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● Gospodarstwo socjalne

● Nazwa gospodarstwa socjalnego: Małgorzata i Grzegorz Oparka

Adres: Lubiewice 59
Strona internetowa: http://www.opieka.kpodr.pl/pl/zielona-opieka/profile-gospodarstw/
FB/ Twitter: nie
E-mail: sgo@poczta.onet.pl ; gosia.oparka@onet.eu

http://www.opieka.kpodr.pl/pl/zielona-opieka/profile-gospodarstw/


● Profil Farmera

Nazwisko Farmera: Małgorzata i Grzegorz Oparka
Wiek: 18-30 lat O; 31-40 lat O; 41-50 lat O; 51-60 lat O; starszy niż 60 lat O
Płeć: mężczyzna O; kobieta O; 

Edukacja: (ustęp opisujący odpowiednie kwalifikacje zawodowe - rolnicze i inne)
Kurs opiekuna osób starszych  i niepełnosprawnych
Kwalifikacje zawodowe rolnicze
Kurs pierwszej pomocy
Badania psychologiczne - osoby, które były usługodawcami
Koperta życia [spisane zażywane leki i historia choroby]



● Profil Farmera

● Dlaczego zaangażowali się w rolnictwo socjalne:

O działaniu w zakresie rolnictwa socjalnego dowiedzieli się z lokalnej gazety oraz ze stron LGD
oraz ODR. Głównym czynnikiem, który spowodował, że zajęli się tego typu działalnością była
opieka nad chorą teściową (10 lat osoba leżąca i wymagająca stałej opieki).

Cała procedura aby otworzyć GO polegała na tym, że na początku była ankieta rekrutująca
[osoby, które chciały otworzyć gospodarstwo zgłosiły się do ODR]. Następnie odbył się kurs
opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych. Gospodarstwa nie prowadziły żadnych szkoleń.
Akredytowane gospodarstwo otrzymało środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
[pensja minimalna 2250 zł + środki finansowe z tytułu wynajmju pomieszczeń]. Zgodnie z
wytycznymi gospodartwo musiało zapewnić 1 pokój dziennej opieki, 1 pokój do odpoczynku,
dostęp do kuchni oraz łazienkę i WC. Z kolei pomoc merytoryczną zapewniał ODR Minikowie.
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Profil odpowiedzialnej lub właściwej 
organizacji/stowarzyszenia/przedsiębiorcy 

Nazwa organizacji:  Urząd Marszałkowski w Toruniu – finansowanie w ramach projektu „Green 
Care” / ODR w Minikowie – praktyka [obsługa merytoryczna]
Rodzaj organizacji: ODR w Minikowie oraz Urząd Marszałkowski w Toruniu 
Wielkość organizacji: 75 osób ODR Minikowo/ Urząd Marszałkowski 432 osoby
Wykształcenie personelu: (ustęp opisujący odpowiednie kwalifikacje zawodowe - rolnicze i inne)
- Wykształcenie wyższe i średnie 



Przedsiębiorcza orientacja rolnika (lub 
organizacji/stowarzyszenia)

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

Pozytywne nastawienie
- Małgorzata Oparka oraz mąż  Grzegorz wolontariusz [pomoc  przy przywozie osób]
- Postawa usługodawców: otwarci, rozmowni, pozytywnie nastawiona do ludzi, cierpliwa, 
kreatywna, zaangażowana w działanie KGW, 



Przedsiębiorcza orientacja rolnika (lub 
organizacji/stowarzyszenia)

Jakie są plany na przyszłość dla gospodarstwa rolnego i rolnictwa socjalnego?

- Założenie fundacji „CudaWianki” w Lubiewicach.
- Napisanie projektu na kolejne lata tj. na rok 50 tys. 
- Projekt został napisany do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i aktualnie otrzymał pozytywną 
decyzję, w związku z tym nadal będzie konstytuowana opieka nad osobami starszymi.



● Profil rodziny rolniczej

Członkowie rodziny zajmujący się rolnictwem: 
Syn Fabian,13lat, gimnazjalne,zaangażowany [ gry planszowe i karty, pomoc przy spacerowaniu]
Syn  Sebastian, 18 lata, średnie, zaangażowany [gry planszowe, pomoc przy ręcznych robótkach, 
towarzystwo]
Mąż Grzegorz, lat 50, średnie [przygotowywanie obiadów, gdyż mąż otworzył firmę cateringową]



● Profil zaangażowanego personelu

● Personel zaangażowany w rolnictwo socjalne:

- Wsparcie podczas urlopu [zastępstwo  Pani Małgosi] - dwie kobiety , które przeprowadzały  
warsztaty;
- stażystka z GOPS, która ukończyła kurs opiekuna osób starszych i odbywała 6-miesięczną 
praktykę



● Profil gospodarstwa:

Typ gospodarstwa: 
- do roku 2018 produkcja zwierzęca [świnki] aktualnie brak 
- Gospodarstwo posiada 6 ha w tym produkcja roślinna to mieszanki, żyto, pszenżyto
- W gospodarstwie pracuje mąż Grzegorz na cały etat



● Profil gospodarstwa socjalnego:

Wymiary farmy: 11 ha w tym 5 ha lasów

Rok rozpoczęcia działalności gospodarstwa: 2000

Rok rozpoczęcia działalności rolnictwa socjalnego: 2015 [październik] kursy opiekuna osób 
starszych i niepełnosprawnych. Pierwsi kuracjusze od 2.01.2017 roku a ostatnia grupa koniec 
2018 [czerwiec]
3 grupy kuracjuszy po 5 osób [każda grupa po 6 miesięcy];
Grupy mieszane w tym dwóch panów;

Najmłodsza osoba  miała 62 lata, a najstarsza 88 lat;



● Aktywności oferowane przez gospodarstwo

Rodzaje aktywności oferowanych w gospodarstwie rolnym:
- warsztaty  malowania, pieczenia,
- wspólne gotowanie 
- wyjazdy najczęściej na cmentarz, 
- krótkie wyjazdy okolicznościowe na kawę i herbatę, 
- warsztaty rękodzielnicze wianuszki, dekupage, wytwarzanie kosmetyków,
- malowanie jajek bombek, 
- szycie toreb na zakupy z filcu, 
- 7ha lasów,  i 4 ha



● Profil gospodarstwa socjalnego

● SŁOWA KLUCZOWE!!

● 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: 
W głównej mierze są to emeryci renciści, osoby samotne,

1 grupa liczyła 5 osób  a grup było 3;
łączenie  było 2 panów;
wiek  uczestników to 62-88 lat;
bez problemu wykonywały wszystkie czynności;



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

Ilu uczestników korzysta z gospodarstwa socjalnego:  5
Jak często przychodzą uczestnicy: poniedziałek-piątek od 6 do 8 h.[ 8.00-16.00]
krótkoterminowe, całodniowe
W jaki sposób wspierani są uczestnicy korzystający z gospodarstwa socjalnego:
na przykład przez samego rolnika, wraz z innymi usługodawcami
- pomoc podczas wykonywania czynności w warsztatach, 
- uczestniczy otrzymywali na miesiąc 167 zł na dojazd do gospodarstwa,
- cały pobyt mieli darmowy [za nic nie płacili],



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

● Główna korzyść z aktywności dla uczestników:

● O Przebywanie w środowisku rolniczym (DOŚWIADCZENIE NATURY)

● O praca z rolnikiem (KONTAKT SPOŁECZNY)

● O wykonywanie pracy rzemieślniczej (OSOBISTY SUKCES)

● O inne; proszę sprecyzuj



● Informacje o szkoleniu i wsparcie

W jaki sposób rolnik uzyskał informacje i szkolenia, aby rozpocząć pracę? Z ODR w Minikowie
Czy rolnik angażuje się w ustawiczne szkolenie w zakresie rolnictwa socjalnego?   TAK
Kto zapewnia szkolenie z zakresu rolnictwa socjalnego? ODR i Urząd Marszałkowski
Czy jest ono bezpłatne czy nie? TAK 
Jakie rodzaje szkoleń są potrzebne, aby nowi lub zainteresowani rolnicy zostali    

zaangażowani w rolnictwo społeczne? 
Badania psychologiczne ;
Kurs pierwszej pomocy;



● Cytat rolnika socjalnego / zalecenia dla innych 
zainteresowanych rolników

Warto być społecznikiem!!!
Warto było bo powstała FUNDACJA CUDAWIANKI.
Zaangażował się bardziej w tą inicjatywę.



● 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?



● Zdjęcia gospodarstwa socjalnego

● Załączyć kilka zdjęć gospodarstwa socjalnego

1 zdjęcie domu letniskowego, budynek
1 zdjęcie działalności społecznej gospodarstwa rolnego lub co najmniej urządzeń zapewnionych w 
gospodarstwie rolnym
1 zdjęcie rolnika z jego personelem/osobami prowadzącymi
filmy (dobrowolnie)
Wrażenia z dnia spędzonego w gospodarstwie socjalnym



Małgorzata i Grzegorz Oparka-
właściciele gospodarstwa opiekuńczego

Podopieczni 
gospodarstwa



Podopieczni gospodarstwa – wyszywanie toreb z filcu



Podopieczni gospodarstwa – pieczenie pączków na Tłusty Czwartek



Podopieczni gospodarstwa – przygotowywanie dekoracji




