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● Gospodarstwo socjalne

Nazwa gospodarstwa socjalnego: Rampark Farm
Adres: Cooksborough, Co Westmeath

Strona internetowa: N/A

Email: bordermidlands@socialfarmingireland.ie



● Profil Farmera

Nazwisko Farmera: Gerard Deegan
Wiek: 18-30 O; 31-40 O; 41-50 O; 51-60 O; powyżej 60 lat O
N/A GDPR
Płeć: male X; female O; divers O
Wykształcenie: N/A



● Profil Farmera

● Dlaczego zaangażowali się w rolnictwo socjalne:

● Gerard był zainteresowany zapewnieniem dostępu do otoczenia, dzieleniem się swoimi 
doświadczeniami życiowymi i nauczaniem nowych umiejętności życiowych.

● Gerard jest pasjonatem upodmiotowienia i rozwoju osobistego.



Profil odpowiedzialnej lub właściwej 
organizacji/stowarzyszenia/przedsiębiorcy 

Nazwa organizacji: N/A
Rodzaj organizacji: Gospodarstwo rodzinne
Wielkość organizacji: N/A
Wykształcenie personelu: N/A



Przedsiębiorcza orientacja rolnika (lub 
organizacji/stowarzyszenia)

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

Rolnik Gerard i jego przyjaciel Eugene, który pomaga w gospodarstwie, są odpowiedzialni za 
osoby kluczowe.

Gerard i Eugene ukończyli wszystkie szkolenia z zakresu rolnictwa społecznego.



Przedsiębiorcza orientacja rolnika (lub 
organizacji/stowarzyszenia)

Jakie są plany na przyszłość dla gospodarstwa rolnego i rolnictwa socjalnego?
Plany na przyszłość to dalsze uczestnictwo w rolnictwie socjalnym i promowanie go w ich 
miejscowości.
Aktywność w sieci i zapewnienie miejsca na szkolenie.
Czy działalność farmy społecznej będzie kontynuowana po zmianach pokoleniowych w 
gospodarstwie? To możliwe.



● Profil rodziny rolniczej

Członkowie rodziny zajmujący się rolnictwem: 
Żaden członek rodziny nie jest zaangażowany w rolnictwo socjalne.

Eugene, przyjaciel, pomaga na farmie i również ukończył szkolenie.



● Profil zaangażowanego personelu

● W gospodarstwie nie ma płatnego personelu, ponieważ jest to gospodarstwo rodzinne.



● Profil gospodarstwa:

● Typ gospodarstwa: leśnictwo, rolnictwo i pszczoły:

● Farma Rampark, prowadzona przez rodzinę Deegan od 1700 roku, składa się z 140 akrów, z 
czego 100 akrów przypada na obszar leśnictwa.

● Lasy składają się głównie z dębu, buku, jesionu, jaworu, świerku norweskiego i sosny 
zwyczajnej. Przez las przebiegają 3 km ścieżek wraz z wieloma innymi gatunkami drzew.

● Przedsiębiorstwo zajmujące się hodowlą cieląt i wołowiny jest prowadzone w pozostałej 
części gospodarstwa i niewielkiej ilości ogrodnictwa. Są tam również hodowane kury, 
brojlery, kaczki, indyki, groszek i świnie.

● Od 1999 r. całe mięso i warzywa są produkowane ekologicznie.



● Profil gospodarstwa socjalnego:

Wymiary farmy: 140 akrów, z czego 100 akrów przypada na obszar leśnictwa
Rok rozpoczęcia działalności gospodarstwa: w rodzinie od 1700
Rok rozpoczęcia działalności rolnictwa socjalnego: 2018



● Aktywności oferowane przez gospodarstwo

Rodzaje aktywności oferowanych w gospodarstwie rolnym:
Gospodarka leśna i nauka o drzewach
Opieka nad zwierzętami: karmienie bydła, liczenie, hodowla; hodowla świń i kurczaków na cele 
domowe
Opieka nad kurami nioskami i zbieranie jaj
Uprawa owoców i warzyw: siew, karmienie, podlewanie, pielenie
Stolarka



● Profil gospodarstwa socjalnego

● Działalność rolnicza

● O Hodowla ze zwierzętami O Hodowla bez zwierząt

● Aktywność wielofunkcyjna

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

● Działalność rolnictwa społecznego

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



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

Profil uczestników gospodarstwa socjalnego: 
Gerard gościł uczestników z niepełnosprawnością intelektualną, zagrożonym zdrowiem 
psychicznym, młodzieżą i psychiatrią sektorów późniejszego życia.



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

Ilu uczestników korzysta z gospodarstwa socjalnego:  Zwykle 3 uczestników na blok miejsc 
docelowych.
Jak często przychodzą uczestnicy: 8 bloków do 3 uczestników z sektora ID, MH i młodzieży
W jaki sposób wspierani są uczestnicy korzystający z gospodarstwa socjalnego: Identyfikatory są 
obsługiwane na farmie początkowo, a następnie w tle, wsparcie „na telefon” dla młodzieży i MH.



● 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)

● - Budowanie poczucia własnej wartości i empatii

● - Stanowi odskocznię od dalszego szkolenia / pracy

● - Zdrowie fizyczne i sprawność fizyczna

● - Uczenie się nowych umiejętności, budowanie zdolności



● Informacje o szkoleniu i wsparcie

1. W jaki sposób rolnik uzyskał informacje i szkolenia, aby rozpocząć pracę? Social Farming 
Ireland.
2. Czy rolnik angażuje się w ustawiczne szkolenie w zakresie rolnictwa socjalnego? Tak, wszyscy 
rolnicy przechodzą ciągłe szkolenia i kursy odświeżające.
3. Kto zapewnia szkolenie z zakresu rolnictwa socjalnego? Social Farming Ireland koordynuje i 
finansuje szkolenia.
4. Czy jest ono bezpłatne czy nie? Tak, wszystkie szkolenia są bezpłatne i w pełni wspierane przez 
Social Farming Ireland za pośrednictwem CEDRA i DAFM. 
5. Jakie rodzaje szkoleń są potrzebne, aby nowi lub zainteresowani rolnicy zostali       
zaangażowani w rolnictwo społeczne? Dziesięć modułów, które obejmują: bezpieczeństwo 
gospodarstwa, bezpieczeństwo żywności, ochronę, ramy wsparcia i planowanie świadczenia 
usług, doradztwo w zakresie BHP przez konsultanta, ocenę ryzyka gospodarstwa, wizyty 
partnerskie, radzenie sobie z różnicą, zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie, planowanie 
biznesowe, refleksję nad praktyką.



● Gospodarstwo socjalne



● Beneficjenci gospodarstw socjalnych



● Rolnik socjalny



● Cytat rolnika socjalnego / zalecenia dla innych 
zainteresowanych rolników

● „Najbardziej udany dzień tygodnia na naszej farmie to ten, o którym rozmawiamy i którego 
wspominamy cały czas. Im więcej dajemy, tym więcej otrzymujemy. ”- Gerard Deegan



● Kontrola końcowa (wewnętrznie)

● Wszystkie wymagane / wystarczające informacje

● O Otrzymano wycenę?

● O Wystarczająca liczba zdjęć? (1 przedsiębiorcy, 1 życia społecznego w gospodarstwie 
rolnym, 1 gospodarstwa / budynku)

● O Otrzymano wideo?

● O Formularz RODO podpisany przez rolnika / przedsiębiorcę?

● O Lista słów kluczowych (rolnictwo, wielofunkcyjność, rolnictwo społeczne) jest wypełniona?


