecnie zatrudnia 5 osób 

niepełnosprawnych. 

Podopieczni Fundacji – nie tylko w Zakładzie ale również w pozostałych ośrodkach – mają różne 

złożone niepełnosprawności. W mniejszości są to osoby mające niepełnosprawności ruchowe 

pracujące np. w kiosku w którym sprzedawane są produkty wytworzone przez podopiecznych. 

Potrzebna jest więc osoba bardziej sprawna intelektualnie, która będzie potrafiła obsługiwać kasę 

fiskalną natomiast może być niepełnosprawna ruchowo. Pozostałe osoby są to osoby chorujące 



Zadanie 4. 
 

101 
 Projekt „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWiD)” ID: 381773 współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. Umowa Gospostrateg nr 1/381773/17/NCBR/2018. 

 

psychicznie, z deficytami intelektualnymi i ruchowymi. W każdym roku dla każdej z osób 

niepełnosprawnych, wyznaczany jest program rehabilitacji społecznej i zawodowej. W każdej z 

pracowni funkcjonujących w Zakładzie osoba tam przebywająca jest pod opieką terapeuty, który 

obserwuje i ocenia postępy rehabilitacyjne. Pierwotnym założeniem ZAZu była pomoc osobom 

niepełnosprawnym w odnalezieniu się na rynku pracy oraz przystosowanie do codziennego życia. 

Ważnym aspektem jest również diagnozowanie potencjałów i możliwości osób tam przebywających - 

w jakim zawodzie i w jakim zakresie mogą uzyskiwać kwalifikacje, które pozwolą potem tworzyć dla 

nich ścieżkę „zbliżenia do rynku pracy”.  Podopieczni mogą korzystać z doradztwa zawodowego, 

zorganizowanych praktykach w  zewnętrznych zakładach pracy jak również z pomocy psychologa, który 

jest częścią konstruktywną całego procesu.  

Największe kooperacje Fundacja ma z tymi podmiatamy, które ją finansują czyli Zarządem Powiatu 

Krakowskiego, Marszałkiem Województwa Małopolskiego, PFRONem. Ponadto Fundacja współpracuje 

stale z Uniwersytetem Jana Pawła II z wydziałem pracy socjalnej, w ramach której studenci mogą 

uczestniczyć w praktykach organizowanych przez Fundację. Podpisana jest także umowa o współpracy 

zawarta z Uniwersytetem Rolniczym, w ramach której dendrolodzy pomagają w dbaniu o tereny 

zadrzewione. Oprócz uczelni Fundacja współpracuje z prywatnymi podmiotami gospodarczymi, dzięki 

którym mogły zostać zorganizowane praktyki dla podopiecznych przebywających w Zakładzie. Obecnie 

ZAZ stara się rozszerzać ofertę zleceń, które może świadczyć dla firm zewnętrznych, są to przede 

wszystkim zlecenia drobnej wytwórczości lub pakowanie produktów. Powyższe prace przeznaczone są 

dla tych osób, które z różnych względów nie mogą pracować w gospodarstwie.  

W działach Fundacji wskazywano przede wszystkim bariery administracyjne, niestabilność systemu 

orzeczeń o niepełnosprawności – co oznacza, że wydawane orzeczenia są na określony czas. Jeżeli 

komisja orzecznicza dowie się, że osoba niepełnosprawna pracuje w Zakładzie może nie wydać 

zaświadczenia. W takim przypadku Fundacja taką osobę musi zwolnić natychmiast, ponieważ zarówno 

PFRON jak i Marszałek przestają taką osobę finansować. Barierą jest również poziom środków 

finansowych, które są przeznaczane na działalność. Wzrost płacy minimalnej spowodował znaczne 

zwiększenie wydatków – osoby niepełnosprawne wg. obowiązujących przepisów nie mogą w ZAZ 

zarabiać więcej niż minimalna krajowa. W ramach PFRON przyznawana jest również refundacja 70% 

wynagrodzenia pozostałą kwotę Zakład musi dołożyć np. z wypracowanych zysków. Ułatwieniem 

w działalności jest potencjał tkwiący w miejscu gdzie znajdują się budynki zarządzane przez Fundację, 

niedaleka odległość od Krakowa, duże powierzchnie do zagospodarowania sprawiają, że działalność 

Fundacji cały czas ma szansę się rozwijać w różnych kierunkach. Plusem jest również posiadanie 

kompleksu ośrodków pomocy społecznej w jednym miejscu dedykowanych osobom  z różnym 

stopniem niepełnosprawności. Sprawia to, że pracownicy mogą cały czas obserwować 

niepełnosprawnych. Jeżeli są osoby, które rokują i wykazują dobre efekty rehabilitacji, mogą 
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przechodzić do wyższego stopnia, aby na końcu móc wyjść na otwarty rynek pracy. Tego typu system 

nazywany jest łańcuchem rehabilitacyjnym. Są również sytuacje w których dana osoba się starzeje, a 

przez ostatnie lata przebywała w Ośrodku, występuje u niej regres jeżeli chodzi o umiejętności, można 

taką osoba nadal się opiekować jednak już w podmiocie, który jest nastawiony na osoby o większej 

niesamodzielności.    

 

Osiągnięcie założonych celów 

Cele, które pierwotnie zostały założone zostały osiągnięte. Poprzez systematyczną pracę, 

poszerzanie kadry o osoby z doświadczeniem kierunkowym, nawiązywanie liczniejszej współpracy z 

podmiotami zewnętrznymi, Fundacja z roku na rok rozwija zarówno gospodarstwo rolne, jak również 

ofertę usługową. Dzięki posiadanym terenom i infrastrukturze osoby przebywające w ZAZ mogą 

korzystać z pracowni pszczelarskiej, w której wykonywane są prace pomocnicze związane z 

prowadzeniem pasieki oraz pozyskiwane są produkty pszczele. Wykonywane w tejże pracowni 

działania to m.in. wirowanie miodu, wytapianie wosku, suszenie obnóży pyłkowych, czyszczenie 

propolisu oraz inne niezbędne do zapewnienia właściwego procesu produkcyjnego miodu i wyrobów 

pasiecznych takie jak przetapianie plastrów, klarowanie wosku, przygotowywanie ramek i innego 

sprzętu, odlewanie świec z wosku pszczelego. Kolejną rozwijaną pracownią jest pracownia hodowlana 

czyli Ośrodek Jazdy Konnej "Na Zielonej" w której osoby niepełnosprawne oporządzają konie, karmią i 

wyprowadzają ze stajni. Trzecią pracownią jest Pracownia Ogrodnicza. Praca, w niej ma za zadanie 

kształcenie umiejętności związanych z uprawą roli. Pod opieką pracowni pozostają uprawy borówki 

amerykańskiej (1500 m2), czarnej porzeczki (300 m2), a także plantacja pigwy (4800 m2) i warzywniak 

(100 m2). Pracownicy dbają również o 2,1 ha pastwisk oraz 2 ha łąk. Praca w ogrodzie poza 

konkretnymi umiejętnościami kształtującymi kompetencje zawodowe pracowników ma również dzięki 

stałemu obcowaniu z przyrodą, wymiar terapeutyczny. Rehabilitacja społeczna w ZAZ realizowana jest 

poprzez treningi umiejętności społecznych prowadzonych przez instruktorów terapeutów. Raz w 

tygodniu odbywały się grupowe lub indywidualne spotkania z psychologiem. W czasie tych zajęć 

pracownicy uzyskują wiedzę z zakresu komunikacji, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania 

problemów, oraz innych kompetencji społecznych. Raz w miesiącu są organizowane spotkania 

integracyjno-motywacyjne na których omawiane są bieżące sprawy działania Zakładu, 

ugruntowywanie wiedzy odnośnie zasad wzajemnej komunikacji i koleżeńskiego zachowania w miejscu 

pracy, obowiązujących przepisów prawa pracy i obowiązków pracownika. Zgodnie z wymogami 

ustawodawcy w ZAZ realizowana jest godzinna rehabilitacja lecznicza. W ramach tych zajęć pracownicy 
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niepełnosprawni korzystają między innymi z sal fizjoterapii, z stymulacji polisensorycznej w sali 

doświadczania świata czy ćwiczeń nordic walking.  

Nieplanowanym efektem jest znaczna integracja osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością 

dzięki organizowanym piknikom i zabawom. Z pewnością na samym początku organizacji nie 

planowano aż tak szerokiego wykorzystania gospodarstwa rolniczego, co jednak z czasem się zmieniło 

i przyniosło wymierne efekty.  

Elementem rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest również integracja społeczna. Tworzone są 

sytuacje w których niepełnosprawny funkcjonuje tak samo jak osoba sprawna. Dlatego też Fundacja 

organizuje wiele wydarzeń lokalnych współtworzonych przez niepełnosprawnych, na które zaprasza  

okolicznych mieszkańców. Podopieczni pomagają przy zabezpieczeniu imprez, obsłudze parkingów czy 

wydawania posiłków. Podczas Światowych Dni Młodzieży na terenach Fundacji zorganizowane było 

miasteczko dla młodych, które obsługiwane było również przez osoby niepełnosprawne zaangażowane 

nie tylko w jego tworzenie ale również w obsługę przebywających pielgrzymów. Należy również 

podkreślić element edukacyjny dla młodzieży. Fundacja organizuje lekcje terenowe dla grup szkolnych 

przedstawiając życie pszczół, produkcję miodu, uprawę warzyw, opiekę nad końmi.   

Ani Zakład Aktywności Zawodowej ani Fundacja nie posiadają instrumentów ani umocowań 

prawnych do tego, aby badać życie swoich podopiecznych po opuszczeniu przez nich placówki. Część 

osób pracujących w Zakładzie znajduje się tam kilkanaście lat, prawie od początków jego założenia. 

Osoby pracujące co jakiś czas zmieniają stanowiska pracy, aby terapeuci i trenerzy mogli zobaczyć jaki 

potencjał dana osoba posiada. W planach na przyszłość jest przede wszystkim rozszerzenie tej 

działalności, która obecnie jest prowadzona, zwiększanie działalności spółki, wykorzystanie 

posiadanych terenów o aspekty edukacyjne, rozwinięcie usług hipoterapii, które będą mogły być 

świadczone przez cały rok. Pod uwagę brane jest również rozszerzenie areału upraw lub 

zintensyfikowanie atrakcyjności pigwowca japońskiego, z którego obecnie wyrabiany jest sok oraz 

przekąski.   

 

Wnioski z badania danej inicjatywy 

Zakład Aktywności Zawodowej jest jedną z pięciu działalności prowadzonych przez Fundację. Od 

czasu przejęcia ZAZ stopniowo z roku na rok została poszerzana i rozbudowywana oferta zakresu 

działalności w oparciu o posiadane gospodarstwo rolne. Podejmowana przez osoby niepełnosprawne 

praca w dużej mierze związana jest z czynnościami wykonywanymi na zewnątrz, na świeżym powietrzu 

w otoczeniu łąk i sadów co z całą pewnością sprzyja rehabilitacji. Podejmowane zarazem przez 

kierownictwo inicjatywy związane z organizacją różnego rodzaju imprez, pozwalają zwiększyć 
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przystosowanie do życia w społeczeństwie podopiecznych. Należy również zwrócić uwagę na to, jak 

ułożona jest cała ścieżka pomocy osobom niepełnosprawnym w podległych Fundacji jednostkach. 

Obejmuje ona osoby najciężej chore, które nie są w stanie samemu funkcjonować, poprzez dom 

dziennej opieki dla osób, które w nim przebywają od poniedziałku do piątku, aż do opisywanego 

w powyższej analizie Zakładu Aktywności Zawodowej, w którym podopieczni są przygotowywani do 

wejścia na rynek pracy chronionej. Funkcję firmy działającej na rynku pracy ma pełnić powołana w 

listopadzie 2018 r. spółka Boni Activ. W podejmowanej działalności ZAZu widać nastawienie na to, aby 

jak najwięcej podmiotów zewnętrznych zostało w nią zaangażowanych.  

Rekomendacje 

1. Należy wprowadzić ujednolicenia zasad orzekania w ZUS. Obowiązujące przepisy i orzecznictwo 

wpływają na brak stabilności zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które mogą stracić pracę  

z powodu utraty stopnia niepełnosprawności lub braku wskazania do zatrudnienia w ZAZ. 

2. Powinien zostać położony większy nacisk na edukację społeczeństwa w zakresie podejmowania 

wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, chorych. 

3. Istnieje potrzeba aby zarówno podmioty publiczne jak i prywatne coraz częściej i bez obaw sięgały 

po klauzule społeczne opisane w przepisach zamówień publicznych.  Spowoduje to możliwość 

zgłaszania swoich ofert w przetargach przez firmy lub ZAZy, które pomagają osobom 

niepełnosprawnym. 

4. Wielopodmiotowe działanie Fundacji pozwala kompleksowo opiekować się osobami 

niepełnosprawnymi i w razie możliwości i poprawy stany zdrowia umożliwiać im pracę w podległych 

jednostkach.  

5. Posiadanie gospodarstwa rolnego wpływa zarówno na możliwość rehabilitacji poprzez pracę, jak 

również, o czym nie powinno się zapominać, zapewnia dodatkowy dochód dla Zakładu Aktywności 

Zawodowej. Niewątpliwym atutem jest również możliwość integracji z osobami niepełnosprawnymi 

np. podczas opieki i organizacji zajęć z końmi lub podczas sprzedaży płodów rolnych.  

6. Otwarcie działalności na pomoc z zewnątrz, powoduje redukcję barier, które mogłyby utrudniać 

podejmowanie różnych ról społecznych osobom niepełnosprawnym. Współpraca z lokalną 

społecznością może być tego przykładem, gdyż ukazanie osób niepełnosprawnych w zupełnie innym 

świetle np. podczas przyjmowania i pomocy pielgrzymom podczas ŚDM czy obsługa imprez 

integracyjnych temu sprzyjają.  
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6.  Rekomendacje  
 

6.1. Rekomendacje z realizacji zadania 4 

1. Idea gospodarstw opiekuńczych 

Rozwój gospodarstw opiekuńczych jest warunkowany zmianą mentalności lokalnej społeczności, 

klientów i rolników. Pomysł musi być społecznie zaakceptowany, a na to potrzeba czasu, żeby 

otoczenie zrozumiało, że to nie jest obóz pracy, że seniorzy mają tam swoje miejsce, gdzie spędzają 

czas  - to jest też ważne dla gospodarzy, aby dzięki temu mógł panować w gospodarstwie opiekuńczym 

dobry nastrój.  

Na terenie Polski nadal obowiązuje w gospodarstwach na wsiach system wielopokoleniowości, który 

powoli się zmienia z co najmniej trzech powodów: obecnie jeżeli rolnik ma gospodarstwo to musi 

bardzo intensywnie pracować i często nie ma czasu na opiekę, drugim czynnikiem jest to, że w 

przeszłości w gospodarstwie każdy się przydał, każde ręce były potrzebne, dzisiaj obowiązują inne 

standardy, starszym ludziom należy się odpoczynek. Trzecim powodem to pojawiające się coraz 

częściej choroby cywilizacyjne. Dodatkowo, ciężko odzwyczaić ludzi starszych od pracy w 

gospodarstwie, ponieważ oni to robili całe życie. 

Miejsce, jakim ma stać się gospodarstwo opiekuńcze musi cechować się przede wszystkim rodzinną i 

przyjazną atmosferą. Ważna jest także dostępność – gospodarstwo opiekuńcze musi być w miejscu, 

gdzie dany klient żyje, przebywa, tak aby nie został on wyrywany ze swojej przestrzeni. Musi pozostać 

w tym otoczeniu, które zna, wśród swoich sąsiadów. Wtedy  zaufanie do tego typu podmiotów będzie 

większe (zmniejsza ryzyko myślenia kategoriami, że w danym gospodarstwie ludzie są wykorzystywani 

do pracy; mniejsza bariera mentalna, że ktoś zostanie obgadany). 

Ważne jest też, aby zwrócić uwagę szczególnie na początkowym etapie, jakie gospodarstwa opiekuńcze 

powstają, ponieważ przez zły dobór gospodarstw i wyniknięcie konfliktów może rozejść się zła opinia 

o wszystkich gospodarstwach opiekuńczych.  

W upowszechnieniu idei i propagowania gospodarstw opiekuńczych powinny brać udział: 

 Jednostki doradztwa rolniczego,  

 Izba Rolnicza, 

 KGW, 

 OWES, 
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 jednostki samorządowe. 

2. Definicja gospodarstwa opiekuńczego 

2.1. Nazwa gospodarstwa opiekuńczego 

W trakcie wywiadów eksperckich padały zarówno opinie pozytywne co do nazwy „Gospodarstwo 

opiekuńcze”, jak i negatywne. Zdaniem jednego z ekspertów nazwa ta jest  „odstraszająca w 

rozumieniu, że ma negatywny oddźwięk i jest też lekko sugerująca, ale myślę, że można wymyślić 

później nawę własną czy nawet stworzyć markę”. 

Wśród propozycji na inną nazwę można wymienić:  

 gospodarstwo otwarte na ludzi 

 srebrne gospodarstwo 

       

2.2. Status formalno-prawny gospodarstwa opiekuńczego 

Propozycje prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego: 

 forma uproszczonej przedsiębiorczości 

Dobrym przykładem byłoby przetwórstwo, które obecnie daje szanse na czerpanie 

dodatkowych źródeł dochodów dla gospodarstw rolnych 

 identyfikacja w działalności gospodarczej aniżeli rolniczej 

 placówka usług zdrowotnych 

 zupełnie nowa forma: gospodarstwo opiekuńcze, na podstawie nowej ustawy 

 forma prowadzona przez organizacje pozarządowe: 

Forma jakiejkolwiek organizacji pozarządowej byłaby najprostszą formą prawną działalności 

tego typu. Państwo miałoby pewność, że jest jakaś sprawozdawczość i prowadzony rejestr 

podmiotów.  

Istotną rolę w zakresie tworzenia gospodarstw opiekuńczych i ich osobowości prawnej powinny 

spełniać koła gospodyń wiejskich. Nawet dzisiaj gdyby jakieś koło się uparło w świetle 

obowiązujących przepisów mogłoby poprowadzić taką działalność. 

To co determinuje możliwość rejestracji podmiotu to jest określenie zakresu jego działalności, formy 

w jakiej działa (przedsiębiorstwo czy działalność rolna), zakres usług - czy wchodzi rehabilitacja, czy 

usługa zdrowotna, czy opieka na czas pobytu. 

Należy stwierdzić, czy w definicji odnosimy się do działalności rolniczej czy gospodarstwa rolnego czy 

rolnika! 
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W przypadku gospodarstw opiekuńczych zgodnie z ideą nie ma mowy o odejściu całkowitym od 

prowadzenia działalności rolniczej. Ma to być działalność towarzysząca, która ma uatrakcyjniać to 

miejsce jako miejsce opieki.  

 

W przypadku łączenia działalności rolniczej z inną działalnością nierolniczą pojawiają się zawsze te 

same problemy. Należy zatem odpowiedzieć na podstawowe pytanie: co zmienia fakt, że tam jest 

gospodarstwo rolne? To nas kieruje na tory myślenia o gospodarstwie opiekuńczym jako bycie, które 

łączy dwie rożne sfery aktywności gospodarczej, co znajduje odzwierciedlenie w klasyfikacji PKD: 

 Sekcja A - ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 

 Sekcja Q - OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 

W gospodarstwie opiekuńczym musi zostać zachowana równowaga pomiędzy działalnością 

rolniczą oraz działalnością o charakterze opiekuńczym. 

 

Działalność o charakterze społecznym i opiekuńczym - działalność tę można określić zgodnie z 

klasyfikacją PKD: 

88.10.Z. 

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 

Podklasa ta obejmuje działalność poradni, schronisk i pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania 

świadczoną osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym, realizowaną przez instytucje 

administracji publicznej, organizacje o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz przez specjalistów 

udzielających porad, m.in. poprzez: 

 odwiedzanie osób w podeszłym wieku i chorych w ich domach, 

 dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych, 

 działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub 

niepełnosprawnych fizycznie; w działalności tego typu czynnik edukacyjny powinien 

występować w ograniczonym zakresie. 

Podklasa ta nie obejmuje: 

 obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 84.30.Z, 

 pomocy społecznej z zakwaterowaniem, sklasyfikowanej w 87.30.Z, 

 opieki dziennej nad dziećmi niepełnosprawnymi, sklasyfikowanej w 88.91.Z. 

87.10.Z 

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską  
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Podklasa ta obejmuje pomoc społeczną z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską 

realizowaną w: 

 domach pomocy społecznej, 

 domach rehabilitacyjnych, 

 pozostałych placówkach pomocy społecznej. 

Podklasa ta nie obejmuje: 

 profesjonalnej opieki zdrowotnej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 86, 

 pomocy społecznej realizowanej w domach pomocy społecznej z minimalną opieką 

pielęgniarską lub bez opieki pielęgniarskiej, sklasyfikowanej w 87.30.Z, 

 pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla dzieci oraz osób o ograniczonej 

zdolności radzenia sobie samemu, sklasyfikowanej w 87.90.Z. 

87.30.Z 

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  

Podklasa ta obejmuje pomoc społeczną zapewniającą całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku 

i osobom niepełnosprawnym realizowaną w: 

 domach emeryta, 

 domach pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską, 

 domach pomocy społecznej bez opieki pielęgniarskiej. 

Podklasa ta nie obejmuje: 

 pomocy społecznej realizowanej w domach pomocy społecznej z opieką pielęgniarską, 

sklasyfikowanej w 87.10.Z, 

 pomocy społecznej z zakwaterowaniem, w której opieka medyczna, edukacja i działalność 

rehabilitacyjna odgrywają rolę marginesową, sklasyfikowanej w 87.90.Z. 

 

 

Problematyce opieki nad osobami starszymi poświęcone są liczne dokumenty prawne. Wśród 

podstawowych aktów regulujących formy wsparcia dla osób starszych w Polsce można wymienić 

Ustawę o pomocy społecznej oraz szczegółowe rozporządzenia, ale także liczne dokumenty 

ustanawiające programy pomocowe, zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim: 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie 

wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie 

prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę 

i. Zezwolenie wydawane jest przez wojewodę; cofnięcie na wniosek albo 

z urzędu 

ii. Wzór Wniosek o zezwolenie 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie 

mieszkań chronionych 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie 

rodzinnych domów pomocy 

 Uchwała Nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-

2020 

 Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020 

 Uchwała nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia 

dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 

 

W ramach ustawy przewidziano takie formy pomocy jak: ośrodek wsparcia, rodzinny dom pomocy, 

mieszkanie chronione oraz dom pomocy społecznej. 

Ośrodek wsparcia 

Jest to jednostka organizacyjna pomocy społecznej dziennego pobytu, która może przyjąć taką postać 

jak: 

- ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

- dzienny dom pomocy; 

- dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży; 

- schronisko dla bezdomnych; 

- klub samopomocy.  

W takich miejscach mogą być także prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu 

(jednorazowo okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z możliwością przedłużenia w określonych przypadkach 

do 6 miesięcy; maksymalnie 8 miesięcy w roku kalendarzowym). 

Rodzinny Dom Pomocy 

Jest to forma, w której świadczone są całodobowo usługi bytowe i opiekuńcze. Usługi świadczone są 

w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego właścicielem lub najemcą jest:  

- osoba fizyczna; 

- organizacja pożytku publicznego. 

Usługi muszą być świadczone bezpośrednio przez tą osobę fizyczną albo osobę kierującą rodzinnym 

domem pomocy. Osoby te mogą korzystać z pomocy innych osób.  

Mieszkanie chronione 
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Celem tego rozwiązania jest przystosowanie osób do samodzielnego życia albo zastąpienie pobytu 

w placówce całodobowej opieki. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego 

funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.  

Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej 

lub organizację pożytku publicznego. Korzystanie ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, 

prowadzonym przez niepubliczne jednostki  organizacyjne pomocy społecznej niedziałające na zlecenie 

i organizacje pożytku publicznego niedziałające na zlecenie, odbywa się na podstawie umowy 

cywilnoprawnej zawartej z osobą korzystającą z pobytu w mieszkaniu chronionym lub jej 

przedstawicielem ustawowym.  

Dom pomocy społecznej 

Jest to rozwiązanie przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki.  DPS może być 

prowadzony po uzyskaniu zezwolenia wojewody przez: JST; Kościół Katolicki i inne kościoły; związki 

wyznaniowe; organizacje społeczne; fundacje; stowarzyszenia; inne osoby prawne oraz osoby fizyczne.  

Rejestr DPS prowadzony jest przez  poszczególnych wojewodów.  Jeśli DPS nie jest prowadzony na 

zlecenie wójta lub starosty, osoba może być tam skierowana, jeśli istnieje brak miejsc w gminnych lub 

powiatowych DPS.  

Rozwiązaniem może być działanie placówki całodobowej, przy której działa placówka dzienna. W tej 

sytuacji opieka całodobowa zapewnia dochody na pokrycie kosztów stałych; przez to pobyt dzienny 

może być tańszy. 

Działalność opiekuńcza w gospodarstwach rolnych powinna odbywać się w formie Domu Dziennego 

Pobytu albo wzorowana na tym rozwiązaniu. „Dom Dziennego Pobytu odpowiada najbardziej na 

potrzeby osób starszych. Przy tworzeniu podmiotów opiekuńczych w gospodarstwach rolnych należy 

uwzględnić już obowiązujące przepisy prawa takiej jak Ustawa o Pomocy Społecznej, przepisy 

dotyczące kas ubezpieczenia rolniczego oraz wszystkie przepisy powiązane z rolnictwem. Jeżeli w 

takich placówkach prowadzona byłaby rehabilitacja społeczna i zawodowa to oczywiście także 

należałoby uwzględnić przepisy z tego obszaru. Ponadto jeżeli placówka taka działałaby jako 

organizacja pozarządowa to do tego należy uwzględnić Ustawę o Fundacjach i Stowarzyszeniach. 

Kolejnym rozwiązaniem jest rodzinny dom opieki - finansowanie polega na tym samy jak w innych 

domach pomocy społecznej, 70% własnych dochodów opłaca dana osoba, pozostałą część osoby 

zobowiązane do alimentacji; na naszym terenie nie ma alimentacji od rodzin, bo dochody rodzin nie 

pozwalają na ściąganie, albo są to osoby samotne; pozostałą część opłaca gmina ze środków własnych; 
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jeśli powstanie rodzinny dom opieki – to na naszym terenie nie ma aż tyle osób, aby zagwarantować 

płynność finansowania, jeśli mamy 1 albo 2 osoby na rok to jest za mało (min. 3 -8 osób); do rodzinnego 

domu opieki mogą być kierowane spoza danej gminy; ta dana gmina opłaca pobyt; powiat ma dane ile 

osób oczekuje na miejsce w DPS, wie ile kwalifikuje się do rodzinnego domu pomocy, osoby które 

czekają w kolejce to mogą być osoby z chorobami psychicznymi, somatycznymi, bardzo obłożnie chore; 

założenie, że RDP jest miejscem przejściowym pomiędzy DPS  a rodziną. 

Osoby, które chcą założyć RDP powinny wystąpić z ofertą do gminy co mogą zaoferować, czy mają 

zgodnie z rozporządzeniem, rada gminy powinna być zaznajomiona, że takie miejsce może powstać -> 

program utworzenia takiego domu -> trzeba zabezpieczyć środki i znaleźć osoby, które mogą być 

umieszczone w takim domu. 

Następnym rozwiązaniem może być zlecanie świadczenia usług opiekuńczych przez GOPS. W 

przypadku usług opiekuńczych ustalana jest w drodze uchwały gminy stawka godzinowa, np. 18 

zł/godz., a następnie ustalane stawki procentowe według widełek dochodowych, np. korzystający z 

usługi będzie opłacać 9 zł/godz. 

Zwykła usługa opiekuńcza to np. zrobienie zakupów, posprzątanie mieszkanie, spędzanie czasu, 

porozmawianie, przygotowanie posiłku, pomoc w ubraniu się, poruszaniu się po mieszkaniu; 

realizowana przez pracownika GOPS, która jest zatrudniona na umowę o pracę albo zlecona do 

wykonania, np. przez spółdzielnię socjalną albo osobę prowadzącą  działalność gospodarczą, jeśli 

posiada odpowiednie kwalifikacje.  

Zlecanie usług dla pojedynczych osób do wykonania w gospodarstwie opiekuńczym jest także możliwe 

ze względu na zapis, że miejsce i zakres usług ustala GOSP.  

2.3. Ułatwienia formalno-finansowe 

Przepisy finansowo-podatkowo są jednymi z najważniejszych do określenia.  

Najważniejsze, aby forma działania była stosunkowo łatwa, przejrzysta oraz co jest bardzo istotne, aby 

dotyczyły jej najprostsze wymogi sprawozdawczości finansowej. Prowadzenie nawet uproszczonej 

rachunkowości na poziomie takiego gospodarstwa byłoby z korzyścią dla samych właścicieli, dlatego 

dążenie do maksymalnego upraszczania obowiązków nie byłyby dobrym rozwiązaniem. Bo to jest też 

uczenie się pewnych rozwiązań, które są obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców. Dodatkowo, 

przy większych wymaganiach, jakość będzie znacznie lepsza.  

Ważny jest także prosty sposób opodatkowania. Każde wprowadzone rozwiązanie powinno być 

poprzedzone vacatio legis, aby dodatkowo zachęcić do podejmowania tego przedsięwzięcia. 
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Wszelkie uproszczenia powinny dotyczyć rodzaju pełnionej usługi, w połączeniu z wielkością 

działalności.  

Czynnikiem ograniczającym może być niechęć rolników do zakładania własnej działalności 

gospodarczej i prowadzenie w tej formie gospodarstwa opiekuńczego. Duże znaczenie ma forma 

ubezpieczenia, która może się zmienić po przekroczeniu określonego pułapu podatkowego (KRUS-

ZUS). Niezbędna jest kalkulacja opłacalności uwzględniająca liczbę osób-uczestników.   

 

3. Gospodarstwo rolne – miejsce 

3.1. Gospodarstwo rolne – stosowane pojęcie 

Analiza zagadnienia gospodarstw opiekuńczych tworzonych na bazie gospodarstw rolnych wymaga 

zdefiniowania samego pojęcia gospodarstwo rolne. W prawodawstwie polskim nie ma jednolitej 

definicji.  

Według art. 553 Kodeksu Cywilnego „za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami 

leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić 

zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa 

rolnego”. Natomiast, działalność rolnicza to „produkcja roślinna i zwierzęca, w tym również produkcja 

materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, 

roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowla i produkcja materiału zarodowego 

zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowego fermowego oraz 

chów i hodowla ryb”. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym „za gospodarstwo rolne uważa się 

obszar gruntów [grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem 

gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza] o łącznej 

powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się 

w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, 

nieposiadającej osobowości prawnej”. Tę definicję wykorzystuje także Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług oraz Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych.  

Dla celów statystycznych, zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, gospodarstwo rolne 

rozumiane jest jako „jednostka wyodrębniona pod względem technicznym i ekonomicznym, 

posiadająca odrębne kierownictwo (użytkownik lub zarządzający) i prowadząca działalność rolniczą”. 



Zadanie 4. 
 

113 
 Projekt „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWiD)” ID: 381773 współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. Umowa Gospostrateg nr 1/381773/17/NCBR/2018. 

 

Działalności w ramach działalności rolniczej wymienione są enumeratywnie: wszystkie uprawy rolne 

(w tym grzyby jadalne), warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowla i nasiennictwo roślin 

rolniczych i ogrodniczych oraz chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, tj.: bydła, owiec, kóz, koni, świń, 

drobiu, królików, pozostałych zwierząt futerkowych, dzikich zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie 

dla produkcji mięsa (np. dziki, sarny, daniele) i pszczół, a także działalność polegająca na utrzymaniu 

użytków rolnych według zasad dobrej kultury rolnej (zgodnie z normami). 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa6 uznaje za gospodarstwo rolne „wszystkie jednostki 

produkcyjne zarządzane przez rolnika, które znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o 

łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha”. Rolnikiem może być „osoba fizyczna, osoba prawna, bądź 

grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle 

prawa krajowego, których gospodarstwo znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

która prowadzi działalność rolniczą”. Natomiast działalność rolnicza „oznacza produkcję, hodowlę lub 

uprawę produktów rolnych, włączając w to zbiory, dojenie, chów zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt 

do celów gospodarskich lub utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną 

środowiska”. 

Na podstawie ww. definicji można stwierdzić, że tworząc pojęcie gospodarstwa opiekuńczego należy 

rozstrzygnąć poniższe elementy:  

 obszar gruntów [rolnych wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, 

urządzeniami i inwentarzem] o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha 

przeliczeniowy; 

 ww. elementy stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą; 

 grunty stanowiące własność  lub znajdujące się w posiadaniu: 

o osoby fizycznej,  

o osoby prawnej, 

o jednostki organizacyjnej nieposiadającej  osobowości prawnej; 

o grupy ww. osób 

 wszystkie jednostki produkcyjne zarządzane przez rolnika znajdujące się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

 cała jednostka wyodrębniona pod względem technicznym i ekonomicznym posiadająca 

odrębne kierownictwo (użytkownik lub zarządzający); 

                                                           
6 Zgodnie z Ustawą  z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego I Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009. 
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 prowadzenie działalności rolniczej. 

 

Podstawą gospodarstwa opiekuńczego musi być czynne gospodarstwo rolne. Należy znaleźć 

mechanizm, który wykluczy te osoby, które nie prowadzą realnej działalności rolniczej i będą np. zlecać 

wykonywanie tych usług innym osobom/podmiotom.  

 

Należy także odpowiedzieć na pytanie, czy działanie gospodarstwa opiekuńczego tylko na terenie wsi? 

Co z gospodarstwami rolnymi położonymi na obszarach miejskich?  

Nie musimy się tylko ograniczyć do terenów wiejskich, czy gospodarstwo będzie położone na 

obszarze miejskim, czy na styku miejsko-wiejskiego – to nie ma znaczenia. Najważniejsze jest 

ta elastyczność, i ważniejsza jest dostępność do tego gospodarstwa. 

 

3.2. Autentyczność gospodarstwa 

Z jednej strony gospodarstwa opiekuńcze nie mogą być duże, po to aby gospodarz miał kontakt z 

uczestnikami i aby mógł spełniać ich oczekiwania. Z drugiej strony gospodarstwo musi prowadzić 

szeroki wachlarz działalności rolniczej, aby zapewnić atrakcyjność i wiarygodność gospodarstwa. Sam 

mały sad czy mały ogródek mogą okazać się niewystarczające do zapewnienia atrakcyjności 

gospodarstwa. Należałoby kreować wizerunek silnych gospodarstw, niekoniecznie dużych obszarowo, 

ale silnych, które są w stanie zapewnić pełną bogatą ofertę, ponieważ te pobyty najczęściej będą 

dłuższe niż tylko kilka dni. Dlatego osoby mogą oczekiwać, że usługa ta będzie miała kilkutygodniowy 

charakter. Aby wypełnić ten czas pobytu w gospodarstwie opiekuńczym, musi mieć ona jednak pewne 

zasoby, które będą podnosiły walor atrakcyjności usługi. 
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3.3. Analiza SWOT gospodarstwa opiekuńczego w gospodarstwie rolnym 

Mocne strony: 

 Możliwość przygotowania skrojonej na miarę oferty 

 Stosunkowo tańsze rozwiązanie 

 Motywacja i zaangażowanie potencjalnych opiekunów/ osób zaangażowanych w 

gospodarstwie opiekuńczym 

 Integracja i osadzenie w lokalnej społeczności  

 Wzrastająca wrażliwość i świadomość 

 Zaangażowanie młodych w rolnictwie 

 Utrzymanie dziedzictwa naturalnego, krajobrazu i środowiska 

 Silne wsparcie rodziny i organizacji   

Słabe strony: 

• bardzo restrykcyjne wymogi lokalowe i sanitarne (część pomieszczeń może nie spełniać 

wymogów) 

• skomplikowane przepisy prawno-podatkowe 

• regulacje czasu pracy (40h/tydz.) powodujące konieczność zatrudniania większej liczby 

pracowników o różnorodnych kompetencjach 

• wciąż ograniczona dyfuzja i przenikanie innowacji 

• luka między popytem a podażą 

• brak programów opieki (w gospodarstwach opiekuńczych) 

• oparcie na pracy woluntarnej 

• uprzedzenia wobec niepełnosprawności / starości 

• problemy z infrastrukturą komunikacyjną 

• brak specjalnego wyróżnienia dla produktów i usług produkowanych społecznie 

• brak uznania przez prawodawców specyficznego wkładu wniesionego przez rolnictwo 

społeczne  

• ignorowanie ograniczeń rolnictwa społecznego  

• fragmentacja i duża różnorodność rolnictwa społecznego 

• duże uzależnienie od wsparcia publicznego 

Szanse: 

 stała liczba porozumień o wolontariacie – świadczy o stabilizacji zainteresowania tą formą 

 korzystne rozwiązanie dla usługobiorców 

 wzrastająca wrażliwość i świadomość  instytucji publicznych i społeczności 

 pozytywny wizerunek i reputacja 
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 integracja grup wykluczonych na rynku pracy 

 szersze rozpoznanie temat i wsparcie przez instytucje 

 poszerzenie relacji i budowa sieci 

 wymiana międzynarodowa 

 polepszenie wizerunku/ reputacji  socjalnych przedsiębiorstw 

 marketing społeczny  

 wzrost potrzeb ze względu rozwój społeczny  oraz większe rozpoznanie i akceptację różnych 

rodzajów niepełnosprawności 

 wzrost popytu na wysokiej jakości usługi i bliższe relacje pomiędzy usługobiorcami a 

gospodarstwami opiekuńczymi  

 silny popyt gmin na usługi krajobrazu i środowiska  

 wsparcie w ramach polityki rolno-środowiskowej 

 deinstytucjonalizacja relacji pomiędzy usługodawcami a usługobiorcami 

 świadomość konieczności pokonania fragmentaryzacji oraz umocnienia networkingowych 

strategii 

 reforma wspólnej polityki rolnej 

Zagrożenia: 

 organizacja w formie stowarzyszenia lub fundacji może wywołać kilka problemów:  

o Brak osób chętnych do zaangażowania się w działania; ze względów finansowych nie 

jest możliwe zaangażowanie pełnowymiarowe  

o Konieczność prowadzenia pełnej księgowości   

o Przy ubieganiu się o środki zewnętrzne konieczność posiadania wkładu własnego 

 brak tradycji wspierania działań społecznych 

 biurokracja administracji publicznej – zbyt dużo reguł 

 zbyt duże oczekiwania 

 lokalna fragmentaryzacja 

 rywalizacja  

 rozwój postaw oportunistycznych 

 rynkowo zorientowany system opieki 

 szpitale na obszarach wiejskich  

 wzrastająca presja budżetowa na gospodarstwa rolne ze względu na wyższe koszty działalności 

i mniejsze subsydia  

 konkurencja w zdobywaniu publicznych subsydiów powodująca zagrożenie dla jakości 

oferowanych usług 
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 presja na wykorzystanie ziemi, szczególnie na obszarach górskich i górzystych 

 skomplikowane procedury ubiegania się o dofinansowanie, które dyskwalifikują mniejsze 

podmioty; większe organizacje mogą sobie pozwolić na zatrudnienie specjalisty w tym zakresie  

 

4. Działalność opiekuńcza – usługa 

4.1. Usługa - zagospodarowanie czasu – oferta (Atrakcyjność usługi, Wyżywienie, Aktywizacja, 

Usługa specjalistyczna, Terapia, Dietetyka, Opis działań i sprawozdawczość) 

Usługa gospodarstwa opiekuńczego to stacjonarny pobyt w gospodarstwie rolnym osoby 

niesamodzielnej lub osoby niesamodzielnej i jej opiekuna.  

 pobyt dzienny 

 pobyt czasowy, krótkoterminowy dla określonej grupy osób 

 pobyt odpłatny 

Usługa gospodarstwa opiekuńczego powinna wchodzić w skład atrakcyjnej oferty gospodarstwa 

opiekuńczego  - dla rodzin, które zdecydowałby się przekazanie osoby do gospodarstwa opiekuńczego 

albo na pobyt wspólny z osobą zależną w gospodarstwie opiekuńczym. 

Usługa może obejmować następujące zajęcia: 

 zajęcia w ogrodzie 

 zajęcia w polu 

 zajęcia rękodzielnicze 

 zajęcia kulinarne  

Usługa musi być atrakcyjna, także z punktu widzenia rodziny.  

Usługa gospodarstwa opiekuńczego to usługa zupełnie inna niżeli usługa opiekuńcza w myśl ustawy o 

pomocy społecznej, która ma być świadczona w miejscu zamieszkania osoby z niej korzystającej. 

Celem usługi jest tworzenie pomostu do wyjścia z samotności dla osób starszych i potrzebujących 

wsparcia. Z drugiej strony, gospodarstwo opiekuńcze można by  traktować w kategorii miejsca o 

charakterze wytchnieniowym pozwalającym na odciążenie rodzin.  

Usługa może mieć charakter: 

 aktywizacji - włączenie w działanie szerszej grupy osób; 

Trzeba pamiętać, że nie każdego zmusi się do aktywności, do pracy; z drugiej strony niektóre 

osoby garną się do pracy pomimo swoich niepełnosprawności 
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 opieki – wynikającej z niezaradności życiowej, niemożności gospodarowania budżetem 

osobistym, niechęci do aktywności społecznej; 

 turystyki spędzania wolnego czasu; 

 leku na samotność - spotkań z grupą rówieśników: 

 Seniorzy na wsi i w miastach mają te same potrzeby, tylko że na wsi jest zdecydowanie 

mniejsza oferta, a także dużo większe odległości do pokonania. Sprawia to, że trudniej jest 

realizować potrzeby osób starszych na wsi. W miastach działają np. Uniwersytety III Wieku, 

Domy Seniorów, Świetlice, a już nawet sama świadomość, że łatwiej jest się spotkać z osobami 

w podobnym wieku 

Usługa musi być świadczona w obiekcie zlokalizowanym stosunkowo blisko odbiorcy, ze względu na 

problemy z transportem. 

Każde gospodarstwo opiekuńcze powinno mieć swój własny regulamin określający szczegółowo zakres 

działalności. 

Każda aktywność i działanie powinno zostać opisane uwzględniając następujące elementy: 

 nazwa formy – działania, terapii, treningu; 

 grupa docelowa; 

 opis kompetencji opiekuna; 

 wykorzystanie zasobów gospodarstwa i zasobów obszarów wiejskich; 

 czas potrzebny na przeprowadzenie zajęć; 

 inne niezbędne narzędzia i wyposażenie; 

 opis zadań dla uczestnika; 

 przebieg zajęć; 

 oczekiwane rezultaty zajęć. 

Spotkanie raz w tygodniu powoduje, że też jest dużo do opowiadania i trudniej zrobić zorganizowaną 

aktywność, np. spacer z kijkami;  

Przy większej grupie dobrze byłoby aby było przynajmniej 2 opiekunów. Pomocnym może okazać się 

także wolontariusz, np. w sytuacji, gdy jedna osoba nie mogła iść z grupą na spacer. 

Wyżywienie 

Własne wyżywienie oraz czerpanie z przepisów kulinarnych w danym gospodarstwie domowym 

pozwala utrzymać autentyczność danego gospodarstwa.   
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Wydaje się być wskazane zastosowanie podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa żywności., tak 

jak ma to zastosowanie w przypadku rolniczego handlu detalicznego.  

Zgodnie z zasadami rolniczego handlu detalicznego, żywność może być przygotowywana przy 

wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej z przeznaczeniem do 

wprowadzenia do obrotu. Wymagania higieniczne dla tego typu działalności prowadzonej w kuchni 

domowej określone są w rozdziale  III załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 

139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319, z 

późn. zm.). Przepisy te zawierają ogólne wymagania dotyczące tzw. „pomieszczeń używanych głównie, 

jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania 

do obrotu”. 

Wskazówki: 

 GIS, J. Trafiałek, Poradnik Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności 

niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców 

roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego, Warszawa 2017; 

dostęp online: https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Poradnik-Dobrej-Praktyki-

Higienicznej-i-Produkcyjnej-przy-produkcji-%C5%BCywno%C5%9Bci-niezwierz%C4%99cego-

pochodenia-w-warunkach-domowych-z-wykorzystaniem-surowc%C3%B3w-

ro%C5%9Blinnych.pdf  

 Rozbudować zgodnie z wnioskami ze szkolenie „Ergonomia w pomieszczeniach kuchennych, 

czyli funkcjonalnie oraz prawidłowo urządzona kuchnia w wiejskim gospodarstwie domowym". 

5. Osoba prowadząca gospodarstwo opiekuńcze 

5.1. Opiekun – prowadzący – definicja i nazwa 

 

Opiekun musi być właściwie przygotowany do prowadzenia swojej działalności. Powinien on stać się 

profesjonalistą w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w gospodarstwie rolnym. Jego zadaniem 

jest bowiem przeprowadzenie takich zajęć i tematów, którymi będą zainteresowani goście tego 

gospodarstwa. Wiele zajęć będzie można wykonać rękami tych podopiecznych, bo to oni wskażą co ich 

interesuje. Daje to poczucie osobom starszym świadomość, że są one potrzebne, że posiadają 

określony cel w swoim życiu, i co jest nie bez znaczenia mogą się samorealizować.  

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Poradnik-Dobrej-Praktyki-Higienicznej-i-Produkcyjnej-przy-produkcji-%C5%BCywno%C5%9Bci-niezwierz%C4%99cego-pochodenia-w-warunkach-domowych-z-wykorzystaniem-surowc%C3%B3w-ro%C5%9Blinnych.pdf
https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Poradnik-Dobrej-Praktyki-Higienicznej-i-Produkcyjnej-przy-produkcji-%C5%BCywno%C5%9Bci-niezwierz%C4%99cego-pochodenia-w-warunkach-domowych-z-wykorzystaniem-surowc%C3%B3w-ro%C5%9Blinnych.pdf
https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Poradnik-Dobrej-Praktyki-Higienicznej-i-Produkcyjnej-przy-produkcji-%C5%BCywno%C5%9Bci-niezwierz%C4%99cego-pochodenia-w-warunkach-domowych-z-wykorzystaniem-surowc%C3%B3w-ro%C5%9Blinnych.pdf
https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Poradnik-Dobrej-Praktyki-Higienicznej-i-Produkcyjnej-przy-produkcji-%C5%BCywno%C5%9Bci-niezwierz%C4%99cego-pochodenia-w-warunkach-domowych-z-wykorzystaniem-surowc%C3%B3w-ro%C5%9Blinnych.pdf
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Opiekun musi ocenić jaki stopień nadzoru musi sprawować nad danymi osobami – indywidualna ocena 

na podstawie wstępnej rozmowy z podopiecznymi, rodzinami. Jeden opiekun powinien się zajmować  

4-7 osobami, w zależności od specyfiki danej grupy osób.  

5.2. Kompetencje osoby prowadzącej gospodarstwo opiekuńcze 

Osoby, które miałyby prowadzić  Gospodarstwa Opiekuńcze muszą posiadać specyficzne 

predyspozycje, ponieważ nie każdy nadaje się do pracy z seniorami. W większości przypadków te 

predyspozycje są już nabyte jednak poprzez naukę sporo można poprawić w swoim zachowaniu. Taką 

pracę trzeba po prostu lubić. Niezbędna jest weryfikacja osób, które podejmą się roli opiekuna w 

gospodarstwie opiekuńczym. Często tego typu weryfikacja będzie mogła być przeprowadzona także 

przez społeczność lokalną.   

6. Odbiorca usługi gospodarstwa opiekuńczego 

6.1. Uczestnik – odbiorca usługi – definicja i nazwa 

Należy ustalić pojęcie: uczestnik, klient, podopieczny, beneficjent, gość 

Pomoc w pierwszej kolejności do osób z dużymi dysfunkcjami, to może być utrudnienie jeśli tylko takie 

osoby trafią do gospodarstwa opiekuńczego; ale trzeba pamiętać, że w gospodarstwie opiekuńczym 

raczej powinny być osoby bez bardzo dużych dysfunkcji. 

Na wsi w pierwszej kolejności gospodarstwa opiekuńcze powinny zająć się osobami, które są samotne 

i w pobliżu nie mają rodziny, która byłaby im w stanie pomóc. Z działalności gospodarstwa 

opiekuńczego mogłyby korzystać także osoby z miasta, jednak kluczową kwestią jest odległość miejsca 

zamieszkania (do 40 min dojazdu). 

 

6.2. Grupa docelowa 

Należy zdecydować, czy w grupie docelowej znajduje się: osoba niesamodzielna czy samodzielna. 

Należy wziąć pod uwagę podmiotowość i samodzielność osób, które mogą być klientami, a także fakt, 

iż ich stan zdrowia i samodzielności zmienia się w czasie.  

Ostatni etap życia człowieka wymaga bardzo ścisłej opieki, która uregulowana jest i świadczona przez 

wyspecjalizowane palcówki. W projekcie GROWID uwaga skupiona jest na początku niesamodzielności. 

W przypadku takich osób, które spełniają kryteria niesamodzielności można zastosować dwa 

rozwiązania: opiekunem zostaje członek rodziny, który rezygnuje z pracy albo zatrudniony zostaje 

opiekun  z zewnątrz. W przypadku takich osób, najważniejszą potrzebą jest kontakt z drugim 

człowiekiem. W przypadku opiekunek środowiskowych nie są one w stanie zapewnić takiego kontaktu 

ze względu na ograniczone możliwości czasowe. 
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Konstruowanie grupy w gospodarstwie opiekuńczym – uczestnicy muszą mieć podobne potrzeby, 

grupa musi być zgrana, czasami np. animozje rodzinne temu przeszkadzają – potrzeba opieki 

psychologicznej. 

 

7. Organizacja i zarządzanie gospodarstwem opiekuńczym 

7.1. Finansowanie 

Gospodarstwo opiekuńcze powinno być w pełni ekonomicznie samodzielnym podmiotem działającym 

na zasadach rynkowych. Wskazano na konieczność dywersyfikowania źródeł przychodów w 

gospodarstwie opiekuńczym. Finansowanie powinno zawierać element finansowania prywatnego oraz 

finansowania alternatywnego.  

Potencjalne źródła finansowania: 

 środki unijne: ESF, PROW, programy regionalne (szukając finansowania w różnych programach 

trzeba patrzeć na cele, jakie są w nich stawiane, bo one też mogą wskazywać pewne kierunki, 

np. przy tym klimacie i środowisku można szukać innowacyjnych rozwiązań) 

 środki samorządowe i centralne – należy wygospodarować takie środki i czerpać z 

doświadczeń, które już są np. w oparciu o zlecenie zadań przez samorządy 

 inne wsparcie, np.: 

o ulga w podatku – niezbędna w tym zakresie będzie opinia/regulacja Ministerstwa 

Finansów, np. zwolnienie z podatku dochodowego przez okres 2 pierwszych lat 

działalności 

o wprowadzenie programów pilotażowych 

Kwestie finansowania pobytu w gospodarstwie opiekuńczym powinno być ujęte już w projekcie 

ustawy, ponieważ reguły muszą być jednoznaczne.  

Należy ustalić:  

 Ile musi płacić senior? W jakim stopniu powinien partycypować w kosztach swojego pobytu? 

 Jaki powinien być udział finansowania z systemu zabezpieczenia społecznego w przypadku  

kierowania do gospodarstwa opiekuńczego danego uczestnika przez jednostki opieki 

społecznej?   

 Różnicowanie poziomu finansowania według kategorii grupy docelowej (osoby starsze ale 

zdrowe to jest zupełnie inna kategoria aniżeli osoby starsze chore). 

Rozwiązaniem może być uzależnienie finansowania od dochodów danej osoby. Przykładowo, jeżeli 

byłaby to osoba na emeryturze KRUS to dopłata powinna sięgać 80%, osoba na emeryturze ZUS - w 

zależności od jej wysokości; ewentualnie można przyjąć wskaźnik 10-15% emerytury. 
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7.2. Model organizacyjny 

Każde gospodarstwo opiekuńcze powinno mieć swój własny regulamin określający szczegółowo zakres 

działalności. 

Możliwym do wykorzystania modelem organizacyjnym może być koncepcja triady w gospodarstwie 

opiekuńczym: opiekun, menedżer i specjalista wspierający. Każda z postaci ma swoje zadania do 

wykonania i każdy z nich powinien być odpowiednio przygotowany pod względem umiejętności 

miękkich i twardych.  

7.3. Transport  

W zakresie transportu niezbędna jest współpraca gospodarstwa opiekuńczego z rodzinami 

uczestników oraz organami samorządowymi. 

8. Otoczenie gospodarstwa opiekuńczego 

8.1. Monitoring i kontrola 

Wskazane jest stworzenie standardów, które będą uwzględniać konieczność utrzymywania charakteru 

rolniczego gospodarstwa opiekuńczego, w tym konieczność zapewnienia bezpośredniego kontaktu z 

rolnikiem. W zakresie prowadzonej produkcji rolniczej wskazane jest jej prowadzenie w charakterze 

ekologicznym i zrównoważonym. Ponadto, w ramach standardów należałoby określić warunki 

dostępności wyspecjalizowanych usług, takich jak np. usługi wykwalifikowanego terapeuty czy 

wsparcie psychologa. Określone standardy powinny jednocześnie dawać swobodę działania. 

Pozostawiając działanie gospodarstw opiekuńczych wolnemu rynkowi należy zastanowić się w jakiś 

sposób chroniony jest konsument. Niestety na rynku usług opiekuńczych brak szczegółowej ochrony 

przed nieuczciwymi praktykami. 

Wskazówki: 

Domy Opieki. Badanie wzorców umownych stosowanych w placówkach świadczących usługi w 

zakresie zapewnienia opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym 

wieku, UOKiK, 2016.  

Przeprowadzone badanie objęło 72 przedsiębiorców i ponad 180 wzorców umów. W wyniku 

kontroli UOKiK wszczął 15 postępowań wyjaśniających, skierował blisko 80 wystąpień do 

przedsiębiorców z wezwaniem do zmiany stosowanych wzorców umów. Wśród 

nieprawidłowości we wzorcach umów znalazły się: 

 możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym – 83%; 
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 niezwracanie pieniędzy w przypadku niezrealizowania usługi – 62%; 

 zmiany ceny usługi bez zgody konsumenta – 51%; 

 wyłączenie odpowiedzialności za szkody na osobie – 20%; 

 wygórowane kary umowne lub odsetki – 17%. 

Kontrola i monitoring przez instytucje za to odpowiedzialne zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli 

nowa regulacja – pozostaje to kwestią do rozstrzygnięcia. Kontrola na szczeblu ministerialnym albo 

wojewódzkim może się nie sprawdzić. Kontrola powinna być prowadzona na szczeblu powiatowym, 

lokalnym, gdzie wszyscy się znamy łatwiej wtedy zgłosić nieprawidłowości – powinno być 

rozstrzygnięte przy wpisywaniu do ustawy o pomocy społecznej:  wojewoda – DPS, placówki prywatne; 

GOPS - rodzinny dom pomocy.  

Jakość usług należy zagwarantować poprzez stworzenie pewnych standardów. Sama regulacja 

rynkowa może okazać się niewystarczająca.    

Sposób nadzoru nad powstającymi gospodarstwami opiekuńczymi powinien uwzględniać wojewódzkie 

ośrodki doradztwa rolniczego, które są bardzo blisko rolników, przy współpracy z Kółkami Rolniczymi. 

Powinno się poszerzyć komórkę WGD o nowych pracowników. Ustawa musiałaby regulować kwestie 

ewentualnej kontroli. Jednostką koordynującą byłoby w takiej sytuacji MRiRW. 

8.2. Współpraca 

Współpraca z samorządem gminnym 

Trudnością będzie niewątpliwie stworzenie systemu gospodarstw opiekuńczych oraz określenie roli 

wsparcia samorządu. Zatem, należy określić jasno w jaki sposób gospodarstwa takie byłyby wspierane 

przez samorządy. Ponadto, należy umiejscowić te gospodarstwa w całości systemu pomocy społecznej 

i zadbać o odpowiednie przeszkolenie osób, które będą je prowadziły. Niekoniecznie trzeba jednak 

tworzyć kolejne ramy instytucjonalne tego systemu, czyli żeby zatrudniać kolejne osoby, które tylko 

tym by się zajmowały. Należy tu uwzględnić już funkcjonującą infrastrukturę. Niewątpliwie największą 

barierą będzie jednak problem z długofalowym finansowaniem takiego ośrodka, a także możliwa 

niechęć ośrodków pomocy gminnych już funkcjonujących, a także czynnik ludzki czyli uwzględnienie 

osób posiadających odpowiednie kompetencje. Należy ogólnie bazować na tym co już istnieje. 

Samorząd może wspierać działalność gospodarstw opiekuńczych na w różny sposób, np.: 

 Finansowanie aktywności, np. koszty spotkania aktywizującego 

 Finansowanie opieki poprzez GOPS i M-GOPS 

 Współpraca przy rekrutacji uczestników do gospodarstwa opiekuńczego 
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 Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych np. w formie cyklicznych 

spotkań 

Współpraca na linii gospodarstwo opiekuńcze – jednostka pomocy społecznej powinna być z całą 

pewnością sformalizowana, ale nie nazbyt uszczegółowiona. Pewien stopień elastyczności powinien 

zostać zachowany. 

Współpraca z OWES 

Intersującym kierunkiem rozwoju gospodarstw opiekuńczych jest współpraca z Ośrodkami Wsparcia 

Ekonomii Społecznej. W Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia 

Solidarności Społecznej, będącym dokumentem o charakterze operacyjno--wdrożeniowym,  

ustanowionym w celu realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju – Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju, w którym przedstawiono przede wszystkim plany i działania realizowane 

przez administrację rządową na szczeblu krajowym oraz kompleksową strukturę systemu wsparcia 

ekonomii społecznej na poziomie regionalnym, wskazane jest, że powinny być realizowane działania 

upowszechniające model gospodarstwa opiekuńczego. Wskazane jest także, że podmioty ekonomii 

społecznej i solidarnej powinny być zaangażowane w świadczenie usług społecznych użyteczności 

publicznej na obszarach wiejskich, między innymi przez opracowanie wstępnej koncepcji modelu 

gospodarstwa opiekuńczego prowadzonego przez przedsiębiorstwo społeczne7.  

Wskazówki: 

 

 Instrumenty ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym (red.) Marta Bohdziewicz-Lulewicz, ROPS, 

Kraków 2013 – rozdział 2. 

 http://www.es.malopolska.pl/fileadmin/ES_Publikacje/inne_i_Monitoring/2013/rops_instrum

enty_v08_PODGLAD.pdf 

 Spółdzielnia socjalna prowadząca stołówkę szkolną - Model franczyzy społecznej, A. 

Dziadkowiec, ROPS, Kraków 2017 – jako przykład zastosowania spółdzielni socjalnej 

 http://www.es.malopolska.pl/fileadmin/ES_Publikacje/inne_i_Monitoring/2017/franczyza_ww

w.pdf 

 Porównanie zasad dotyczących spółdzielni socjalnej oraz spółki non-profit 

                                                           
7 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej, 

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Monitor Polski 
z 2019 r. poz. 214, Warszawa 2019, s. 36. 
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 https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/spoldzielnia-socjalna-a-spolka-o-o-non-profit-

podobienstwa-roznice-cz-2/ 

Ośrodki te mogłyby świadczyć wsparcie doradcze i szkoleniowe dla osób, które miałyby pracować 

w gospodarstwach. Szkolenia czy doradztwo oferowane przez OWES-y mogłyby dotyczyć między 

innymi zagadnień z zakresu finansowania miejsc pracy, wymiany doświadczeń i informacji, a także 

sieciowania takich gospodarstw np. w ramach województw. 

Współpraca z innymi podmiotami 

Gospodarstwo opiekuńcze powinno być elementem aktywnej społeczności na obszarach wiejskich. 

Idea zielonej opieki łączy się z promowaniem i wspieraniem różnych form aktywności społecznej na 

terenach wiejskich, w tym wsparciem przedsięwzięć o charakterze sieciującym, promujących dialog lub 

postawy wspólnotowe (w tym m.in. kooperatyw spożywców oraz grup rolnictwa wspieranego przez 

społeczność, spółdzielni działających na terenach wiejskich, spółdzielczych grup producentów rolnych, 

związków kół gospodyń wiejskich). 

Do tworzenia gospodarstw opiekuńczych można włączyć te organizacje, które już prowadzą podmioty 

integracyjne oraz różnego rodzaju ośrodki wsparcia, ponieważ posiadają one różnego rodzaju 

narzędzia szkoleniowo – doradcze. Za pośrednictwem takich podmiotów można wygospodarować czas 

i środki na przeszkolenie osób, które będą odpowiedzialne za prowadzenie gospodarstw opiekuńczych. 

Ponadto można wykorzystać na to środki na doradztwo rolnicze i nawiązać współpracę z samorządami 

i pracownikami samorządów którzy zajmują się polityką społeczną i rolnikami, a także z instytucjami 

centralnymi.  

Działalność opiekuńcza w gospodarstwach rolnych prowadzona przez organizacje pozarządowe miała 

by także plus związany z ulgami i zwolnieniami, np. zwolnienie z podatku. Jeżeli byłoby to prowadzone 

w formie organizacji pozarządowej to na pewno taka forma miałaby bardzo dużo ulg różnego rodzaju, 

i jakby nie prowadziła działalności gospodarczej to tak naprawdę opodatkowania praktycznie by nie 

było. W każdej innej formie to na pewno zwolnienie z podatku od osób prawnych czy od tych części 

działalności czy z podatku po prostu. 

9. Inne kwestie 

Rola jednostek doradztwa rolniczego 

Doradztwo rolnicze w Polsce podlega nieustannym zmianom wynikającym ze zmieniających się 

wymagań środowisk wiejskich i nowych uwarunkowań prowadzenia gospodarstw rolnych przez 

klientów doradztwa w kraju. Rozwój doradztwa wynika po pierwsze z procesu integracji Polski z Unią 
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Europejską, która wymaga stałego dostosowania się do wymagań wspólnego rynku oraz przepisów 

regulujących funkcjonowanie różnych obszarów aktywności ekonomicznej.  

CDR  

Zadaniem CDR mogłoby być dalsze propagowanie gospodarstw opiekuńczych oraz prowadzenie 

szkoleń w tym zakresie.  

Rola ODR 

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego wydają się być naturalnymi koordynatorami działań w 

ramach rolnictwa społecznego. Jednak pojawia się tu problem, czy w każdym przypadku będzie 

przychylność władz w tym zakresie. W niektórych regionach już są realizowane pewne inicjatywy, które 

należy pokazywać w tej różnorodności jaka jest. 

Dodatkowo jednostki doradztwa rolniczego mogłyby wspierać zachęcanie uczestników do 

przebywania w gospodarstwach opiekuńczych. 

Szkolenie 

Szkolenia muszą być prowadzone dla: 

 doradcy rolniczego; 

 opiekuna – prowadzącego gospodarstwo opiekuńcze. 

W związku z rozszerzeniem zakresu doradztwa o temat rolnictwa społecznego, doradcy rolniczy 

muszą nabyć nowe umiejętności i kompetencje. Doradca rolniczy musi być świadomy z jakimi 

problemami może stanąć pod ścianą właściciel. Z tego względu musi posiadać interdyscyplinarną 

wiedzę, w tym na temat regulacji prawnych, z zakresu prowadzenia tego typu działalności; 

zarządzaniem projektami, zasobami kadrowymi, itd. Doradca musi być kreatywny i empatyczny. Musi 

posiadać kompetencje komunikacyjne - umiejętność skutecznego komunikowania się z rozmówcą, 

kompetencje metodyczne - wybór odpowiedniej formy przekazu informacji oraz kompetencje 

organizatorskie. 

  



Zadanie 4. 
 

127 
 Projekt „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWiD)” ID: 381773 współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. Umowa Gospostrateg nr 1/381773/17/NCBR/2018. 

 

Rysunek 2. Metody doradztwa rolniczego szczególnie ważne w procesie doradzania związanym z rolnictwem 
społecznym 

 

Źródło: J. Król, Social Farming - New Challenge for Development of Advisers’ Skills and Capabilities, European 
Seminar on Extension and Education, 18-21 June 2019, Acireale. 

 

Dla osób prowadzących gospodarstwo opiekuńcze wskazany jest kurs opiekuna osób starszych. 

Wskazane jest także wykształcenie kierunkowe.  

 

W zakresie hortiterapii organizowane są w różnych miejscach kursy i szkolenia.  

Poniżej lista wybranych miejsc, w których można odbyć studia podyplomowe z hortiterapii. Jest to 

sposób na zdobycie profesjonalnej wiedzy i rozwój swoich kompetencji. 

 Warszawa – SGGW – Terapia w ogrodzie: https://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-

kandydatow_/terapia-w-ogrodzie 

 Kraków – Uniwersytet Rolniczy – Terapia ogrodnicza: https://hortiterapia.urk.edu.pl/ 

 Olsztyn – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – Hortiterapia: 

http://rekrutacja.uwm.edu.pl/content/podyplomowe/hortiterapia#axzz63FxMnbsz 

 Poznań – Uniwersytet Przyrodniczy – Hortiterpia: 

http://woak.up.poznan.pl/pl/kandydat/studia-podyplomowe/hortiterapia/133-hortiterapia-

studia-podyplomowe 

 Lublin – Uniwersytet Przyrodniczy – Hortiterapia: https://www.up.lublin.pl/studia-

podyplomowe/?rid=16432 

W zakresie zooterapii: 

 Związek Zooterapeutów i Przewodników Zwierząt Pracujących – zooterapia -  

http://www.zooterapia.org.pl/kontakt/ 

 Polskie Stowarzyszenie Hodowców Osłów Na Rzecz Rozwoju Hodowli i Onoterapii – 

onoterapia –  http://www.psho.pl 
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7.  Załączniki – narzędzia badawcze 
 

7.1. Scenariusz wywiadu eksperckiego 

 

SCENARIUSZ WYWIADU EKSPERCKIEGO 

Przykłady łączenia pomocy/wsparcia/terapii z rolnictwem 

Chcemy pogłębić swoją wiedzę na temat możliwości łączenia działalności rolniczej z pomocą osobom 

potrzebującym takiego wsparcia, działalnością terapeutyczną, charytatywną itp.  

1. Proszę opowiedzieć o znanych Panu/i przypadkach świadczenia takich usług w polskich 

gospodarstwach rolnych. 

a. Jeśli znane są tego typu przykłady, proszę uszczegółowić:   

i. Kiedy i gdzie miało to miejsce? 

ii. Z czyjej inicjatywy takie usługi zostały wprowadzone? 

iii. Czy świadczenie takich usług było sformalizowane (np. w ramach projektu, umowy) czy 

też była to raczej niesformalizowana działalność gospodarzy na rzecz potrzebujących 

osób? 

iv. Jaka była grupa docelowa (kto korzystał z usług w gospodarstwie)? Jak wiele osób 

korzystało z tych usług? 

v. W jaki sposób finansowane były te usługi? 

vi. Co konkretnie składało się na te usługi (pobyt w gospodarstwie, wyżywienie, zajęcia, 

transport itp.)? 

vii. Jaka była rekompensata/formy rekompensaty za te usługi? 

2. Proszę opowiedzieć o znanych Panu/i przypadkach korzystania w Polsce przez jednostki 

pomocy społecznej lub inne podmioty związane z usługami w zakresie wsparcia społecznego 

z zasobów gospodarstw rolnych (roślinnych, zwierzęcych, kulturowych). 

a. Jeśli znane są tego typu przykłady, proszę uszczegółowić:   

i. Kiedy i gdzie miało to miejsce? 

ii. Proszę scharakteryzować te jednostki 

iii. Z czyjej inicjatywy takie usługi zostały wprowadzone? 

iv. Czy świadczenie takich usług było to sformalizowane (np. w ramach projektu, umowy) 

czy też była to raczej niesformalizowana działalność gospodarzy na rzecz potrzebujących 

osób? 

v. Jaka była grupa docelowa (kto korzystał z usług w gospodarstwie, ile osób)? 

vi. W jaki sposób finansowane były te usługi? 

vii. Co konkretnie składało się na te usługi (pobyt w gospodarstwie, wyżywienie, zajęcia, 

transport itp.)? 

3. Proszę opowiedzieć o znanych Panu/i przypadkach korzystania przez jednostki pomocy 

społecznej lub inne podmioty związane z usługami w zakresie wsparcia społecznego z 

zasobów polskiej wsi, np. organizowanie wycieczek na tereny wiejskie, zapraszanie do 

odwiedzania placówek prowadzonych przez osoby związane z wsią, zakup produktów od 
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gospodarzy, wykorzystywanie w działalności placówek tradycji i elementów kulturowych 

związanych z wsią itp. 

4. Proszę wskazać znane projekty o zasięgu krajowym jak i lokalnym, które miały lub mają na 

celu wspieranie rozwoju rolnictwa społecznego/ dotyczące łączenia działalności rolniczej i 

opiekuńczej.  

Potencjalne gospodarstwo opiekuńcze 

W projekcie zakładamy tworzenie gospodarstw opiekuńczych dla seniorów na bazie gospodarstwa 

rolnego.  

1. Jakie usługi są obecnie najbardziej potrzebne seniorom i ich rodzinom?  

a. Czy seniorzy/rodziny będący mieszkańcami wsi mają jakieś specyficzne potrzeby w tym 

zakresie? 

2. Czy należy powiązać gospodarstwa rolne świadczące pomoc seniorom z już funkcjonującym w 

Polsce systemem wsparcia? Jeśli tak, to w jakim stopniu powiązanie powinno nastąpić?   

Aktualny stan prawny  

3. Jaka forma prawna może być wykorzystana do prowadzenia tego rodzaju przedsięwzięcia? 

4. W ramach jakiego kodu PKD można prowadzić tego typu działalność? Czy zna Pani/i podmioty, 

które prowadzą działalność gospodarczą w tej sferze?  

5. W ramach jakiej formy organizacyjnej powinno działać gospodarstwo opiekuńcze (dzienny dom 

pobytu, rodzinny dom pomocy, placówka całodobowej opieki, ośrodek wsparcia – czy w ogóle 

taka klasyfikacja jest tu niezbędna? Od czego będzie zależeć?) 

Potencjalna zmiana stanu prawnego  

6. W jakiej formie prawnej upatruje Pan/i szans rozwoju gospodarstw opiekuńczych?  

7. Jakie przepisy prawa należy uwzględnić w tworzeniu tego typu podmiotów? Na jakie aspekty 

należy w szczególności zwrócić uwagę?   

8. Jakie zmiany należałoby wprowadzić do obecnie istniejącego systemu prawnego by można było 

tworzyć tego typu gospodarstwa?  

9. Nazwa „gospodarstwo opiekuńcze”– czy ta nazwa jest odpowiednia? Jakich innych słów użyć? 

Finansowanie  

10. Jak można sfinansować tego rodzaju działalność w ramach systemu, który będzie rozwijał się w 

Polsce w perspektywie 3 lat? Z jakich programów, strumieni finansowania, możliwości prawnych 

należy korzystać?  

a. Finansowanie bieżące 

b. Finansowanie na założenie działalności 

c. Jaki procent finansowania własnego? 

11. Jakie są dostrzegalne problemy związane z finansowaniem? W jaki sposób można je ograniczyć?  

12. Jakie ulgi albo zwolnienia podatkowe należałoby uwzględnić? 

Podsumowanie  

13. Jak Pana/i zdaniem powinien funkcjonować w Polsce system gospodarstw rolnych świadczących 

pomoc seniorom? 

Rozpoznanie zainteresowania  
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1. Jakich ogólnych rad udzieliłby/aby Pan/i osobom pracującym nad stworzeniem w Polsce 

systemu gospodarstw (rolnych) świadczących pomoc seniorom? 

2. Jakie są największe zagrożenia i bariery dla tworzenia takiego systemu w Polsce? 

3. Jakie instytucje, osoby, organizacje mogłyby Pani/a zdaniem włączyć się w proces tworzenia 

w Polsce gospodarstw rolnych świadczących usługi w zakresie pomocy seniorom? 

4. Czy jednostka, którą Pan/i reprezentuje mogłaby włączyć się w proces tworzenia w Polsce 

gospodarstw rolnych świadczących usługi w zakresie pomocy osobom potrzebującym 

wsparcia? 

b. Jeśli odpowiedź pozytywna: 

i. W jaki konkretnie sposób reprezentowana przez Pana/ią instytucja mogłaby włączyć w 

ten proces? 

ii. Z kim jeszcze należy nawiązać współpracę w tym zakresie? 

 

Podsumowanie  

1. Jakie dostrzega Pan/i szanse i zagrożenia dla rozwoju rolnych gospodarstw opiekuńczych?  

2. Czy ma Pan/i jakieś dodatkowe przemyślenia na temat przyszłego systemu gospodarstw 

rolnych świadczących pomoc osobom jej potrzebującym?  

3. Czy są jakieś ważne kwestie, które wcześniej nie zostały uwzględnione?   
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7.2. Scenariusze wywiadu w ramach Case Study 

Osoby realizujące projekty, autorzy inicjatyw, 
osoby bezpośrednio odpowiedzialne za tworzenie 
i realizację działań 
 

GENEZA INICJATYWY/ PROJEKTU/ GOSPODARSTWA 

1. Proszę opowiedzieć o sobie. Jak to się stało, że podjął Pan/i działania związane z łączeniem opieki 

i rolnictwa? Proszę opowiedzieć co do tego doprowadziło. 

a. Jakie ma Pan/i wykształcenie? 

b. Jakie wcześniejsze doświadczenie zawodowe? 

c. Jakie są Pana/i wcześniejsze związki z rolnictwem i wsią? Jaka jest historia działania w 

tych obszarach? 

d. Jakie są wcześniejsze doświadczenia związane z opieką, pomocą społeczną? Jaka jest 

historia działania w tych obszarach? 

e. W jaki sposób zaznajomił się Pan/i z tematyką zielonej opieki? 

2. Proszę opowiedzieć o instytucji/ organizacji, którą Pan/i reprezentuje. Jak to się stało, że zajęła 

się zagadnieniem łączenia działalności opiekuńczej i rolnictwa? Proszę opowiedzieć co do tego 

doprowadziło.8 

a. Czym zajmuje się instytucja/ organizacja?  

b. Jakie wcześniejsze związki oraz z rolnictwem i wsią? Jaka jest historia działania w tych 

obszarach? 

c. Jakie są wcześniejsze doświadczenia związane z opieką, pomocą społeczną? Jaka jest 

historia działania w tych obszarach? 

d. Skąd w ramach instytucji/organizacji pojawił się pomysł na podjęcie tematu zielonej 

opieki? Kto to zapoczątkował? Jakie inne aktywności były wcześniej prowadzone?  

e. W jaki sposób opieka w gospodarstwach wpisuje się w zwykłą działalność 

instytucji/organizacji? 

f. Kto w ramach instytucji/organizacji został wyznaczony do zajmowania się tym tematem? 

Dlaczego akurat te osoby? 

3. Dlaczego Pan/i/reprezentowana organizacja zajęła się tematem opieki w gospodarstwach 

rolnych?  

a. Jakie problemy chciał/a/liście rozwiązać? 

b. Proszę opisać cel, jaki sobie Pan/i/organizacja wyznaczyła. Co chcieliście osiągnąć? Jakich 

efektów Pan/i/organizacja oczekiwał (oczekuje)?  

c. Proszę opowiedzieć o tym, co zdecydowało o podjęciu działań związanych z opieką w 

gospodarstwie rolnym? Czy rozważaliście inne sposoby działania? 

d. Jakich zmian pod wpływem realizacji inicjatywy oczekiwał Pan/i w swoim gospodarstwie, 

w swoim życiu, w swojej karierze zawodowej? 

e. Co miała zyskać reprezentowana przez Pana/ią instytucja na realizacji inicjatywy? 

                                                           
8 Niebieskim kolorem czcionki wyróżniono tematy do omówienia z respondentami reprezentującymi 

instytucje 
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f. W jaki sposób chciał Pan/i/organizacja wpłynąć na otoczenie poprzez realizację 

inicjatywy? Czy oczekiwaliście jakichś zmian w społeczności? Czy oczekiwaliście jakichś 

zmian w życiu innych ludzi, odbiorców działań? 

PIERWOTNY PLAN DZIAŁANIA 

4. Powiedział Pan/i, że pierwotnym celem działań było ……………………… Czy te początkowe cele 

ulegały modyfikacji w czasie realizacji działań? Jeśli tak, to co wymuszało te modyfikacje? 

5. W jaki sposób planowano mierzyć efekty swoich działań i poziom realizacji celów? W jaki sposób 

określa/ją Pan/i/Państwo swój sukces? W jaki sposób Pan/i/Państwo stwierdzają, że inicjatywa 

działa w sposób poprawny? Czy ma/ją Pan/i jakieś konkretne wskaźniki, które monitorujecie? 

6. Kto miał być odbiorcą, beneficjentem Pan/i działań? Proszę scharakteryzować swoją grupę 

odbiorców. Czy zmianie ulegał skład grupy beneficjentów czy też działania były kierowane od 

początku do jednej grupy osób? 

7. Jakie źródła finansowania przewidywał Pan/i na etapie planowania działań? Czy źródła 

finansowania uległy zmianie w czasie realizacji działań? 

8. Co można było wykorzystać do rozpoczęcia działań związanych z opieką w gospodarstwie? Jakimi 

zasobami ludzkimi, rzeczowymi i kapitałowymi dysponował Pan/i/organizacja na starcie 

inicjatywy? 

a. Rodzaje działalności rolniczej prowadzonej wcześniej w gospodarstwie 

b. Infrastruktura 

c. Osoby 

d. Finanse 

e. Doświadczenie 

f. Organizacje wspierające – z jakimi organizacjami Pan/i/insytucja planował 

współpracować? Z jakimi organizacjami Pan/i/instytucja faktycznie współpracuje? 

9. Jakie były ograniczenia w planowaniu działań? Co należało wziąć pod uwagę? Czego brakowało 

by podjąć możliwie najlepsze działania? 

a. Forma prawna – w jakiej formie prawnej ostatecznie działa ta inicjatywa? 

b. Pozwolenia, kontrole, przepisy prawne – jakie pozwolenia trzeba było uzyskać, jakie 

kontrole przejść?  

REALIZACJA DZIAŁAŃ 

10. Jak wyglądało Pana/i gospodarstwo na stracie inicjatywy? Jak wyglądały gospodarstwa, w których 

świadczona była opieka na starcie inicjatywy? Czy zmodyfikował Pan/i/organizacja pierwotny 

stan gospodarstw/a by dostosować je do realizowanych działań? 

11. Proszę opowiedzieć, jak w praktyce przebiega realizacja działań. 

a. Jaka infrastruktura w ramach gospodarstw/a wykorzystywana jest do świadczenia opieki? 

b. Jakie pomieszczenia są wykorzystywane do świadczenia opieki? Jak są wyposażone? 

c. Kto bezpośrednio pracuje przy świadczeniu opieki? Jakie jest przygotowanie zawodowe 

tych osób? 

d. Jakie konkretnie usługi świadczy gospodarstwo? 

e. Czy gospodarstwo/a ma/ją określony program działania? Jak wygląda typowy dzień w 

gospodarstwie? 

f. Kto ostatecznie korzysta z usług gospodarstwa? W jaki sposób te osoby trafiły do 

gospodarstwa? Proszę krótko opisać ich sytuację życiową. 

g. W jaki sposób zorganizowane jest wyżywienie dla osób korzystających z usług 

gospodarstwa? 

h. W jaki sposób zorganizowany jest transport osób korzystających z gospodarstwa? 
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12. Proszę jeszcze raz podsumować wątek finansów – skąd gospodarstwo/a czerpią środki na 

działalność? 

13. Jakie są wydatki w związku z prowadzeniem tego typu działalności, które powinny być 

uwzględnione w biznesplanie? Jakie są realne koszty na osobę?  

14. Jakich zysków można oczekiwać prowadząc działalność w opisanym przez Pana/ią modelu?  

15. Jakie są/były największe trudności i bariery w realizowaniu zaplanowanych działań? 

16. Czy pojawiły się jakieś nieprzewidziane trudności? 

17. Czy pojawiły się jakieś nieprzewidziane ułatwienia? 

18. Co ułatwia realizację Pana/i inicjatywy? Co pomaga wdrażać i realizować założone cele?  

EFEKTY DZIAŁAŃ I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 

19. Czy podjęcie działań opiekuńczych wpłynęło na działalność rolniczą? 

20. Co zmieniło się a w Pana/i życiu pod wpływem pracy przy realizacji inicjatywy? 

21. Co zmieniło się w działalności reprezentowanej przez Pana/ią organizacji pod wpływem realizacji 

inicjatywy? 

22. Czy była wykonywana jakaś ewaluacja Pana/i/organizację inicjatywy? Czy posiada Pan/i jakieś 

dokumenty z tego tytułu?  

23. W jakim stopniu osiągnięto zaplanowane wskaźniki? Czy udało się osiągnąć planowane cele? Czy 

udało się rozwiązać zdiagnozowane problemy? 

a. Jeśli tak, to jakie czynniki miały kluczowy wpływ na odniesienie sukcesu? 

b. Jeśli nie, to jakie czynniki miały kluczowy wpływ na brak sukcesu? 

24. Jakie nieplanowane efekty osiągnięto? 

25. Jak realizacja inicjatywy wpłynęła na jej beneficjentów?  

26. Czy istnieje konieczność kontynuowania działań? Czy planuje Pan/i/organizacja kontynuować 

działania w przyszłości?  

a. Jakie modyfikacje zamierzacie do nich wprowadzić? 

b. Jakich ułatwień oczekuje Pan/i/organizacja? Zmian w prawie, nowych sposobów 

finansowania, współpracy z organizacjami? 

c. Czy oczekuje Pan/i/organizacja współpracy z doradztwem rolniczym? Jeśli tak, to na czym 

taka współpraca mogłaby polegać? 

27. Jakie perspektywy rozwoju ma Pana/i/organizacji inicjatywa? Jakie szanse i zagrożenia mogą 

pojawić się w perspektywie roku/5 lat. 
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Beneficjenci – osoby korzystające z efektów danego 
projektu, np. osoby przebywające w gospodarstwach 
opiekuńczych, członkowie ich rodzin 
 

1. Proszę opowiedzieć o sobie: 

a. Ile ma Pan/i lat?  

b. Gdzie Pan/i mieszka? Z kim Pan/i mieszka? Proszę opisać swój dom, swój pokój? 

c. Skąd Pan/i pochodzi? Czy zawsze mieszkał/a Pan/i w obecnym miejscu? 

d. Proszę opowiedzieć o swojej rodzinie: jaki jest jej skład, z którymi członkami rodziny 

utrzymuje Pan/i najbliższe relacje? 

e. Proszę opowiedzieć o swoim życiu zawodowym? Jakie ma Pan/i wykształcenie? Gdzie i 

jak długo Pan/i pracował/a? Czy obecnie jest Pan/i na rencie/emeryturze? 

2. Proszę opowiedzieć, jak wyglądał typowy dzień w Pana/i życiu zanim zaczął Pan/i uczęszczać do 

gospodarstwa X? 

3. Na czyje wsparcie może Pan/i liczyć w razie potrzeby? 

a. Na wsparcie rodziny? 

b. Na wsparcie przyjaciół i znajomych? 

c. Na wsparcie instytucji pomocowych? 

d. Na wsparcie organizacji pozarządowych/kościelnych? 

4. Proszę opowiedzieć jak do tego doszło, że stał/a się Pan/i uczestnikiem aktywności w 

gospodarstwie X? 

5. Jak wygląda Pana/i typowy dzień obecnie, gdy uczestniczy Pan/i w działaniach w gospodarstwie 

X? Proszę opowiedzieć po kolei jakie rzeczy zazwyczaj Pan/i robi. Pytania uzupełniające: 

a. Jak Pan/i dojeżdża do gospodarstwa X? 

b. Jakie posiłki spożywa Pan/i w ciągu dnia? 

c. Jak zorganizowany jest czas spędzany w gospodarstwie? Co Pan/i robi gdy tu przebywa? 

d. Czy pomaga Pan/i w jakichś pracach związanych z rolnictwem? 

6. Czy Pana/i stan zdrowia wymaga korzystania z opieki medycznej lub przyjmowania leków? Czy 

korzysta Pan/i z pomocy w tym zakresie w czasie pobytu w gospodarstwie X? 

7. Jak opisał/aby Pan/i właścicieli gospodarstwa i swoje relacje z nimi? Jeśli dodatkowo oprócz 

właścicieli ktoś jest zatrudniony do opieki, to dopytujemy: Jak opisałaby Pan/i osoby pracujące w 

gospodarstwie i swoje relacje z nimi? 

8. Co najbardziej Panu/i podoba się w gospodarstwie X? 

9. Co zmieniłby/aby Pan/i w gospodarstwie X? Czy czegoś Panu/i tu brakuje? 

10. Co zmieniło się w Pan/i życiu pod wpływem uczestnictwa w gospodarstwie X? 

11. Co Pan/i sądzi o gospodarstwie X? Czy chciałby/aby Pan/i nadal spędzać tu czas? Czy w Polsce 

powinno powstawać więcej tego typu gospodarstw? Jeśli tak, to dlaczego? 
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Beneficjenci – rolnicy prowadzący gospodarstwa w 
ramach projektu stworzonego przez inny podmiot 
 

GENEZA GOSPODARSTWA OPIEKUŃCZEGO 

1. Proszę opowiedzieć o sobie i swoim gospodarstwie. Jak to się stało, że zdecydował się Pan/i na 

udział w projekcie „Zielona Opieka”? Dlaczego podjął Pan/i działania związane z łączeniem opieki 

i rolnictwa? Proszę opowiedzieć co do tego doprowadziło. 

a. Jakie ma Pan/i wykształcenie? 

b. Jakie wcześniejsze doświadczenie zawodowe? 

c. Jakie są Pana/i wcześniejsze związki oraz z rolnictwem i wsią? Jaka jest historia działania 

w tych obszarach? 

d. Jakie są wcześniejsze Pana/i doświadczenia związane z opieką, pomocą społeczną? Jaka 

jest historia działania w tych obszarach? 

e. Czy w Pana/i gospodarstwie były wcześniej  prowadzone jakieś inne dodatkowe 

aktywności?  

f. Skąd pojawił się pomysł na podjęcie tematu zielonej opieki? Kto to zapoczątkował? W 

jaki sposób zaznajomił się Pan/i z tematyką zielonej opieki?  

g. W jaki sposób opieka w gospodarstwach wpisuje się w zwykłą działalność 

gospodarstwa? 

2. Dlaczego zdecydował się Pan/i na stworzenie gospodarstwa opiekuńczego?  

a. Jakie problemy chciał Pan/i rozwiązać? 

b. Proszę opisać cel, jaki sobie Pan/i/ wyznaczyła. Co chciał Pan/i osiągnąć? Jakich efektów 

Pan/i/ oczekiwał (oczekuje)?  

c. Proszę opowiedzieć o tym, co zdecydowało o podjęciu działań związanych z opieką w 

gospodarstwie rolnym? Czy rozważał Pan/i inne sposoby działania? 

d. Jakich zmian pod wpływem realizacji inicjatywy oczekiwał Pan/i w swoim gospodarstwie, 

w swoim życiu, w swojej karierze zawodowej? 

e. Co miało zyskać reprezentowane przez Pana/ią gospodarstwo na realizacji inicjatywy? 

f. W jaki sposób chciał Pan/i/ wpłynąć na otoczenie poprzez realizację inicjatywy? Czy 

oczekiwał Pan/i jakichś zmian w społeczności? Czy oczekiwał Pan/i jakichś zmian w życiu 

innych ludzi, odbiorców działań? 

PIERWOTNY PLAN DZIAŁANIA 

3. Powiedział Pan/i, że pierwotnym celem działań było ……………………… Czy te początkowe cele 

ulegały modyfikacji w czasie realizacji działań? Jeśli tak, to co wymuszało te modyfikacje? 

4. W jaki sposób planowano mierzyć efekty działań i poziom realizacji celów? W jaki sposób określa 

Pan/i swój sukces? W jaki sposób Pan/i/ stwierdza, że inicjatywa działa w sposób poprawny? Czy 

ma/ją Pan/i jakieś konkretne wskaźniki, które są monitorowane? 

5. Kto miał być odbiorcą, beneficjentem Pan/i działań? Proszę scharakteryzować swoją grupę 

odbiorców. Czy zmianie ulegał skład grupy beneficjentów czy też działania były kierowane od 

początku do jednej grupy osób? 

6. Jakie źródła finansowania przewidywał Pan/i na etapie planowania działań? Czy źródła 

finansowania uległy zmianie w czasie realizacji działań? 

7. Co można było wykorzystać do rozpoczęcia działań związanych z opieką w gospodarstwie? Jakimi 

zasobami ludzkimi, rzeczowymi i kapitałowymi dysponował Pan/i/ na starcie gospodarstwa 

opiekuńczego? 
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a. Rodzaje działalności rolniczej prowadzonej wcześniej w gospodarstwie 

b. Infrastruktura 

c. Osoby 

d. Finanse 

e. Doświadczenie 

f. Organizacje wspierające – z jakimi organizacjami Pan/i planował współpracować? Z 

jakimi organizacjami Pan/i/instytucja faktycznie współpracuje? 

8. Jakie były ograniczenia w planowaniu działań? Co należało wziąć pod uwagę? Czego brakowało 

by podjąć możliwie najlepsze działania? 

a. Pozwolenia, kontrole, przepisy prawne – jakie pozwolenia trzeba było uzyskać, jakie 

kontrole przejść?  

REALIZACJA DZIAŁAŃ 

9. Jak wyglądało Pana/i gospodarstwo na stracie inicjatywy? Czy zmodyfikował Pan/i/organizacja 

pierwotny stan gospodarstw/a by dostosować je do realizowanych działań? 

10. Proszę opowiedzieć, jak w praktyce przebiega realizacja działań. 

a. Jaka infrastruktura w ramach gospodarstw/a wykorzystywana jest do świadczenia 

opieki? 

b. Jakie pomieszczenia są wykorzystywane do świadczenia opieki? Jak są wyposażone? 

c. Kto bezpośrednio pracuje przy świadczeniu opieki? Jakie jest przygotowanie zawodowe 

tych osób? 

d. Jakie konkretnie usługi świadczy gospodarstwo? 

e. Czy gospodarstwo/a ma/ją określony program działania? Jak wygląda typowy dzień w 

gospodarstwie? 

f. Kto ostatecznie korzysta z usług gospodarstwa? W jaki sposób te osoby trafiły do 

gospodarstwa? Proszę krótko opisać ich sytuację życiową. 

g. W jaki sposób zorganizowane jest wyżywienie dla osób korzystających z usług 

gospodarstwa? 

h. W jaki sposób zorganizowany jest transport osób korzystających z gospodarstwa? 

11. Proszę jeszcze raz podsumować wątek finansów – skąd gospodarstwo/a czerpią środki na 

działalność? 

12. Jakie są wydatki w związku z prowadzeniem tego typu działalności, które powinny być 

uwzględnione w biznesplanie? Jakie są realne koszty na osobę?  

13. Jakich zysków można oczekiwać prowadząc działalność w opisanym przez Pana/ią modelu?  

14. Jakie są/były największe trudności i bariery w realizowaniu zaplanowanych działań? 

15. Czy pojawiły się jakieś nieprzewidziane trudności? 

16. Czy pojawiły się jakieś nieprzewidziane ułatwienia? 

17. Co ułatwia realizację Pana/i inicjatywy? Co pomaga wdrażać i realizować założone cele?  

EFEKTY DZIAŁAŃ I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 

18. Czy podjęcie działań opiekuńczych wpłynęło na działalność rolniczą? 

19. Co zmieniło się a w Pana/i życiu pod wpływem pracy przy realizacji gospodarstwa opiekuńczego? 

20. Czy była wykonywana jakaś ewaluacja Pana/i/organizację inicjatywy? Czy posiada Pan/i jakieś 

dokumenty z tego tytułu?  

21. W jakim stopniu osiągnięto zaplanowane wskaźniki? Czy udało się osiągnąć planowane cele? Czy 

udało się rozwiązać zdiagnozowane problemy? 

a. Jeśli tak, to jakie czynniki miały kluczowy wpływ na odniesienie sukcesu? 

b. Jeśli nie, to jakie czynniki miały kluczowy wpływ na brak sukcesu? 

22. Jakie nieplanowane efekty osiągnięto? 
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23. Jak realizacja inicjatywy wpłynęła na jej beneficjentów?  

24. W przypadku zakończenia uczestnictwa w projektach realizowanych przez ODR: W jaki sposób 

kontynuuje Pan/i swoją działalność w gospodarstwie opiekuńczym po zakończeniu projektu? 

a. Jakie modyfikacje wprowadził/a Pan/i do sposobu działania?? 

b. Jakich ułatwień oczekuje Pan/i? Zmian w prawie, nowych sposobów finansowania, 

współpracy z organizacjami? 

c. Czy oczekuje Pan/i/ współpracy z doradztwem rolniczym? Jeśli tak, to na czym taka 

współpraca mogłaby polegać?9 

25. W przypadku gospodarstw nadal będących w projekcie: Czy istnieje konieczność kontynuowania 

działań? Czy planuje Pan/i/organizacja kontynuować działania w przyszłości?  

a. Jakie modyfikacje zamierzacie do nich wprowadzić? 

b. Jakich ułatwień oczekuje Pan/i/organizacja? Zmian w prawie, nowych sposobów 

finansowania, współpracy z organizacjami? 

c. Czy oczekuje Pan/i/organizacja współpracy z doradztwem rolniczym? Jeśli tak, to na 

czym taka współpraca mogłaby polegać? 

26. Jakie perspektywy rozwoju ma Pana/i/organizacji inicjatywa? Jakie szanse i zagrożenia mogą 

pojawić się w perspektywie roku/5 lat. 

  

                                                           
9 W tym przypadku niebieski kolor czcionki oznacza zagadnienie, które omawiane było tylko z wybranymi 
grupami respondentów. 
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Osoby z otoczenia – współpracownicy, osoby 
wspierające, obserwatorzy zewnętrzni, lokalni eksperci 
 

GENEZA INICJATYWY/ PROJEKTU/ GOSPODARSTWA 

1. Jaka jest geneza inicjatywy? 

a. Skąd Pan/i zna realizatorów inicjatywy? Jak scharakteryzowałby Pan/i te osoby? 

b. Jakie są wcześniejsze doświadczenia realizatora związane z opieką, pomocą 

społeczną? Jaka jest historia działania w tych obszarach? 

c. Co Pana/i zdaniem realizator chciał osiągnąć poprzez swoją inicjatywę? Jakie 

problemy zdiagnozował? 

d. Czy uważa Pan/i, że diagnoza problemów wykonana przez realizatora była trafna? 

e. Co Pana/i zdaniem sprawiło, że to właśnie ten realizator zdecydował się podjąć tę 

inicjatywę?  

2. W Pan/i opinii, dlaczego dany realizator zajął się tematem opieki w gospodarstwach rolnych?  

a. Jakie problemy chciał rozwiązać? 

b. Jakie cele były wyznaczone? Co chciał osiągnąć? Jakich efektów oczekiwał 

(oczekuje)?  

c. Jakich zmian pod wpływem realizacji inicjatywy oczekiwał Pan/i w swojej pracy 

d. Co miała zyskać reprezentowana przez Pana/ią instytucja na realizacji inicjatywy?10 

e. Czy oczekiwał Pan/i jakichś zmian w społeczności? Czy oczekiwał Pan/i jakichś zmian 

w życiu innych ludzi, odbiorców działań na skutek realizacji inicjatywy? 

PIERWOTNY PLAN DZIAŁANIA 

3. Co można było wykorzystać do rozpoczęcia działań związanych z opieką w gospodarstwie? 

Według Pan/i jakie zasoby były niezbędne na stracie inicjatywy?   

a. Rodzaje działalności rolniczej prowadzonej wcześniej w gospodarstwie 

b. Infrastruktura 

c. Osoby 

d. Finanse 

e. Doświadczenie 

f. Organizacje wspierające – z jakimi organizacjami Pan/i/instytucjami  planował 

współpracować? Z jakimi organizacjami Pan/i/instytucja faktycznie współpracuje? 

4. Jakie były ograniczenia w planowaniu działań? Co należało wziąć pod uwagę? Czego 

brakowało by podjąć możliwie najlepsze działania? 

a. Forma prawna – w jakiej formie prawnej ostatecznie działa ta inicjatywa? 

b. Pozwolenia, kontrole, przepisy prawne – jakie pozwolenia trzeba było uzyskać, jakie 

kontrole przejść?  

REALIZACJA DZIAŁAŃ 

5. Czy w trakcie realizacji inicjatywy współpracowali Państwo? Jak układała się współpraca 

pomiędzy Państwem? Na czym ta współpraca polegała? Jaka była Pana/i rola i zadania w tej 

współpracy? 

6. Jakie są/były największe trudności i bariery w realizowaniu zaplanowanych działań? 

7. Co ułatwiało realizację planu? 

                                                           
10 Niebieskim kolorem czcionki wyróżniono pytania zadawane przedstawicielom instytucji. 
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8. Czy pojawiły się jakieś nieprzewidziane trudności? 

EFEKTY DZIAŁAŃ I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 

9. Czy podjęcie działań opiekuńczych wpłynęło na sytuację w lokalnej społeczności? 

10. Co zmieniło się a w Pana/i życiu pod wpływem pracy przy realizacji inicjatywy? 

11. Co zmieniło się w działalności reprezentowanej przez Pana/ią organizacji pod wpływem 

realizacji inicjatywy? 

12. Czy była wykonywana przez Państwo jakaś ewaluacja inicjatywy? Czy posiada Pan/i jakieś 

dokumenty z tego tytułu?  

13. W jakim stopniu osiągnięto zaplanowane wskaźniki? Czy udało się osiągnąć planowane cele? 

Czy udało się rozwiązać zdiagnozowane problemy? 

a. Jeśli tak, to jakie czynniki miały kluczowy wpływ na odniesienie sukcesu? 

b. Jeśli nie, to jakie czynniki miały kluczowy wpływ na brak sukcesu? 

14. Jakie nieplanowane efekty osiągnięto? 

15. Jak realizacja inicjatywy wpłynęła na jej beneficjentów?  

16. Według Pana/i, jakie są perspektywy rozwoju inicjatywy? Jakie szanse i zagrożenia mogą 

pojawić się w perspektywie roku/5 lat? 

17. Czy istnieje konieczność kontynuowania działań?  

a. Jakie modyfikacje zamierzacie do nich wprowadzić? 

b. Jakich ułatwień oczekuje Pan/i/organizacja? Zmian w prawie, nowych sposobów 

finansowania, współpracy z organizacjami? 

c. Czy oczekuje Pan/i/organizacja współpracy z doradztwem rolniczym? Jeśli tak, to na 

czym taka współpraca mogłaby polegać? 

d. Jakie modyfikacje powinny być wprowadzone? 

e. Jakich ułatwień oczekują gospodarstwa opiekuńcze? Jakie zmiany w prawie, nowe 

sposoby finansowania, współpracy z organizacjami powinny zostać rozwinięte? 

f. Czy oczekuje Pan/i/ dalszej współpracy z gospodarstwem opiekuńczym? Na czym ta 

współpraca będzie polegać?   

 

 


