
GOSPODARSTWA OPIEKUŃCZE 



Idea gospodarstwa opiekuńczego.

 Gospodarstwa opiekuńcze wpisują się w nurt tzw. rolnictwa społecznego. Jest to alternatywne podejście do rolnictwa

opierające się na założeniu, że zasoby gospodarstwa rolnego mogą być efektywnie wykorzystane do innej

działalności. Można zatem rozumieć rolnictwo społeczne jako połączenie działalności rolniczej z działalnością

społeczną w wyodrębnionych czterech obszarach:

 zajęcia reedukacyjne i terapeutyczne;

 integracja poprzez pracę i włączanie społeczne;

 działania pedagogiczne;

 usługi opiekuńcze.



 Gospodarstwo opiekuńcze można zdefiniować jako realizowaną w ramach gospodarstwa prowadzącego

działalność rolniczą formę wsparcia w zakresie opieki i integracji społecznej na rzecz osób i rodzin w celu

poprawienia ich funkcjonowania.

 Usługi w zakresie opieki i integracji społecznej świadczone są w oparciu o infrastrukturę gospodarstwa

i w powiązaniu z wykonywaną działalnością rolniczą. Obiekt, w którym zorganizowane jest gospodarstwo

opiekuńcze powinien posiadać zwierzęta gospodarskie lub uprawy rolnicze przeznaczone/możliwe do

wykorzystania w agroterapii.



Kto może korzystać z usług gospodarstwa opiekuńczego?

 Gospodarstwa opiekuńcze mogą świadczyć swe usługi dla bardzo różnych grup wymagających wsparcia.

Doświadczenia krajów zachodnich wskazują, że terapia prowadzona w gospodarstwach rolnych może mieć
pozytywny wpływ m.in. na:

 seniorów - osoby wymagające opieki, terapii, rehabilitacji, zajęć integracyjnych ze względu na wiek,

 osoby z niepełnosprawnościami – przy czym chodzi tu o różne rodzaje niepełnosprawności, np. związane
z trudnościami w poruszaniu się, deficyty intelektualne itd.,

 osoby chorujące psychicznie,

 osoby walczące z uzależnieniami,

 osoby wymagające reintegracji społecznej, np. ze względu na fakt opuszczenia zakładu karnego, długotrwałe
pozostawanie bez pracy, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, także tzw. „trudna młodzież”.

Wybór konkretnej grupy odbiorców wsparcia zależy w głównej mierze od osób pragnących prowadzić
gospodarstwo opiekuńcze.



Forma prawna gospodarstw opiekuńczych.

 Gospodarstwo opiekuńcze musi posiadać odpowiednią formę prawną dopuszczalną w polskim systemie

prawnym. Większość indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce prowadzonych jest przez osoby

fizyczne. Jednak w przypadku podjęcia działalności opiekuńczej w takim gospodarstwie konieczne jest

założenie nowej formy prawnej.

 Istnieją dwie główne możliwości – prowadzenie gospodarstwa opiekuńczego jako podmiotu ekonomii

społecznej albo prowadzenie gospodarstwa opiekuńczego w ramach działalności gospodarczej.



 Gospodarstwo opiekuńcze może być prowadzone w formie:

 podmiotu ekonomii społecznej, np.:

 fundacja,

 stowarzyszenie,

 spółdzielnia socjalna,

 działalności gospodarczej, w tym wynajem pomieszczeń.



Formy organizacyjne gospodarstw opiekuńczych.

 Dzienny Dom Pobytu/Pomocy jest jednym z rodzajów ośrodków wsparcia przewidzianych ustawą

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu, w której mogą być prowadzone

miejsca całodobowe okresowego pobytu. Dzienny dom pobytu świadczy pomoc w postaci usług

opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub posiłku na rzecz osób, które ze względu na

wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu

niezbędnych potrzeb życiowych



 Rodzinny Dom Pomocy.

Rodzinny dom pomocy stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo

przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu

zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej

formie. Standardy oraz rodzaj i zakres usług świadczonych w rodzinnym domu pomocy określa

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych

domów pomocy. Rodzinny dom pomocy świadczy usługi w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,

którego właścicielem lub najemcą jest:

• osoba fizyczna prowadząca rodzinny dom i zamieszkująca w nim,

• organizacja pożytku publicznego, która go prowadzi.

W domu prowadzonym przez osobę fizyczną usługi opiekuńcze i bytowe świadczone są bezpośrednio

przez nią, natomiast w domach prowadzonych przez organizację pożytku publicznego realizuje je osoba

kierująca domem, która jednocześnie w nim zamieszkuje.

Usługi świadczone w rodzinnym domu pomocy powinny uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną

i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości mieszkańców, a także prawa człowieka,

szczególności prawo do poszanowania i ochrony godności, wolności, intymności

i poczucia bezpieczeństwa oraz ochronę dóbr osobistych, a ich zakres dostosowany jest do

indywidualnych potrzeb mieszkańca i poziomu jego samodzielności.



Zakres usług realizowanych w rodzinnym domu pomocy obejmuje m.in.:

a) usługi bytowe: zapewnienie miejsce pobytu, wyżywienie, utrzymanie czystości,

b) usługi opiekuńcze: udzielenie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, pielęgnację,

również w czasie choroby, kontakty z otoczeniem, inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb.

Prowadzenie rodzinnego domu pomocy wymaga współpracy z samorządem gminnym. Tego typu

placówka nie poszukuje bowiem klientów na wolnym rynku. Podopieczni kierowani są do niej w drodze

decyzji administracyjnej wydanej przez kierownika ośrodka pomocy społecznej. W zależności od sytuacji

życiowej danej osoby samorząd finansuje w części lub w całości jej pobyt w rodzinnym domu pomocy.

Pensjonariusze, którzy nie otrzymują dofinansowania z gminy opłacają pobyt samodzielnie.

Wysokość opłat za pobyt ustalana jest w umowie pomiędzy gminą, a prowadzącym dom.



 Placówka całodobowej opieki prowadzona w ramach działalności gospodarczej.

Prowadzenie tego rodzaju działalności gospodarczej wymaga zezwolenia wojewody właściwego ze względu

na położenie placówki, który wydaje je po oględzinach placówki, jeśli podmiot spełnia warunki i standardy

ustawowe oraz przedstawi wymagane dokumenty.

Opieka w placówce polega na świadczeniu usług z uwzględnieniem stanu zdrowia, sprawności fizycznej

i intelektualnej oraz indywidualnych potrzeb i możliwości osoby, a także praw człowieka, w szczególności

prawa do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Zakres usług świadczonych przez

placówki całodobowej opieki obejmuje usługi bytowe oraz opiekuńcze.

Działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu placówki całodobowej opieki nie wymaga ścisłej

współpracy z samorządem. Tego rodzaju firma poszukuje klientów na wolnym rynku i samodzielnie ustala

wysokość odpłatności za świadczone usługi.



Doświadczenia krajowe i zagraniczne funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych

Przykłady gospodarstw opiekuńczych w Polsce – województwo kujawsko-pomorskie.

 Gospodarstwo opiekuńcze w Lubiewicach – Małgorzata Oparka

Gospodarstwo świadczy opiekę dzienną w dni robocze, w godz. od 8.00 do 16.00. Opiekun, przy wsparciu

wolontariusza, zajmuje się pięcioosobową grupą podopiecznych. Przyjmowane są osoby niepełnosprawne

ruchowo, poruszające się o kulach, balkonikach, z dysfunkcją wzroku, alergiami pokarmowymi i wymagające

specjalistycznej diety ze względu na chorobę (np. cukrzycę). Las znajdujący się zaraz za domem sprzyja

spacerom oraz zbieraniu grzybów. Można również w nim zbierać naturalne materiały do warsztatów

rękodzielniczych, ponieważ gospodarstwo poza uczestniczeniem w zajęciach domowych oraz gospodarskich,

oferuje podopiecznym ciekawe warsztaty (ozdoby świąteczne, decoupage, scrapbooking).



 Gospodarstwo opiekuńcze w Bysławiu Zofia Kulczyk

Gospodarstwo świadczy opiekę dzienną od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Opiekun, przy wsparciu wolontariuszy, zajmuje się grupą pięciu podopiecznych. Przyjmowane są osoby

niesamodzielne, czyli osoby, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność są

niezdolne do samodzielnego wykonywania przynajmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego

(według Barthel: spożywanie posiłków, przemieszczanie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z WC,

mycie, chodzenie po schodach, ubieranie się i rozbieranie). Ponadto mogą być przyjmowane osoby

z dysfunkcją wzroku: słabo widzące lub z takimi chorobami oczu, jak jaskra czy zaćma, a także osoby

wymagające specjalistycznej diety ze względu na chorobę, np. cukrzycę. Podopiecznymi mogą być również

osoby z lekką niepełnosprawnością ruchową – poruszające się o kulach lub przy pomocy balkonika.

Gospodarstwo oferuje podopiecznym różnorodne zajęcia. Mogą oni uczestniczyć w przygotowywaniu

przetworów z uprawianych w ogrodzie warzyw i owoców, opiekować się zwierzętami gospodarskimi czy

brać udział w warsztatach rękodzielniczych. Ponadto mogą skorzystać z odpoczynku w ogrodzie kwiatowym

lub, jeśli będą ku temu sprzyjające warunki pogodowe, udać się na spacer do pobliskiego lasu, w celu

zbierania grzybów oraz materiałów do warsztatów rękodzielniczych.



Przykłady gospodarstw opiekuńczych w Holandii

 Gospodarstwo opiekuńcze ‘t Paradijs Caroline and Ijsbrand Snoeij

Gospodarstwo prowadzi rolniczą działalność ekologiczną - posiada 9000 sztuk drobiu i produkuje jaja. Ponadto
zajmuje się uprawą warzyw oraz hodowlą krów. Gospodarstwo świadczy usługi rolnicze oraz usługi dotyczące opieki
nad dziećmi z autyzmem i osobami starszymi z demencją. Podopiecznymi gospodarstwa są osoby starsze, które
przychodzą, aby uczestniczyć w zajęciach. Dorośli przebywają w gospodarstwie 1-3 dni w tygodniu, są to pobyty
dzienne. Osoby starsze, przebywając w gospodarstwie mają możliwość nie tylko korzystania ze świeżego powietrza, ale
również wykonywania drobnych zajęć związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, co daje im wiele radości.
Pobyt w gospodarstwie to wartościowe spędzanie czasu oraz możliwość kontaktowania się z innymi ludźmi. Drugą
grupą osób przebywającą w gospodarstwie są dzieci. Przyjeżdżają na zajęcia dwa razy w tygodniu lub na pobyty
weekendowe i uczestniczą w codziennym rozkładzie dnia w gospodarstwie, ucząc się nowych czynności. Wspólne
wykonywanie pracy to nie tylko nauka nowych czynności, ale również zawieranie nowych przyjaźni. W gospodarstwie
pracuje 20 pracowników i 60 wolontariuszy. Gospodarstwo jest przedsiębiorstwem społecznym, gdzie ważny jest zysk,
niemniej jednak jest ono wykorzystywane do realizacji koniecznych zadań pod względem społecznym takich jak opieka
nad osobami o szczególnych potrzebach, jak i sprzedaż produktów nienaruszających równowagi ekologicznej
w regionie.



 Gospodarstwo opiekuńcze Bloomendal

Farma opieki Blommendal to gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 16 hektarów, które oferuje również

opiekę dorosłym, dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i / lub psychiczną. W gospodarstwie

przebywa 12 osób - jest to pobyt dzienny oraz ok. 7 dzieci w godzinach popołudniowych na zajęcia

pozaszkolne. Zajęcia prowadzone są przez trenerów aktywności zawodowej, którzy wspierani są przez

wolontariuszy. Zwracana jest uwaga na zainteresowania i możliwości uczestników, tak aby odpowiednio

dostosować pracę i ją rozszerzyć, gdy będą na nią gotowi. W ten sposób uczestnicy mogą zdobywać sukcesy, ich

samoocena wzrasta i uczą się pracować bardziej niezależnie. Gospodarstwo działa w formie fundacji, której

celem jest stworzenie możliwości dla osób mających problemy rozwojowe.



 Gospodarstwo opiekuńcze Thedinghsweert

Farma Thedinghsweert została założona w 1991 roku. Gospodarstwo opiekuńcze działa jako farma,
piekarnia oraz sklep z jedzeniem ekologicznym. Gospodarstwo jest wielkości 28 ha, zajmuje się hodowlą bydła,
kur i owiec. 70% dochodów gospodarstwa to działalność rolnicza. Grupą docelową są osoby upośledzone
umysłowo i fizycznie, którym zapewniana jest dzienna opieka. Podopieczni pomagają w gospodarstwie rolnym.
Farma jest w stanie przyjąć jednocześnie 30 - 35 osób podopiecznych w wieku od 16 do 70 lat. Osoby
przebywające w gospodarstwie mogą wybrać jeden lub więcej obszarów roboczych, a mianowicie:

 uprawa roli, hodowla zwierząt, praca w stajni, sianokosy,

 pielęgnacja ogrodu, uprawa warzyw szklarniowych,

 utrzymanie porządku w obejściu,

 pielęgnacja klombów, pojemników, żywopłotów i trawników,

 praca w ekologicznej piekarni,

 sprzedaż produktów,

 warsztaty techniczne, konserwacja maszyn i budynków,

 prace administracyjne i rachunkowe,

 prowadzenie domu, naprawa odzieży roboczej, gotowanie i sprzątanie



 Gospodarstwo opiekuńcze De Bonte sik

De Bonte Sik jest farmą opiekuńczą na polderze Arkemheense na skraju gminy Nijkerk, która oferuje

opiekę dzienną dorosłym, dzieciom w wieku szkolnym i młodzieży, którzy z różnych powodów są niezdolni

do uczestniczenia w zajęciach szkolnych. Gospodarstwo do opieki nad podopiecznymi zatrudnia

6 pracowników. Farma zajmuje się hodowlą kóz mlecznych, przy których pomagają podopieczni.

Gospodarstwo charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego uczestnika, celem oferowanej

opieki jest wzmocnienie poczucia własnej wartości. Jest to bardzo ważne dla młodych ludzi, którzy

zdobywają pozytywne doświadczenia i dzięki temu są wystarczająco silni, aby podejmować nowe wyzwania

w codziennym życiu.



 Gospodarstwo opiekuńcze De Olden Gaorden

Gospodarstwo De Olden Gaorden istnieje od 20 lat, prowadzone jest przez małżeństwo. W gospodarstwie

zatrudnieni są na stałe pracownicy, ale korzysta się również z pomocy wolontariuszy. Grupa docelowa to osoby

z niepełnosprawnościami fizycznymi i osoby z NAH (niewrodzonym uszkodzeniem mózgu) w 60% są to osoby na

wózkach inwalidzkich, do których przystosowane jest gospodarstwo. Osobami, które przebywają w gospodarstwie

opiekują się osoby z wyższym wykształceniem pielęgnacyjnym, jest to żona właściciela gospodarstwa, dwie

zatrudnione osoby oraz wolontariusze. Podopieczni farmy opiekują się zwierzętami oraz pracują w szklarni.

Na farmie są owce, króliki, kury, kozy i kucyki.
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