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● Gospodarstwo socjalne

Nazwa gospodarstwa socjalnego: Meves-Hof (gospodarstwo Meves)
Adres: Diekshörn 7, 25715 Eddelak (Niemcy)
Strona internetowa: www.meves-hof.de
Email: info@meves-hof.de

http://www.meves-hof.de/
mailto:info@meves-hof.de


● Profil Farmera

Nazwisko Farmera:  Urte Meves
Wiek: 18-30 O; 31-40 X; 41-50 O; 51-60 O; powyżej 60 lat O
Płeć: mężczyzna O; samica X; różne O
Wykształcenie:
Praktyka jako kierownik Home Economics (1997-2001)
Uczeń szkoły rolniczej 2004/2005 (ukończenie 2005)
Szkolenie na pedagoga rolnego (2013)

Szkolenie w nadzoru pedagogicznego nad jazdą (2015)
30-godzinny trening z osobami z demencją (2017)



● Profil Farmera

● Dlaczego zaangażowali się w rolnictwo socjalne:

● Zawsze było jasne, że pani Meves przejmie farmę rodziców, która była farmą mleczną. Pani 
Meves przejęła ją w 2004 r. Firma była prowadzona w niepełnym wymiarze godzin jako 
dodatek do pełnoetatowego stanowiska kierownika gospodarstwa domowego.

● Rolnictwo socjalne zawsze było jej marzeniem z dzieciństwa, które spełniło się w 2013 roku.

● Pani Meves czytała o kursie pedagogiki rolniczej - tam poznała ludzi, którzy zachęcali ją do 
spełnienia swoich marzeń.

● Była wspierana przez Centrum Kompetencji Demencji w Szlezwiku-Holsztynie i Izbę Rolniczą 
Szlezwiku-Holsztynu oraz uczestniczyła w kilku nieakredytowanych szkoleniach obu 
organizacji.



Profil stowarzyszenia/przedsiębiorcy

Nazwa organizacji: 
Meves Hof GbR (90/10)
Rodzaj organizacji:
Przedsiębiorstwo komercyjne 
Wielkość organizacji: 3-4 osoby zaangażowane
Wykształcenie personelu: 



Przedsiębiorcza orientacja rolnika (lub 
organizacji/stowarzyszenia)

Kto jest kluczową osobą(osobami) dla sukcesu w rolnictwie socjalnym?

Urte Meves
Kobieta przedsiębiorca z zamiłowania. Empatyczna i elastyczna.
Urte Meves cechuje duża pewność siebie, zawsze poszukuje nowych i dalszych możliwości wokół 
podstawowej działalności oferty rolnictwa socjalnego.



Przedsiębiorcza orientacja rolnika (lub 
organizacji/stowarzyszenia)

Jakie są plany na przyszłość dla gospodarstwa rolnego i rolnictwa socjalnego?
- budowa toalet bezbarierowych dla osób niepełnosprawnych
- budowa „praktycznej kuchni”, w której młodzi i starzy mogą stać przy tym samym garnku, 
przetwarzać i smakować jedzenie, które razem zebrali z gospodarstwa
- ogród dla zmysłów
- planowanie przedszkola rolniczego z jednoczesną opieką nad osobami starszymi
Czy działalność gospodarstwa socjalnego będzie kontynuowana po zmianach pokoleniowych w 
gospodarstwie? Nie jest to jeszcze jasne.



● Profil rodziny rolniczej

Członkowie rodziny zajmujący się rolnictwem:

Sönke Meves
Mąż Urte Meves (mężczyzna)
Wiek: 38 lat
Wykształcenie: murarz i rolnik
Wkład: Wsparcie dla grup odwiedzających (rzemiosło, rozmowy, prace rolnicze)
Margried Meves
Matka Urte Meves (kobieta)
Wiek: 77 lat
Wykształcenie: sprzedawczyni i gospodyni
Wkład: Wsparcie dla grup odwiedzających (pieczenie ciast, parzenie kawy) 



● Profil zaangażowanego personelu

● Personel zaangażowany w rolnictwo socjalne:

● Kerstin Thies

● Siostra Urte Meves

● Wiek: 45 lat

● Wykształcenie: recepcjonistka lekarska

● Wkład: oficjalny wolontariusz grupy z demencją



● Profil gospodarstwa:

Typ gospodarstwa:
Gospodarstwo Meves to gospodarstwo dla dzieci, rodziców i dziadków, osób z demencją lub po 
zdrowiu psychicznym.
Gospodarstwo znajduje się w północnych Niemczech, w odległości 80 km od Hamburga, blisko 
Morza Północnego. Region jest silnie rolniczy. W pobliżu znajduje się Kanał Kiloński łączący Morze 
Północne i Morze Bałtyckie.
Na pracę w rolnictwie duży wpływ ma fakt, że gospodarstwo położone jest na bagnach. Rodzina 
Meves zarządza swoimi akrami i prowadzi hodowlę krów mamek z tuczem potomstwa i byka. 
Zimą zwierzęta stoją na słomie w szopie, a latem na pastwisku.
Siła robocza:
- Urte Meves (niepełny etat od 2004-2019; pełny etat od maja 2019)
- Sönke Meves (pół etatu, mąż)



● Profil gospodarstwa socjalnego:

Wymiary gospodarstwa: 
Powierzchnia rolnicza: 26ha (22 ha pól uprawnych; 4 ha użytków zielonych)
20 ha zarządzanych użytków zielonych
Bydło Angus (70 zwierząt)

Rok rozpoczęcia działalności przez gospodarstwo:
Koniec XIX wieku

Rok rozpoczęcia działalności w rolnictwie socjalnym:
2013



● Aktywności oferowane przez gospodarstwo

Rodzaje aktywności oferowanych w gospodarstwie rolnym:
• głaskanie, karmienie i obserwowanie zwierząt
• rękodzieło z naturalnych materiałów (różne przez cały rok)
• eksperymenty przyrodnicze
• Przetwarzanie produktów rolnych (owoce, warzywa, zboże)
• „Rzucanie gumowymi butami”
• „wyścigi taczek” i „rajdy rolnicze”
• „Szycie pierścieniowe” (tradycja w północnych Niemczech) za pomocą chodzika (zamiast tradycji z końmi)
• Shuffleboard
• Specjalne (ergonomiczne) gry dla osób z demencją
• Romping / zabawa na słomianej podłodze
• Romping / spacery w przyrodzie
• Kawa i ciasto w „stodole czterosezonowej” z meblami i muzyką z wcześniejszych czasów.
• Dla krewnych osób z demencją jest wiele miejsc na wycieczki i przytulnych kawiarni w okolicy.



● Profil gospodarstwa socjalnego

● Działalność rolnicza

● X Hodowla ze zwierzętami O Hodowla bez zwierząt

● Aktywność wielofunkcyjna

● X Marketing bezpośredni O Przetwarzanie O Agroturystyka O Inne działania dostosowane do 
działalności rolniczej

● Działalność rolnictwa społecznego

● X Terapia O Rekreacja X Opieka / Opieka dzienna O Integracja O Włączenie



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

Profil uczestników gospodarstwa socjalnego: 
Dzieci:
Aktywne dzieci płci męskiej i żeńskiej w wieku 5-12 lat bez niepełnosprawności
Osoby z demencją:
65-100-letni mężczyźni i kobiety z częściową demencją / niepełnosprawnością
Osoby z zaburzeniami psychicznymi:
20-60-letni mężczyzna i kobieta z depresją, psychozą



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

Ilu uczestników korzysta z gospodarstwa socjalnego: 
48 dzieci w rocznych kursach rolniczych
Około 255 dzieci i 70 matek z kliniki matki i dziecka
Około 100 osób z demencją
Około 100 osób z zaburzeniami psychicznymi
Około 450 dzieci ze szkół i przedszkoli, przyjęć urodzinowych dzieci i wycieczek rodzinnych
Jak często przychodzą uczestnicy:
Dzieci: 1 dzień w miesiącu
Osoby z demencją: 1 dzień w miesiącu / 1 dzień w tygodniu
Osoby z zaburzeniami psychicznymi: 1 dzień w miesiącu
W jaki sposób wspierani są uczestnicy korzystający z gospodarstwa socjalnego:
Środki własne i / lub fundusze z ubezpieczeń społecznych



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

● Główna korzyść z aktywności dla uczestników:

● X Przebywanie w środowisku rolniczym (DOŚWIADCZENIE NATURY)

● X praca z rolnikiem (KONTAKT SPOŁECZNY)

● X wykonywanie pracy rzemieślniczej (OSOBISTY SUKCES)

● X wzięcie odpowiedzialności za zwierzę 

● Dla wszystkich uczestników:

● wzmocnienie poczucia własnej wartości osoby

● Promowanie zachowań społecznych (szczególnie wspólnoty)

● Dla osób z demencją:

● Przebudzenie wspomnień z przeszłości

● Możliwość wspólnego śmiechu pomimo powagi sytuacji.

● Postrzeganie zmysły, bycie samoświadomym

● Dawanie doświadczeń, ucieczka od codziennego zgiełku

● Promowanie umiejętności motorycznych



● Informacje o szkoleniu i wsparcie

W jaki sposób rolnik uzyskał informacje i szkolenia, aby rozpocząć pracę?
Szkolenie z pedagogiki rolniczej (2013) - 1: 1 Coaching prowadzony przez nauczyciela po kursie.
Pani Meves była wspierana przez Centrum Kompetencji Dementia w Szlezwiku-Holsztynie -
https://www.demenz-sh.de/bildungsangebote/das-jahresprogramm/) oraz Izbę Rolniczą Szlezwiku-Holsztynu 
i uczestniczyła w kilku kursach szkoleniowych obu organizacji.
Czy rolnik angażuje się w ustawiczne szkolenie w zakresie rolnictwa socjalnego? Tak.
Kto zapewnia szkolenie z zakresu rolnictwa socjalnego? 
https://baglob.de/
https://www.demenz-sh.de/bildungsangebote/das-jahresprogramm/
https://www.lksh.de/startseite/
Czy jest ono bezpłatne czy nie? Nie.
Jakie szkolenia są potrzebne, aby nowi lub zainteresowani rolnicy mogli zaangażować się w rolnictwo 
społeczne?
Dalsze szkolenie dotyczące postępowania z określonymi grupami docelowymi (dzieci, seniorzy itp.)
Szkolenie z pedagogiki rolniczej / doświadczenie w pedagogice.

https://baglob.de/
https://www.demenz-sh.de/bildungsangebote/das-jahresprogramm/
https://www.lksh.de/startseite/


● Gospodarstwo socjalne



● Beneficjenci gospodarstwa socjalnego



● Rolnik socjalny



● Cytat rolnika socjalnego / zalecenia dla innych 
zainteresowanych rolników

● Ciekawą rzecz w pedagogice rolniczej jest taka, że: istnieje wiele pomysłów i sposobów na 
rolnictwo socjalne. Wszystkie są zbudowane na sobie. Jestem przedsiębiorcą z sercem i 
odwagą.

● Zacznij wzorować się na moich pomysłach, aby je zrealizować.

● Na początku prawie myślałam, że nie mam nic do zaoferowania. Ale w naszych 
gospodarstwach możemy zaoferować wiele.

● Nawet jeśli wydaje nam się, że to mało. Dla innych jest to świetna rzecz.

● W domu mamy prawdziwy skarb do ochrony.


