
ROLNlCTWO SPOŁECZNE

Pod opiekq
Rolnictwo społeczne to
innowacyjne podejście
do rolnictwa, którego istotą
jest wielofunkcyjność
rozumiana jako możliwość
zaspokojenia potrzeb nie
tylko produ kcyj no-ryn kowych,
ale także pozarolniczych -
środowiskowych, ku ltu rowych,
gospodarczych i społecznych.

Gospodarstwa opiekuńcze wpisują
się w rolnictwo społeczne. Opieka
jest świadczona w oparciu o infra-
strukturę gospodarstwa i w powtąza-
niu z wykonywaną dzia|alnością rol-
niczą. Jest to alternatywne podejście
do rolnictwa opierające się na zaloże-
niu, że zasoby gospodarstwa rolnego
mogą być efektywnie wykorzystane
do innej działalności.

Można zatem rozumieć rolnictwo
społeczne, j ako połączenie działa\no -
ś ci rolniczej z dzialalno ś cią sp o|,e czną
w czterech obszarach:
. zajęćta reedukaryjne i terapeu-

tycznę,
. integracja poprzez pracę i włą-

czanie społeczne,
. dzia|,ańapedagogiczne,
. usługi opiekuńcze.

Co to igst
go§pod.o rstwo
oplekuncze
Gospodarstwa opiekuńcze są formą
wsparcia w zakresie opieki i integra-
cji społecznej , reŃzowanąw ramach
go sp odarstwa p r ow adzące go dzialal-
ność rolniczą.
Przebywanie w środowisku wiej-
skim sprzyja zachowaniu witalno-
ści, samodzielności i niezalężności.
Seniorzy mogą tutaj rozwijać swoje
zainteresowania, czuĆ się potrzebni,
angażować się w prace gospodarskie,
wspólne gotowanie czy kontakty
społeczne.

W Europie takie podejście jest już
bardzo popularne na przykład w Ho-
Iandli czy l.<rajach skandynawskich.
W Polsce trwają prace związane
z wprowadzeniem regulacji praw-
nych i możliwości współpracy rolni-
ków z sektorem publicznym.

Najliczniejsz4 Ervp4, która tego
wsparcia potrzebuje, są osoby po-
wyżej 65. roku życia, nieakpne za-
wodowo lub niesamodzielne. Reko-
menduje się, aby oferta gospodarstw
opiekuńczych miała formę placówki
dziennego pob}.tu. Udowodniono,
że tal<t rodzaj opiel<, w przeciwień-
stwie do placówek całodobowych,
sprzyja dluższemu zachowaniu do-
brej kondycji fizyczn€1 i psychicznej
pensj onariuszy w wieku senioralnym.

Prowadzenie gospodarstwa opiekuń-
czego nie Wmagadodatkowych kwa-
lifikacji. Rolnik stwarza podopiecz-
nym warunki dziennego pobytrr,
dające poczllcie komfortrr, zapelvnia
możliwość udziałuw rożnych aktyw-
nościach oraz miejsce do odpoczynku.
Ze wĄędu na brak uregulowań
prawnych ołreślających wmaga-
nia infrastrukturalne i podstawowy
zal<res usług, właściciel dzienne-
go domu pobyru ma dużą swobodę
w tym zakresie. Pamiętajmy, że pro-
wadzęnię terapii zajęciow€1, rehabi-
htaĄi czy terapii specjalistycznych
wymaga jużzatrudnięnia osoby z od-
powiednimi kwalifi kacj ami.

Zo iecio
w 9ąspgdo rstwie
oplekunczym
Dda|alność rolnicza może być pod-
stawą do prowadzenia zróżnicowa-
nych zajęć dla osób starszych lub
chorych, czyli m.in.:
. forma spokojnej rel<reacji, za-

pewnienie kontaktu z przyto-
dą - możIiwość odpoczynlal

w ogrodzie, gry w szachy, war-
caby, gry planszowe, dostęp
do biblioteczki, zajęcia ruchowe
na świeżym powietrzu,

' zapewnienie kontaktu ze nnłie-
rzętami,

, pomoc w drobnych pracach po-
lowych, bądź ogrodniczych np.
pielęgnacja rabat, podlewanie,
odchw aszczanie, zbier anie owo -
ców iwarz,yllv itp.,, prace w domu i obejściu,

' wspólne przetwórstwo płodów
rolnych,

' wspólne przygotov\rywanie re-
gionalnych potraq

' zajęcia rękodzielnicze, tzemio-
sło artystyczne,

. wszelkie prace zvriązane z co-
dziennym funkcj onowaniem go -
spodarstwa rolnego,

Gospodarstwa opiekuńcze mogą stać
się alternatywą dla domów opieki.
Na rynku ca|y czas rośnie zapotrze-
bowanie na usługi opiekuńcze dla
osób starszych.

Formy prawn€ prowadzonia
go§podar§twa opiekuńczego:
" podmiot ekonomii §połecznej
(fu nd aeja, stowa rzyszen ie,
spółdziel nia, soejal na),

. działalność gospodareza jako
dodatkowe źródło doehodu dla
rolnika"

Formy organizacyjne
prowadzenia gospodarstwa
opiekuńczego:
.dzienny dom pobytu,
,rodzinny dom pomocy
(działalność gospodareza
w zakresie prowadzenia plaeówki
zapewniająeej całodobową
opiekę).

Wybór formy organizacylnej zależy
od rodzaju opieki, którą rolnik chce
sprawować oraz speclńki grupy od-
biorców tęi oferĘ. Rekomenduje
się, aby gospodarstwa opiekuńcze
blĄy prowadzone jako dzienne domy
opieki dla seniorórłł, stanowiące do-
datkowe źródlo dochodu rolnika. Po-
zsł, oli to zachow ać p ierwotny - rolni -
czy charakter obiektu.
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Bezpieczne usługi
W interesie osób prowadzących tego
t}pu działalność leży zapewnienie
jal< naj:ł,yższego poziomu oferowa-
nych usług i bezpieczeństwa ludzi
otaczanych opieĘ. Jest to możliwe
tylko w prqpadku spełnienia rły-
mogów lokalowych, odpowiednie-
go przygotowania meryrtoryczne-
go pracowników oraz stosowania
wysokich standardów etycznych.
Dlatego gospodarstwo opiekuńcze
powinno dzialaćw oparciu o istnieją-
ce formy organtzacyne jednostek po-
mocy społecznej, jak dzienny dom po-
bltu, rodzinny dom pomocy, placów-
ka całodobowej opieki prowadzona
w ramach działalności gospodarczej.

Prowadzenie przedsięwzięcia w ta-
kiej formie ułatwia spełnienie wymo-
gów stawianych tego typu placów-
kom, a także dostęp do żródel, finan-
sowania. Gospodarstwo, w którym
jest zotganizowane gospodarstwo

opiekuńcze powinno trudnić się pro-
dukcją roślinną i zwierzęcą.

Nie tylko dlo seniorów
Gospodarstwa opiekuńcze mogą
świadczyć usługi różnym grupom
v,,ymagającym wsparcia. Doświad-
częnia krajów Europy pokazĄą,
że terapia ptowadzona w gospodar-
stwach rolnych może mieć pozrtyw-
nywpłyrv m.in. na:
, seniorów - osĄ wymagĄące

opieki, terapii, rehabihtacji, za-
jęć integraryjnych ze względu
nańeĘ

r osobl niepełnosprawne - zwią-
zanę i z dysfunkcj am i motorycz-
nymi, i ograniczentami intelek-
tualnymi,

. osobf chorujące psychicznie,
o osobl z problemami behawio-

ralnymi,
. osobl borykające się z uzńeż-

nieniami,
. osobl wymagające reintegra-

cji spolecznej, np. ze względll

na fakt opuszczeniazakładu kar-
nego, długotrwałe pozostawanie
bez pracy,z trw.vuypaleniem za-
wodowym, dzięci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, jak
ńwnież tzw. trudna młodzież.

Wybór grupy odbiorców wsparcia
na7eży do osób prowadzących gospo-
darstwo opiekuńcze.

Usługi społeczne no wsi

Gospo darstwa opiekuńcze zalładane
w Polsce to element systemu, wy-
pfacowanego wspólnie ptzez sektor
roln\czy i pomoc spoleczną. DzięIlr
temu mozliwe będzie przezmycięże-
nie problemów z dostępnością usług
spolecznych na obszatach wiejskich.
Rolnictwo opiekuńcze stworzy tęż
ciekawą ofertę dla osób korzystają-
cych z rożnych form wsparcia w mia-
stach.
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