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oSpodal-Stwa opiekL] ńCZe po ei]ają
lla lączenrL| działa nosci rolnicze]
Z opieką nad osobami potrzebLl

.]ąCy1-1l WSparCia, ]Ch CeChą Charaktery
styczną Jest wy<orzysty\^/allie potenc]ału
gospodarstwa ro]neqo clo prowadzel a
dz ałan o charakterze terapeL,rtyczllym,
op eklńczyrn ntegraCy]l,]ym, lstllie_le
Col-az Większe Zapoirzebo\l/al-]ie na tego
[ypl lsługi, qdyz calaz w ęcej społe
CZeńsi\ł Starzeje S ę. Jest to szansa d]a
wlelu qospodarstrł rollych lla rozr,łló;
w tyll kierrlnku,

W Po sce io l]owa idea, jedrlak w tlłie-
rl kra.1ach Europy closkona e fullkc.1o
ll]e, Aby Zapozf]ac osoby clz ała.]ące
v/ temac e lo n]Ct\^,/a społeczneqo (m, n,

JO' '] or,'o| z , ro ,ą _ ;n:
;akie sorar,rldziły się \iv lll-]ych l<ra;ach,
Centrll-n Doradzttła RoInlczego w Brrłi
o e 0 l. -, , d.o, p /o ga|i/a

\łało trzy zagraniczne \^/ Zyty studyJne
nt.,,Zaqraniczlle dobre praktyk v/ zakl-e
sle łączenia ro]t]ictwa i dz ała r]oscl opre-
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kuńczej" do Norwegii, HoIandii i Włoch.
Celem wizyt było zapoznanie uczestni-
ków z systemem prawno-instytucjonal-
nym oraz załozeniami organizacyjnymi
i dobrymi praktykami w zakresie funk-
cjonowania gospodarstw opiekuńczych
w poszczególnych krajach,

Odbyło się to w ramach projektu ,GRO-
WID: Gospodarstwa opiekuńcze w roz-
woju obszarów wiejskich wobec wyzwań
demograflcznych" flnansowanego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach strategicznego programu
badań naukowych i prac rozwojowych
,,Społeczny i gospodarczy rozwój Polski
w warunkach gIobalizujących się rynków"
GOSPOSTRATEG.

W dniach 5.06.2022-1 0.06.2022 odby|
się wyjazd studyjny do Norwegii, pod-
czas którego uczestnicy wizyty mieli
moz|iwość zapoznac się z rozwiązania-
mi prawnymi, stosowanymi w gospo-
darstwach opiekuńczych w Norwegii,
ich organizacją, zakresem działania oraz

dobrymi praktykami, stosowanymi przy
prowadzeniu tego typu działaIności, Wi-
zyty zostały zorganizowane tak, zeby
przedstawió 9ospodarstwa realizujące
zróznicowane załozenia i przyjmujące
odmienne grupy beneflcjentów, Równiez
przynalezność 9ospodarstw do poszcze-
gó|nych gmin miała znaczenie, gdyz
sposoby nawiązywania współpracy oraz
kwestie związane z finansowaniem są
ustalane w kazdej gminie niezaleznie.

RoInicy prowadzący gospodarstwa
opiekuńcze są w stanie zagospodarować
czas swoich podopiecznych na przeroż-
ne sposoby,dostosowane do ich potrzeb
i mozl iwości, P oza zooter apią bazującą
na zwierzętach gospodarskich, takich jak
lamy, króliki czy konie,podejmowane są
inne aktywności Są to m,in, wędkarstwo,
piesze wycieczki, pie|ęgnacja ogrodu,
tapicerstwo oraz drobne prace w gospo-
darstwie, np, tworzenie budek dla ptaków,
zorqanizowanie podpałki do kominka,
wspó|ne przygotowywanie posiłków,

I sycnnry

oporządzanie zwierząt. N iezaleznie od
typu podejmowanej pracy klerowano się
załozeniem, żekażda czynność 1est waz-
na, potrzebna i powinna być doceniona.

U podstaw wszystkich działan i kontak-
tów z podopiecznymi lezy głęboka potrze-

ba niesienia pomocy i zniwelowanie wy-
k|uczenia społecznego, wynikająca z em-
patii i troski o druglego człowieka. Sami
właściciele farm wieIokrotnie podkreś|ali,
ze w przypadku trudne1 młodziezy i osób
z,,wyzwaniami psychoIogicznymi" oprócz
rożnych form terapii, bardzo poma9a zro-
zumienie ich potrzeb oraz nawiązanie re-

lacli oparte1 na szacunku i zaufaniu.
Jednym z odwiedzonych gospodarstw

była farma z alpakami KlLL|NGN/O GARD
ELL|NGSEN. Jej właścicieIka pracowa-
ła wieIe lat w dziale marketingu w duzej
korporacji w Oslo, ale zawsze czuła się
dobrze w krajobrazie wielskim i postano-
wiła zupełnie zmienić zycie zawodowe po

urodzenlu dziecka. Ziemia, na które1 po-

wstało gospodarstwo nalezała do jej ro-
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dziny, wcześniej była tam duza ferma kur,

Iicząca około 2 tysiące sztuk. Po podjęciu
decyzji o zajęciu się rolnictwem i działal-
nością opiekuńczą właścicielka kupiła
trzy alpaki, pierwsze działania opierały
się na spacerach z nimi. W 20l3 roku go-

spodarstwo stało się pełnoetatową pracą,

a of lcjalne udostępnienie zwiedzającym
nastąplło rok późnie; W dniu otwarcia
przyszło około l 000 osób.

Gospodarstwo jest częścią sieci lnn
pó tunet i posiada certyfikat przynależ-
ności oraz wyświetla się na Iiście go-
spodarstw opiekuńczych. lnn pótunet to
system, który w zamyśle ma za zadanie
wspierać właścicieli gospodarstw opie-
kuńczych w prowadzeniu spraw księ-
gowych, w nawiązywaniu kontaktów
izawieraniu umów z gminami, szkołami
itp. Gospodarstwa zrzeszone w systemie
oddają prowizję od nawiązanych kontrak-
tów, która wynosi około ] 0-207o dochodu
z kontraktu. Dołączenie do lnn pótunet
jest dobrowoIne, a warunki różnią się
w zależności od połozenia na terenie gmi-
l,y oraz typu kontraktu. Sam proces cer-
tyfikacjijest darmowy, trwa od miesiąca
do roku, a certyfrkatjest przyznawany na
dwa lata. Cyk|icznie odbywają się szko-
lenia oraz egzaminy, które są podstawą
do przedłuzenia kontraktu o koIejne lata.
Jedyny koszt, jaki moze pojawić się przy
przystąpieniu do systemu to koszt dosto-
sowania infrastruktury do potrzeb benefl-
cjentów.

Jednocześnie właścicielka zwróciła
naszą uwagę na kilka niebagatelnych
kwestii, które nie zostały doprecyzowane,
a stanowią problem dla osób prowadzą-
cych tego typu placówki. Fakt przynalez-
ności do systemu Inn pótunet nie gwa-
rantuje podpisania kontraktu, ta konkret-
na pIacówka nie otrzymała zadnych ofert
przez kilka Iat funkcjonowania, wszystkie
kontrakty były wyszukiwane i nawiązy-

wane samodzielnie przez właścicie|kę
w porozumieniu z gminą, organizacjami
czy szkołami z okolic. Fakt nawiązania
kontaktu, który nie był polecony z sieci,
nie zwalnia właściciela z prowizji d|a lnn
pótunet - musi 1ązapłacic równiez od
kontraktów, które nawiązał osobiście,
z pominięciem systemu.

Aktualnie gospodarstwo obejmuje
23 ha lasu, 40 ha ziemi uprawnej i nalezy
do orga n izacj i zrzesząące1 obiekty tu ry-

styki wiejsklej.Częścią gospodarstwa jest
namiot sferyczny czy też szklane igloo,
połozone w lesie, stworzone do nocowa-
nia dla turystów niezaleznie od warunków
termicznych. Działalność oplekuńcza ;est
realizowana przezlrzy dni w tygodniu,
w pozostałe dni obiektjest dostępny dla
działalności komercyjnej - spacery z al-
pakami dla turystów indywidualnych, wy-
cieczki dIa okolicznych szkół l przedszkoli.

Działalność opiekuńcza jest kierowa-
na głównie do dziecl i młodziezy w wie-
ku 8-] 5 lat z problemami edukacylnymi,
probIemami z koncentracją uwagi oraz
innymi wyzwaniami psychologicznymi.

Przy gospodarstwie funkcjonuje skle-
pik, oferujący wyroby z wełny alpak
oraz inne pamiątki z wizerunkiem tych

zwierząL W sezon ie zatrudnionych .1est
około l2 pracowników, na jedno dziecko
z kontraktu, czyli wymagające szczegól-
nej uwagi potrzeba około 3 pracowników.
Gospodarstwo prowadzi też wymiany za-
graniczne oraz programy praktyk. W mo-
mencie naszego przyjazdu przy alpakach
pracowała studentka z Be|9ii, odbywająca
pra ktyki z ramach zootechni ki.

Wyjazd do Norwegii był zorganizowany
kompleksowo, pozwolił na zapoznanie się
z działalnością opiekuńczą zarowno ze
strony osób nadzorujących gospodar-
stwa, jak i rolników przystępujących do
g rona gospodarstw opieku ń czy ch, Zróż,
nicowany profil beneficjentów pozwoIił
dostrzec rożnewyzwania i sposoby ich
rozwiązania w zalezności od potrzeb
osób korzystających z usług Wyjazd był
bodźcem do przemyśleń i własnych wnio-
sków, w;aki sposób wykorzystać nabyte
doświadczenie w prowadzenlu podob-
nych działań w Polsce.

Drugi wyjazd studylny do Włoch od-
był się w terminie 27.06 - 02.07,2022.
UczestnicyodwiedziIi rózne typy gospo-
darstw rolnych zajmujących się działa|-
nością społeczną. Każde z nich miało
swoją specyf ikę, związan ą z rodzajem

#ry}*j

34 | śLĄsKlEAKTUALNośclRoLNlczE l WRZESIE



WWW,CZWA,ODR,NET,PL

Naodowe cenlilm
Badań i RożWo|r
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produkcj i rolnej w powiązaniu z działalno-
ścią terapeutyczną, opiekunczą, a także
edukacyjną. Zaobserwować mozna było
pręzną współpracę rolników z rożnymi
organizacjami: kooperatywam i, spółdzie|-
niami, a także mieszkańcami danego re-
gionu, Osoby prowadzące gospodarstwa
to w większości rolnicy ekologiczni, osoby
bardzo zaangażow ane społecznie, mają-
cy potrzebę pomagania innym, Aspekt
społeczny jest dIa nich k|uczowy, nato-
miast zysk flnansowy ma znaczenie dru-
gorzędne.

Wśród odwiedzonych gospodarstw
wzorcowym przykładem jest rodzinne
gospodarstwo DossoBadino w Lombar-
dii. Jest ono połozone w pięknej kotlinie,
wsród winnicw XV|||-wiecznym opactwie.
Początkowo funkcjonowało jako gospo-
darstwo rolne zajmujące się produkcją
mIeka. Potem działalność rozwinięto tak-
ze w kierunku agroturystyki, Zarządzane
jest przez przedsiębiorczą właścicielkę.
Na powierzchni około 25-30 hektarów
znajdują się zarównouzytki zielone, jak
i sady owocowe.Uprawiane są owoce
miękkie i warzywa, Przy pracach polo-
wych wynajmowany się sprzęt, a takze
dodatkowo zatrudniani pracownicy.

Gospodarstwo DossoBadino prowadzi

s l/N l wt ll5YTaT
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i aktywizatorów. Finansowanie projektu
pochodzi z wygrane9o przetargu, fun-
dusze zapewnia region Lombardia. Do-
datkowo włączalą się w to organizacje
charytatywne, fundacje, są takze organi-
zowane konkursy przez banki.

PrzezcaĘ rok w gospodarstwie organi-
zowane są równiez inne aktywności, np.
zalęcia dla dzieci, które odbywają się na
terenie farmy edukacyjne.1 Dzieci pozna-
ją znaldujące się tam zwlerzęIa - krowy,
konie, osły i kozy.

Farmy dydaktyczne to połączenie go-
spodarstwa, agroturystyki i działalności
edukacyjnej, w których szkoły, rodziny
i wszyscy obywate|e mogą odkrywać śro-
dowisko wiejskie, pochodzenie środków
spozywczych i techniki przetwarzania
typowych produktów.

Warto podkreślić, że prowadzona jest
tutaj takze restauracja, a kuchnia 9ospo-
darstwa i agroturystyki DOSSO BADINO
oferuje tradycyjne dania regionaIne dzięki
wykorzystaniu szerokiej gamy lokalnych
produktów rolnych.

Dzięki duzemu zaangażowaniu wła-
ścicieli, a takzewspółpracy regionalnej
przedstawione gospodarstwo pręznie
funkcjonuje w oparciu o rolnictwo i dzia-
łalność społeczną,

@ *,*l.,,,',.r*l1i:ł|"" @CnOWlO

Oba wyjazdy, do Norwegii i Włoch,dały
doskonały podg|ąd na to, jak funkcjonują
tamtejsze gospodarstwa opiekuńcze, któ-
re rozwiązania sprawdziły się, 1akie moz-
na napotkać problemy, jaki jest odbiór
społeczny takiej działalności Myślimy,
ze ta idea będzie miała szansę na rozwój
takze w poIskich warunkach.

Artykuł powstał w oparciu o wizyty
studyjne doNorwegii i Włoch nI.,,Zagra-
niczne dobre praktyki w zakresie łączenia
rolnictwa i działalności opiekuńczej w ra-

mach projektu,GROW|D: Gospodarstwa
opiekuńcze w rozwoju obszarów wiej-
skich wobec wyzwań demografi cznych"
finansowanego vzez Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju w ramach strate-
gicznęgo programu badań naukowych i

prac rozwojowych ,,Społeczny i gospo-
darczy rozwój Polski w warunkach globa-
lizujących się rynków" GOSPOSTRATEG".

AGNIESZKA ZON
NATALIA MlCHAŁOWSKA

Dział Rozwoju
Obszarow Wiejskich

Fot, AGN|ESZKA ZOŃ
NATALIA MlCHAŁOWSKA
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szereg róznych aktywności społecznych.
Przyjmowane są w nim osoby od 20 do
63 roku życia z niepełnosprawnościami,
często z zespołem Downa lub mające
nadzor kuratora. Z podopiecznymi pro-

wadzona jest2 razy w tygodniu działal
ność aktywizująca pod opieką edukatora,
przyrządzanie prostych posiłków i prze-
tworówowocowychz prod uktów z gospo-
darstwa (w zakresie dostosowanym do
mozliwościtych osób),

Ponadtood 2 |at DossoBadino reali-
zuje projekt ,,Niezalezne zycie" polega-
jący na weekendowych pobytach osób
z n iepełnosprawnościami połączonych
z noclegami, Odbywają się one 10 razy
w roku i mają przystosowaó osoby na co
dzień będące pod stałą opieką rodzin do
większej samodzielności. Jednocześnie
w tym czasie ich bIiscy mogą odpocząć,
a edukatorzy przejmu;ą rolę opiekunów


