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Potencjał gospodarstw rolnych do zapewniania
o p i e l<i se n i o ro m i młodzieży wyko rzystu ją r 6żne
l<raj e euro pej s l<i e. W ramach proj el<tu,,C ROW| D:

Cospodarstwa opiekuń czew rozwoju obszarów
wi ej s ki ch wo bec wyzw ań de m o graf i c zny ch" gru pa
doradców i specjalistów zcałej Polski odwiedziła

Norwegię, by poznać i skorzystać z jej doświa dczeń.

Opiel<a nadfiordami

się rylko z pro-
dukcji rolniczej,
więc podejmu-

|ą się dodatko-
wej działalności,
W tym prowa-

ospodarstwa zajmujące się
opieką są oznaczone charakte-

rystycznym znakiem ,,Inn p5 tunet".
To sformułowarie znaczy dosłownie
,,w zagrodzie", bowiem charakter
tradycyjnego obejścia gospodarskiego

lest tu najwaznrcFzy.
Mimo że Norwegia ma obszar

większy od Polski, to do uprawy na-
daje się jedynie około 3o/o pońeruch-
ni, dlatego gospodarstw rolnych jest

El znacznie mniej niż u nas. Sporo
z nich nie jest w stanie utrzymać

Tylko ceĄrfikowane gospodarstwa mogą uzywać
znaku ,,lnn pó tunet"
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Uczestnicy wizyty z uwagą słuchali o systemie ceĄfikacji
prowadzonym pzez Matmerk

dzenia opieki. Takie inicjatywy były
tam podejmowane od lat 90., począt-
kowo dotyczyly ptaq z dziećmi i mło-
dzieżą, zaś Matmerk (S tif telsen Norsk
Mat) zapoczątkował projekt,,Inn pi
tunet" - certyfikowania gospodarstw
pod kątem świadczenia opieki.

Matmerk jest fundacją po-
wołaną przy norweskim mi-
nisterstwie rolnictwa , ży--
ności, której głównym celem
jest dążenie do zapewnienia
jak najwyższej jakości żywno-
ści wytwarzanej w Norwegii
i prowadzenie działań, by
ob}.watele preferowali rodzi-
me produkry. Zeby to osią-
gnąć określili system jakości
KSL, którego częśctą jest także
kwalifikowanie dzińań opte-
kuńczych. Osoby, które chcą
r ozpocząć taką dzialralnością
najpierw uczestniczą w szkole-
niu, które pomaga stwierdzić
czy to zajęcie im odpowiada.
Następnie v,ryp e|niają szcze-
gółowy kwestionariu sz. Pyta-
nia doty czą m.in. planowanej

grupy docelowej, rodzaja zajęć, jak
również prowadzonej produkcji rol-
niczej - kilkaset odpowiedzi jest na-
stępnie analizowany ch, żeĘ v,rylap ać
nieścisłości i błędy. Niektóre dane
muszą być potwierdzone stosowną
dokumentacj 4 zńączaną w systemie
informatycznym. Gdy wszystko jest
jasno sprecyzowane gospodarstwo
otrzymuje certyfikat wżny przez dwa
|ata, a tym samym prawo do posłu-
giwania się znakiem ,,Inn pi tunet".
Kwestionariusz będzie musiał być wy-
pełniany i aktualizowany corocznie,
zaś co drugi rok,,zagrodę" odwiedzi
audytor zaangażowany przez Mat-
merk, który sprawdzi, czy deklaracje
pokrywają się z rzeczywistością. Na
wyjaśnienie i poprawienie nieścisłości
otrzymuje się określony termin, któ-
rego niedotrzymanie skutĘe utratą
certyfikatu. Co istotne chętni nie pła-
cą za przystąpienie i funkcjonowanie
w systemie, Jednak sami pokrywają
koszry dostosowania swojego gospo-
darstwa, przy czym mogą azy skać na
to pomoc finansową od innych pod-
miotów.
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właściciele i jednocześnie opiekunowie prezentowa|i swoje doświadczenia
i oprowadzaii grupę po gospodarstwie
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skuteczności ąwolą działać na własną
rękę - często zależy to od speryfiki
gminy oraz umiejętności właścicieli
w radzeniu sobie z raportowaniem
i r ozliczaniem kontraktów. Spółdziel-
nia w r az z je dny m ze zńry.ków zawo-
dowych rolników,,Norges Bondelag''
w zeszlymroku rozpoczęli kampanię
promującą gospodarstwa opiekuń-
cze, skierowanązarówno do poten-
cjalnych odbiorców, jak i rolników,
lłórzy mogą je prowadzić.

Zajęcia oferowane w gospodar-
stwach bazują na opiece nad zwie-
rzętami, uprawach ogrodniczych,
spacerach po okolicy, wspólnym spę-
dzańuczasu i rozmowach. podkreśla-

ny jestzwiązek z naturą i cyklem prac
w gospodarstwie. Istotna jest również
ot ganizacja, by zachow ać b ezpieczeń-
stwo uczestników, a stopień zlożo-
ności czynności był dostosowany do
ich umiejętności. To mogą być małe,
proste zad an ia - iak przy go tow}rvanie
podpałki ze starych gazet, układanie
szczap ek drewna, zbier anie owoców,
robienie dżemu - ważne, by miały
wymiar praktyczny.

'§fiele z odwiedzonych gospo-
darstw prowadzi zr óżnicow aną dzia-
łalność - pozarolniczą i opiekuńczą,
zajmują się tŃże agroturystyką, oferu-
jązajęcia edukacyjne dla grup przed-
szkolnych i szkolnych, mają skle-
piki z produktami z gospodarstwa,
wynajmują sale na imprezy (często
w przekształconych budynkach go-
spodarczych). Jak widać nawet przy
uregulowanej sytuacji prawnej i okre-
ślonyęh wymogach taka działalność
stanowi wyzwanie.

Norwescy gospodarze sprawują-
ry opiekę muszą radzić sobie z trad-
nościami wynikającymi zarówno
z codziennych synracji, jak również
konieczności dopełniania formalno-
ści. Nie jest to zajęcie dla każdego,
jednak satysfakcja z pomocy innym
wynagradza wysiłki. Miejmy n adzieję,
żę taka forma opieki - o rodzinnym
charakterze, powiązana znaturą i rol-
nictwem - upowszechni się również
w naszym kraju.

Tekst ifot, Aleksandra Bielińska, KPODR
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Gospodarstwa są skierowane do 3
głównych grup odbiorców i według
tego dobieran e są zajęcia i dzialania:
. dzieci i młodzież ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymr/wycho-
wawczymi - opieka ma pomóc
im funkcjonować w społeczności
i jednocześnie realizuje program
nauczania,

: osoby z demencją - opieka służy
podtrzymaniu sprawności i posia-
danych umiejętności, odwlekając
konieczność korzystania z calodo-
bowej opieki w specjalistycznych
ośrodkach,

r osoby z uzależnieniami i wynkający-
mi z nichproblemami, wtym osoby
skazane za wyboczenia - działa-
nia skupiają się na wdrożeniu ich
w zĄęcia gospodarskie, by mogły
później funkcjonować na zwykłym
rynku prary i żyćw społeczeństwie.
Od jakiegoś czasu takie gospodar-
stwa przyjmują również migrantów,
pomagając im się zaaklimaty zować,
lącząc pracę z nauką języka.

Kontakt ze anńezęlami jest waznym
elementem opieki

Po dopełnieniu formalnoś ci trzeba
znaleźć odbiorców usług. Gospodar-
stwa zawierają kontrakty z gminami
lub szkołami, które kierują do nich
osoby wymagające wsparcia i je fi-
nansują. Umowy preqzują wymiar
i zakres opieki, koszty oraz kwalifika-
cje opiekunów. łm samym pojawia
się tu pewna dowolność, zależna od
zasobów finansowych gminy, jej prio-
rytetów i potrzeb mieszkńców. Po
przekroczeniu określonej kwoty gmi-
ny są zobowipane stosować przetargs
na wykonawców usług, więc gospo-
darstwo, które przegra może zostać
bez zajęcia - taka synracja spotkała
jedno z odwiedzonych gospodarstw,
skierowane do osób z demencją. Pora-
dzili sobie znajdując indywidualnych
klientów, gdyż osoby prywatne także
mogą wykuplrvać usługi opiekuńcze
w gospodarstwach.

§fobec takich wryzwań nic dziw-
nego, że gospodarsrwa potrzebują
wsparcia - wiele z nich należv do
klastra/spółdzielni Inn Pź Tunet Ńor-
ge SA. Organ izacla dzińa na szczeblu
krajowym, ma zarząd oraz oddzialy
we wszystkich regionach. Pomaga
szukać odbiorców, składać oferty
przetargowe, negocjować umowy
z gminami, atakżezajmowaćsię for-
malnościami, jednak w zamian na-
leży odprowadzać do niej od 10 do
20o/o przy chodów. Część gospodarzy
jest zadowolona z takiego odciąże-
nia i możliwości skupienia się tylko
na opiece, inni tozczarowani małą


