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Ańykuł powstał w oparciu o wizytę studyjną do Włoch nl. ,lagraniene dobre praktyki w zakresie łączenia rolnictwa i działalności
oPiekuńczej" w ramach projeKu ,,GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w roałoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficz-

nych" finansowanego pżez Narodowe Centrum Badań i Roałoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac
roałojowych ,,Społeczny i gospodarczy rozwój Polskiw warunkach globalizujących się rynkóW'GoSPoSTRATEG.

Ro l n ictwo społec zne- doświad czen ia z Włoch
Działalność opiekuńcza w gospodarstwach rolnych jest potrzebna i zasadna - wskazują na to praktyl<i róznych
państw europejsl<ich. W każdym z nich jednak spotykamy się z odrębnymi systema mi organizacji, które mogą
byĆ inspiracją dla rozwoju takiej działalności w Polsce. Ztąintenclągrupa doradców rolniczych i specjalistów

odwiedziła gospodarstwa w słonecznej ltalii.

aspokajaniem pottzeb społecz-
nych, ale i potrzeb pracy,zajmu-

ją się wybrane włoskie gospodarstwa
ro|ne, ztzeszone w spółdzielniach. Ist-
nieje regionalny wykaz gospodarstw
społecznych z terytorium §7enecji
Euganejskiej §eneto), w którym po-
dano ,,firmy" prowadzące, zgodnie
z prawem regionalnym, dziala|ność
rolnictwa so§alnego. Te kwestie, pod-
czasńzyty w jednym z takich gospo-
darstq omawiał ekspert do spraw rol-
nictwa społecznego,dr Berti Federico.

§fszystkie zarejestrowane gospo-
darstwa społeczne z regionu posłu-
gują się wspólnym logotypem i na-
zwą - Fattoria Sociale del Veneto.
Natomiast samo ujęcie w tym łrryka-
zie jest zvviązane z poświadczeniem
wymagań użytkowych niezbędnych
do prowadzenia działalności socjalnej.
§7 przypadku braku jakichkolwiek
zęrwoleń czy dokumentacji zgodnej
z przepisami sektorowymi wpis na tą
listę jest niemożliwy.

Prawo dotyczące sprawowania
fuŃcji społecznych jest rozstrzygane
na poziomie lokalnym. 'W 

kraju funk-
cjonuje prawo narodowe i podrzędne
w stosunku do niego 20 praw regio-
nalnych (kźdy region posiada własne
przepisy odnoszące się do usług spo-
łecznych).'§feneckie regulacje, doty-
czące opieki społecznej świadczonej

w gospodarsrwach rolnych, zostały
ustanowione w 20 13 roku i ponvalają
na realizację kilku rodzajów akFwno-
ści społecznej.

Gospodarstwa śvnadczą usługi so-
cjalne w czterech sektorach:
1. Integracja społeczno-zawodowa.
2. Kursy habilitacyjne i rehabilitaryj-

ne; ta lista zav,nera wykaz ,,firm",
które zajmuj ą się rcalizacją kursów
kwalifikacyjnych i rehabilitacyj-
nych. Ich dziala|ność ma na celu
zaspokojenie lub polepszenie sytu-
acji, zaspokojenia potrzeb i prze-
rwyciężenie trudności danej osoby.
Firmy te należą do określonych
akredytowanych służb publicznych
i prywatnych.

3.,,Inicjatywy w zakresie edukacji,
opieki społecznej, szkolenia i oso-
bistego dobrostanu".
Dzialalność takich gospodarstw
skierowana jest do:

a) nieletnich, gdzie celem działal-
ności jest pokazanie funkcjono-
wania świata, poprzez poznanie
cykli produkcji biologicznej,
rolniczej i wiejskiej. §7 odniesie-
niu do działalności edukaryjnej
w Polsce można je przyrównać
doZagródEdakaqjnych,dziala-
jących w ramach Ogólnopolskiei
Sieci Zagr ód Edukacyjnych,

b) dorosłych i osób starszych,

Tym oznaczeniem mogą posfugiwać się
tylko zarejestrowane gospodarstwa.
Fot. A. Kulesza

w celu zapewnienia doświad-
czeń społecznych i integracji
społecznej.

4. Reintegracja społeczna vńęźniów
i byłych więźniów. '§7 ramach pro-
wadzenia działalności rolniczej
firmy realizują projekty dotyczące
zarówno nieletnich, jak i doro-
słych. Działalność ta odbywa się we
współpracy z orgat7em sądowym,
administracją penitencj arną oraz
lokalną wladzą.
Rolnik, w związka z prowadze-

niem na jego terenie działalności
społecznej, jest zobligowany do Ńoń-
czenia 1 O0-godzinnego kursu, ujmu-
jącego zagadnienia zarówno rolnicze,
jak i społeczne. Kurs jest finansowa-
ny przezw|adze regionu i kończy się

egzaminem, co skutkuje uzyskaniem
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certyfikatu, który trzebaodnawiać co
dwa lata.

Co roku każde z zarej estrowanych
gospodarstw składa do 31 srycznia,
do Zarządu Rolno-Spożywczego,
raport z dzialalności za rok poprzed-
ni. Zańera on wszelkie informacje
o przeprowadzonych dziaŁaniach
i dokumenty poświadczające trwa-
łość działalności - m.in. aktualizac|ę
ukończonych kursów. Jeśli dane go-

spodarstwo przezko|ejnedwa lata nie
prowadzi działalności o charakterze
społecznym zostaje wykreślone z listy
regionalnej.

Samo funkcjonowanie gospodar-
stwa społecznego przedstawia się na-
stępująco:

Agencja sanitarna, poprzez spół-
dzielnię zrzeszającą cerĘfikowanych
rolników, kieruje osoby do gospodar-

stwa rolnego. Tworzona jest diagnoza
konkretnej osoby i projekt pomo-
cy dla niej, który jest przedstawia-
ny bądź rodzinie, bądź organizacji,
która będzie nadzorować, w jaki
sposób odbywać się będzie opieka
i ,,socjalizacja". Ttansport osób do
gospodarstw a zazwycza1 jest zapew-
niony przez rodzinę podopiecznego.

Jeżeli zaś w projekcie zabezpteczone
są na to środki, to dojazd odblrva się
transportem zbiorowym lub, jeśli jest

to możliwe, osoba ta sama dociera do
gospodarstwa. Tiansport może być

Uczestnicy wyjazdu podczas spotkania z dr Beńi Federico.
Fot, K. Kieljan, CDR OlKraków

zapewniony także ptzez spółdziel-
nię, gdzie kierowca jest jednocześnie

edukatorem. Edukator to osoba spra-
wująca nadzót nad podopiecznym
i wykonywanymi przez niego czyn-
nościami. O ty-, jakie prace wyko-
nuje podopieczny decyduje lekarz
lub edukator. Finansowanie pobytu
uczestnika przedstawia się do agen-

cji sanitarnej. Koszt godziny edukacji
(maksymalni e 6 godzindziennie) sza-

cuje się na 60-80 euro w kraju, a w re-
gionieVeneto na 30-40 euro. Agencja
sanitarna swym zasięgiem obejmuje
określony teren, ale nie jest on toż-
samy z granicami administraryjnymi.
Gospodarstwo obowiązkowo musi

posiadać ubezpieczenie, zaś za dosto-

sowanie natzędzi pracy do potrzeb
konkretnej osoby, jak i odpowiedzial-
ność za wyd arzęnia w gospodarstwie
ponosi spółdzielnia.

'§7łoskie 
rozwiązania różnią się od

polskiego modelu wypracowanego
w projekcie GRO'§7ID, gdzie gospo-

darstwa mają funkcjonować indywi-
dualnie. Jednak w obu przypadkach
podstawą jest wykorzystanie terapeu-

tycznego wpłyrłu natury i powiązane-

go z niącyklu prac w gospodarstwie
dla poprawy zdrowia i samopoczucia
uczestników.

Anna Kulesza, KPODR
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Kujawsko-Pomorski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego wraz z Ylo-
jewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki §7odnej
w Toruniu zorganizowali konkurs -
Wzyżlwkę pn.,§7 zgodzie z nafJrą",
która zamieszczona była w czerwco-
wym rłydaniu naszego miesięcznika
w ramach projektu ekologicznego
,,Ochrona środowiska - edukacja,
informacja i promocja dobrych
praktyk dla mieszkańców woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego ".

'§7' konkursie wzięło udzial 1,0

osób, spośród których 28.06. br.
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komisja konkursowa wyłoniła jed-

nego zwycięzcę, Laureatką konkur-
su została pani Renata Dzik, która
w wyznaczonym terminie nadesłała
prawidłowe hasło - Rekultywacia
dobra akc|a. Nagrodą w konkursie
był zestaw na czy ń ury sq czny ch or az
torba termiczna. Pani Renacie gratu-

lujemy wiedzy i serdecznie zaprasza-
my Państwa do udziału w kolejnych
konkursach oraz poszerzania swojej
wiedzy z zahesu ekologii i ochrony
środowiska.

Lidia Saganowska, KPODR
Fot, R, Dzik


