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Jok to się robi w Holondii
TuI ipany, kanaĘ, poldery,
rowery, ale i gospodarstwa
opiekuńcze. Od 20 do 25 czerwca
grupa z PoIski wzięła udział
wwizycie studyj_nej na temat
,,Zagranicznych dobrych praktyk
w zakresie łączenia rolnictwa
i działalności opiekuńczej"
w Holandii.

W vłyjeździe wźtęlo udńń 20
uczestników zainteresowanych pro-
cesem twofzenia gospodarstw opie-
kuńczych w Polsce - doradcy zWo-
jewódzkich Ośrodków Doradztwa
Rolniczego (talże z DODR), ptzed-
stawiciele jednostek naukowych, ad-
ministracji rządowej i samorządowej,
insqrtrrcji pracujących na rzecz toz-
woju rolnictwa społecznego, a ta|<że

rolnicy. Celem wruyty blł,o zapozna-
nie uczestnikówz systemem prawno-
-instyrucjonalnym oraz założęniami
organizacylnymi i dobrymi prakty-
kami w zakresie funkcjonowania go-
spodarstw opiekuńczych w Holandii.

W'rzyta zostńa zor ganizowat|a pt zęz
Centrum Doradztvva Rolniczego
w Brwinowie oddział w krakowie
,w ramach pĄektu ,,GROWID:
Gospodarstwa opiekuńcze w roTwo-
ju obszarów wiejskich wobe cwyzvłań
demograficznych", finansowanego
przez Narodowe Centrum Badań
i Rozrvoju w ramach strategicznego
progfamu badań naukowych i prac
rozwojowych,,Społeczny i gospodar-
czy rorwoj Polski w warunkach g1o-

baliĄących się rynków" GOSPO-
STRATEG.

Rolnictwo no pomoc
Rolnictwo opiekuńcze rozrvija się
z powodzeniem w wielu krajach eu-
ropejskich. Jak pokazĄą dane stał-
stycznę, najlepiej rorw,inięty system
dzińa w Holandii. TaIźe w Polsce

podejmowane są inicjatywy tączące
rolnictwo i pomoc osobom potrze-
bującpn. Przykladem są organizaqe
p ozar ządow e. które pr ow adzą go spo -
darstwa rolne i nabazie działalności
rolniczej oferują terapię dla potrze-
bujących.

Wyazd studyjny do holenderskich
gospodarstw opiekuńczych miał
pokazać sposoby adaptacji tej idei
do polskich warunków. O systemie
pomocy dzia|ającym w Holandii
opowiedziała koordlmator ds. roz-
woju i relacji w Federatie Landboue
en Zorg, Anouk Hafkam. Przedsta-
ńla zalożęnia prawno - ins§tucj o nal-
ne i organizacylne funkcjonowania
systemu gospodarstw opiekuńczych.

Holendęrskie farmy opiekuńcze
śwtadczą usługi edukacyjne i opie-
kuńcze, sprzedają też produkty rolne.
Ich podopiecznibiorą udziat w pra-
cach w gospodarstwie. Opiekują się
rwierzętami, mają możIiwość wybo-
ru prac gospodarskich, uczestniczą
w przygotov,rywaniu zdrowych po-
siłków Codzienny rytm gospodar-

stwa daje im poczucie bezpieczeń,
styva, zapęwrria dużo ruchu i zabawy
na otwartej przesttzeni,

Budzetowe cieniodze
i dobry wizerunek'

W Holandii do gospodarstw opie-
kuńczych przyjmowane są osoby,
które wymagają opieki i nie są samo-
dżtęInę.Ich pobyt jest finansowany
ze środków zbudżętll państwa, które
sąpfzyznawane gminom, a następnie
rozdzielane na poszczególne gospo-
darstwa. KoszĘ pobytu na farmie są

częściowo opłacane przez rodziny
podopiecznych propoĘonalnie
do zarobków.

Anouk Hafkam podkreślała rolę do-
brego wizerunku gospodarstwa dla
powodzenia opiekuńczego przedsię-
wźlęciaWńne jest zdobycie zaufania
lokalnej społeczności oruz zapewnie-
nie dobrej opieki, która wpłyrva po-
zrtywnie na zdrowię podopiecznych,
Ze wĄędu na duże ryzyko lvypad-
kóvł, koszty ubezpieczenia takich go-
spodarstw są Holandii wysokie.
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Certyfikot no trzy loto
Miejscowe gospodarstwa opiekuń-
cze są kontrolowane przez FederaĄę
Rolnictwa i Opieki, która jest jed-
nostką certl.fikującą i raz na trzy 7ata
przyznaje certyfikaty umożIiwiają-
ce świadczenie uslug opiekuńczych.
Dodatkowo właściciele gospodarstw
mają obowiązek przedl<Ładania raz
w roku szczegół,owych sprawozdań
dotyczących całego gospodarstwa.
Prowadzenie gospodarstwa opiekuń-
czego jest tu regulowane przezwiele
przepisów. Ma to zmniĄszyć ryzyko
wystąpienia nieprawidłowo ści.

Nie tylko zwierzęto

Po 20 Iatach funkcjonowania gospo-
darstw opiekuńczych w Holandii,
spoleczeńsfwo postrzega je (nie-
co niesprawiedliwe) jako miejsca,
w których można poprzebywać ze
zwierzętami - karmiąc je i gJaszcząc.
W rzeczywistości gospodarstwa te
zap elvniają pr zebyw ającym tam oso-
bom mozliwość pracy, która daje im
satysfakcję oraz wvmierne efekty, np.
w postaci z|lioru \yarzyw,które wcze-
śniej zasiali,
Na farmach toczr- się normalne ży-
cie. Rltm ten \ylznacza plan dnia
przebywającl,ch tam osób, zapewnia
przestrzeń i spokój potrzebne do re-
generacji, a kontakt z opiekunami
daje poczucie, że zostali wysłuchani
i zauważęni. Co najrvażniejsze - ta-
kie osoby, wr.konujące choćby naj-
prostsze prace, czulą się częścią spo-
łeczności i są dumne, że ich wysiłek
zostal docenionł,.

Ęrze,pisy i nieregulorne
oocnooy
Uczestnicy v,,yjazdu odwiedzili m.in.
gospodarstwo opiekuńcze w miej sco-
wości Bornsesteeg, połoŻone w hi-
storycznej krainie na terenie Świę-
tego Cesarstwa Rzymskiego. Oferta
gospodarstwa, jako opiekuńczego
ogrodu ekologicznego oraz deta7icz-
nego punktu sprzedaży produktów
rolnych, umożliwia dlvrersyfikację
dochodu i zmnt€lsza ryzyko utraty
płynności finansowej. Opieka nad

potrzebuiącymi i prowadzenie go-
spodarstwa opiekuńczego, to misja,
która poza łlymiarem finansowym,
daje też poczucie czynienia dobra.

Holenderskie gospodarstwa opie-
kuńcze, kiedyś chętnie wybierane
jako forma dodatkowego zarobku
gospodarstw rolnych, znalazly się
w trudnej sy,tuacji. Z jednej stro-
ny muszą llzyskać wiele pozwoleń
i dostosować się do skomplikowa-
nych wymogów i regulacji prawnych.
Z drugiĄ - pomoc ze strony Pań-
stwa polegaj ąca na dofinansowaniu
pob}.tu pacjentów, jest nieregularna,

co utrudnia planowanie przychodow
z tego rypu dzialalności.

Przepisy, system/
plenlqdze
Holenderskie doświadczenia po-
kazują bariery rorwoju rolnictwa
opiekuńczego także w Polsce, U nas
przeszkodąjest między innymi brak
regulacji prawnych, które umozli-
w\Ąą łączenię dzial,alności rolniczej
i opiekuńczej.
Utrudniona jest także współpraca
pomiędzy samorządami, a rolnika-
mi, w ramach podmiotów ekonomii
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spolecznej. Brak regulacji prawnych
utrudnia zdobycie środków finanso-
wych, które mogłyby zostać *yko-
rzystanę do tworzenia gospodarstw
opiekuńczyctr (np. funduszy prze-
znaczonych na r ozw ój ekonomii spo -
(ecznĄ).

9d pq*iedzio lność
l nleslente pomocy
Barierę stanowi również społeczna
postawa wobec starzenia się miesz-
kańców obszarów wiejskich i niechęć
do ponoszenia nakladów na senio-
rów. Ttzęba też pamiętać, że uslugi
opiekuńcze, prowadzenie terapli i za-
jęć integracyjnych, to obszary dita-
łalności, które wiĘą się ze szczegó|-
ną odpowiedzialnością za drugiego
człońeka. Kluczowa w rym procesie
jest chęć niesienia pomocy osobom
potrzebującym, co oznacza, że nie
jest to zajęcie dla każdego.

Polska jest krajem w którym rolnic-
fwo społeczne dopiero się rorw7ja,
szczegóLnie na terenach wiejskich.
Ludzie potrzebujący i ich rodziny są

skazani na niedofinansowany system
pomocy społecznej i ochrony zdro-
wia, dlatego warto iść drogą Holen-
drow, którzy uważnię analiĄą ry-
nek i poszukują stabilnych rozwią-
zań odpowiadających na społeczne
potrzeby.

Projekt,,GRO\ĄTD: Gospodarstwa
opiekuńcze \^/ rozwoju obszatów
wiejskich wobec wzwan demogra-
ficzny ch" r ea7izow any j est pr zez kon-
sorcjum w składzie:
, Ministerstwo Rolnictwa i Roz-

wojuWsi,

Instyttlt Socjologii Uniwersl.te-
tu Jagiellońskiego,
Uniwersytet Rolniczy im. Hu-
gona Kołłątaja w Krakowie,
Centrum Doradzśna Rolni-
czego w Brwinowie Oddział
w Krakowie.

Więcei informocii możno uzyskoć
no stronie proiektu:
www.growid.pl
oroz no profilu
Focebook.

Artykuł powstał w aparciu o Wizytę studyjną

do Holandii nt.,Zagraniczne dobre praktyki

w zakresie lączenia rolnictwa i działalności
opiekuńczej" w ramach projektu,,GROWlD:

Gospod o,s I wa opi ę[u ńę 7ę,a rozwoju

obszarow wtejsktch wobec wyzwań
demog rafi cznych" fi n a nsowa nego p rzez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach s,trateglcznega programu badań
naukowych i prac rozwojowych,,Społeczny
i gospodarczy rozwoj Polski w warunkach
g l ob a l i z u j ący ch s t ę ry n kow" GO S PO ST RATEG.

Magd a l e n a Ch a ryta nowi cz, DaDR,
PZDR Lubin
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