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Gospoda rstwa opieku ńcze
w Norwegii
Gospodarstwa pełniące funkcje społeczne to innowacyjne rozwiązanie, które jest coraz powszech-
niej stosowane w wielu krajach europejskich. Podstawą ich powstawania i funkcjonowania jest
wykorzystanie wyjątkowych miejsc, jakimi są wieś i gospodarstwa rolne, do tworzenia usług dla
osób wymagająeych wsparcia. Przekonali się o tym uczestnicy wyjazdu studyjnego do gospo-
da rstw opieku ńczych fu n kcjon ujących w Norweg i i.

Aby właściciele gospodarstw któ,
rzy podejmują się działalności spo-
łecznej mogli ją prowadzić dłużej
niż tylko czas trwania projektu, po-
trzebne są odpowiednie uregulowania
prawne. Prace nad tym tematem reali-
zowane są w projekcie GRO\WID, któ-
rego głównym celem jest opracowanie
modelu gospodarstwa opiekuńczego
i pr zygotowanie systemu wdrażania.
|ednym z pomocnych działań w tym
zakresie są zagraniczne wizyty stu-
dyjne, aby poznac rozwiązania orga-
nizacyjno-prawne w innych krajach
Europy.

JAKTo RoBlĄ NoRWEGoWlE?

Rozwiązania funkcjonujące w Nor-
wegii mogli zobaczyć uczestnicy wy-
jazdu studyjnego, który odbył się
na początku czerwca. W wyjeździe
uczestniczyli przedstawiciele partne-
rów projektu, organizacji rządowych
działających fla rzecz rozwoju obsza-

Dom przeznaczony na agroturystykę

rów wiejskich, rolnicy oraz specjaliści
i doradcy z wojewódzkich ośrodków
doradztwa rolniczego zajmujący się te-
matyką rozwoju rolnictwa społeczne,
go. Dzięki wizytom w gospodarstwach,
które zróżni,cowaly swoją działal,
ność w kierunku tzw, zlelonej opieki,
uczestnicy zapoznalt się z systemem
prawno-instytucjonalnym j, założe-
niami organizacyjnymi oraz dobrymi

praktykami funkcjonowania norwe,
skich gospodarstw opiekuńczy ch.

Program wyjazdu obejmował wi-
zyty w sześciu gospodarstwach spe-
cjalizujących się w różnych rodzajach
usług, skierowanych do odmiennych
beneficjentów, np. osoby z demencją,
młodzież szkolna z problemami wy-
chowawczymi, osoby z ograniczeniami
ruchowymi.

Uczestnicy wycieczki

44

t

Sala, w której odbywają się spotkania
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To był dawniej budynek gospodarczy - teraz
sala na różne imprezy i działalność społeczną

Wełna alpak przygotowana do prac

JAK TO WYG tĄDA W KONKRETNYM
GosPoDARsTWlE?

Odwiedziliśmy jedno z nich
Ostre I(ernes Gńrd. |est to duże, 80,
hektarowe gospodarstwo, w którym
większość stanowią lasy, a zbożazajmu-
ją23ha. Gospodarze nie mogli utrzy-
mać się z produkcji rolniczej, dlatego
w 2016 roku postanowili na działalność

Karmienie alpak to atrakcja dla każdego

opiekuńczą. Na ten cel przeznaczyli je-
den z budynków gospodarczych, prze-
kształcając go na salę spotkań.

Grupę docelową stanowią dzieci
i młodzież ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi i problemami wycho-
wawczymi w wieku od 10 do 16 roku
życia. Szkoły, poprzez gminy, kierują
uczniów do gospodarstwa.

Do celów terapeuĘcznych właści-
ciele kupili alpaki. W tej chwili hodują
25 szt. Alpaki to bardzo wrażIiwe zwie-
rzęta, W czuwające stres człowieka, więc
aby wejść w interakcję ze zwierzęciem,
najpierw samemu należy się wyciszyć.

W łm gospodarstwie grupa 6-7
osób, oprócz przypisanej terapii, opie,
kuje się i pomaga w pielęgnacji i żywie-
niu zwierząt. Dodatkowo uczniowie
uczestniczą w obróbce wełny. DziaŁal-
nością opiekuńczo-terapeutyczną zaj-
mują się dwie osoby, z kwalifikacjami
w zakresie zooterapii, terapii dzieclę-
cej i pedagogiki.-W Norwegii przepisy
stanowią o wymaganych kwalifikacjach

zawodowych osób prowadzących taką
działalność. |eżeli gospodarstwo nie
posiada takowego personelu, gmina
musi zadbać o edukację tych osób.
Najkrótszy pobyt, który oferuje gmina
w ramach umowy - to jeden semestĘ
ale w zależności od potrzeb, z możliwo,
ściąprzedłużenia do jednego lub dwóch
lat szkolnych. Transport uczniów do
gospodarstwa jest regulowany umową
podpisaną z gminą.

Joanna czarkowska
PODR Szepietowo

Artykuł powstałw oparciu o wizytę studyr
nq do Norwegii/Holandii/Włoch nt. ,,Zagra-
niczne dobre praktyki w zakresie łączenia rol-

nictwą idziałalności opiekuńczej" w ramach
p rojektu,,G ROW l D: Gospod arstwa o pieku ń cze

w rozwoju obsza rów wi ej ski ch wobec wyzwa ń

demograficznych" finansowanego przez Na,
rodowe Centrum Badań i Rozwoju w rąmąch

strat e g i czn eg o pr og ra m u b a d a ń n a u kowych

i prac rozwojowych ,,Społeczny i gospodarczy

rozwój Polski w wąrunkach globalizujących

się ryn ków" GOSPOSTRATEG.

Dekoracja w zagrodzie zwykorzystaniem dawnych baniek na mleko
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Sklepik z wyrobami z wełny alpak


