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● Gospodarstwo socjalne

Nazwa gospodarstwa socjalnego: Annagh Social Farm
Adres: Derrylin, Co.Fermanagh, Northern Ireland
Email: aghalane@gmail.com

mailto:aghalane@gmail.com


● Profil Farmera

Nazwisko Farmera: Simon i Jennifer Bullock
Wiek: 18-30 O; 31-40 O; 41-50 X; 51-60 O; powyżej 60 lat O
Płeć: mężczyzna X; kobieta X; różne O (mąż i żona)
Wykształcenie: 
Simon: Agricultural College, BSc Business & Related Studies
Jennifer: Profesjonalny terapeuta
Lata doświadczenia zawodowego: 
Simon: 25+ lat
Jennifer: 25+ lat



● Profil Farmera

● Dlaczego zaangażowali się w rolnictwo socjalne:

● Annagh Social Farm została wybrana jako farma pilotażowa w ramach projektu INTERREG 
IVA Social Farming Across Borders (SoFAB), realizującego 30 sesji w 2013 roku. Bullockowie 
mieli doświadczenie we wspieraniu działań rolnictwa socjalnego na drugim gospodarstwie, 
którego są właścicielami. W ramach projektu SoFAB w ich gospodarstwie domowym (Annagh 
Social Farm) ustanowiono działalność rolnictwa socjalnego.

● Ukończone szkolenie przeprowadzone w ramach projektu SoFAB miało na celu 
przygotowanie gotowości do prowadzenia rolnictwa socjalnego.



Profil stowarzyszenia/przedsiębiorcy 

Nazwa organizacji: Annagh Social Farm
Rodzaj organizacji: spółka interesu wspólnotowego
Wielkość organizacji: 6 dyrektorów (w tym Simon i Jennifer), działalność w ramach rolnictwa 
socjalnego jest prowadzona przez Simona i Jennifer przy wsparciu wolontariusza i rodziny.



Przedsiębiorcza orientacja rolnika

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

Simon i Jennifer jako liderzy w zakresie działalności w rolnictwie socjalnym w Annagh Social Farm 
przyczyniają się do jego sukcesu. Ich integracyjne i wspierające podejście do wszystkich jest 
widoczne w ich działaniach w ramach rolnictwa socjalnego.
Chcą umożliwić tym, którzy korzystają ze wsparcia i chcą mieszkać i / lub pracować w wiejskim 
gospodarstwie, aktywne uczestnictwo w celowych działaniach rolniczych i bycie cenioną osobą w 
tej społeczności. Opiera się to na wizji zintegrowanego społeczeństwa, w którym każdy jest 
szanowany, ceniony i wspierany.
Simon jest piątym pokoleniem rodziny Bullock, która mieszka i pracuje na tej farmie. Po studiach 
rolniczych Simon ulepszył gospodarstwo, zachowując środowisko naturalne i obecnie zarządza 
stadem bydła.
Jennifer jako starszy terapeuta zajęciowy ma doświadczenie w leczeniu i pracy z osobami 
niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo oraz z problemami zdrowia psychicznego.



Przedsiębiorcza orientacja rolnika

Jakie są plany na przyszłość dla gospodarstwa rolnego i rolnictwa socjalnego?
Kontynuacja działań w ramach rolnictwa społecznego i związany z nimi rozwój w Annagh Social 
Farm.
W planach jest opracowanie drugiej farmy, która będzie oferować wspierane zakwaterowanie z 
działalnością rolnictwa socjalnego na miejscu.
Czy działalność gospodarstwa socjalnego będzie kontynuowana po zmianach pokoleniowych w 
gospodarstwie?
Struktura CIC (Community Interest Company) w Annagh Social Farm zajmie się tym we 
właściwym czasie.
Propozycja drugiego gospodarstwa będzie obejmować przejęcie kierownictwa przez organizację 
usługodawcy - zapewni to długoterminową działalność.



● Profil rodziny rolniczej

Członkowie rodziny zajmujący się rolnictwem: 
Brak.
Członkowie rodziny zaangażowani w rolnictwo socjalne:
Zarówno matki Simona, jak i Jennifer są zaangażowane we wspieranie ich działalności w ramach 
rolnictwa socjalnego - pomagają im w działaniach i wspierają ich w organizowaniu wydarzeń. 
Matka Simona jest zapaloną pasjonatką motyli i ciem i co sezon przyciąga zainteresowanie 
sesjami rolnictwa socjalnego. Matka Jennifer jest utalentowaną kucharką i regularnie piecze 
przekąski podczas sesji rolnictwa socjalnego i dla odwiedzających.



● Profil zaangażowanego personelu

● Personel zaangażowany w rolnictwo socjalne:

● Wolontariusze są ważną częścią rolnictwa socjalnego prowadzonego w Annagh Social Farm.

● Terapeuta sztuki: projektuje i dostarcza projekty artystyczne z uczestnikami (kobieta, 
wykwalifikowana terapeutka).

● Konserwator: prowadzi spacery z dziką przyrodą i projektuje przyjazne dla zwierząt obszary 
farmy (kobiety, wykwalifikowane w tej dziedzinie).



● Profil gospodarstwa:

Typ gospodarstwa: Mieszane - bydło, kaczki i kury, ochrona lasów, dzikiego ptactwa i ciem, zbiór 
warzyw / owoców
Gospodarstwo położone jest w hrabstwie Fermanagh w Irlandii Północnej. Dom wiejski to 
tradycyjny domek kryty strzechą z kwadratem tradycyjnych kamiennych stodół, które zostały 
niedawno odnowione.
Ogrody pełne są dojrzałych drzew wraz ze stawem wykorzystywanym przez dzikie ptactwo. 
Rodzina dba również o zrujnowany kamienny XVII-wieczny zamek plantacyjny na farmie.
Annagh Social Farm zarejestrowana jesr jako spółka interesu społecznego, ponieważ zapewnia to 
możliwość ubiegania się o fundusze na działalność rolnictwa socjalnego i poprawę kapitału.



● Profil gospodarstwa socjalnego:

● Wielkość gospodarstwa: powierzchnia użytków rolnych wynosi nieco ponad 100 akrów 
pastwisk. 30 akrów jest wykorzystywanych do rolnictwa socjalnego.

● Rok rozpoczęcia działalności gospodarstwa: 1720

● Rok rozpoczęcia działalności rolnictwa socjalnego: 2011

● Prowadzone przez Simona z działalnością rolnictwa socjalnego, wraz z Jennifer oraz ze 
wsparciem wolontariusza / rodziny.



● Aktywności oferowane przez gospodarstwo

Rodzaje aktywności oferowanych w gospodarstwie rolnym:
Pomoc w prowadzeniu hodowli bydła / owiec
Karmienie kaczek i kur
Sprzedaż i skup bydła
Montaż ogrodzenia ochronnego
Sadzenie warzyw i ziół
Sadzenie klombów i przygotowanie klombów
Konstrukcja skrzynek na kwiaty i podnoszonych łóżek
Sadzenie owoców miękkich i drzewiastych
Łapanie, identyfikacja, nagrywanie i uwalnianie ciem
Karmienie i identyfikacja dzikiego ptactwa
Sezonowy nacisk



● Profil gospodarstwa socjalnego

● Działalność rolnicza

● X 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 X Opieka / Opieka dzienna X Integracja X Włączenie



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

Profil uczestników gospodarstwa socjalnego: 
Użytkownicy usług z trudnościami w nauce, młodzi mężczyźni



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

Ilu uczestników korzysta z gospodarstwa socjalnego: 5 uczestników
Jak często przychodzą uczestnicy: 3 uczestników przychodzi zarówno w poniedziałki, jak i wtorki 
w godzinach 10.00–15.00. 2 uczestników przychodzi w poniedziałek lub wtorek 10.00–15.00. 
Roczna działalność z zaplanowanymi przerwami, np. wakacje.
W jaki sposób wspierani są uczestnicy korzystający z gospodarstwa socjalnego:
2 uczestników ma wspólnego osobistego asystenta, który wspiera ich uczestnictwo - osoba ta jest 
odpowiedzialna za opiekę osobistą, np. toalety, a także transport. Pozostali uczestnicy są 
wspierani przez rolników.
Finansowanie uczestnictwa odbywa się z budżetu każdej osoby na opiekę zdrowotną i społeczną -
przejście na ścieżkę finansowania wsparcia samodzielnego.



● 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)

● - Udział w aktywnościach

● - zaangażowanie w zajęciach prowadzonych na zewnątrz

● - integracja społeczna



● Informacje o szkoleniu i wsparcie

W jaki sposób rolnik uzyskał informacje i szkolenia, aby rozpocząć pracę? Poprzez projekt 
INTERREG SoFAB.
Czy rolnik angażuje się w ustawiczne szkolenie w zakresie rolnictwa socjalnego? Tak – w celu 
odświeżenia szkolenia i polepszenia swoich działań.  
Kto zapewnia szkolenie z zakresu rolnictwa socjalnego?  Możliwości szkolenia zasobów Wsparcia 
Obszarów Wiejskich dla rolników socjalnych. Rolnicy mogą również skorzystać z możliwości 
szkolenia reklamowanych i dostarczanych za pośrednictwem innych organizacji, np. ich firmy 
lokalnego rozwoju
Czy jest ono bezpłatne czy nie? Jeśli pozwalają na to zasoby wsparcia obszarów wiejskich. 
Szkolenie może być opłacane przez rolników. 



● Gospodarstwo socjalne



● Beneficjenci gospodarstwa socjalnego



● Rolnik socjalny



● Cytat rolnika socjalnego

● O różnorodności sposobów na zaspokojenie zainteresowań uczestników rolnictwa 
socjalnego:

● „W Annagh Social Farm każdy znajdzie coś dla siebie” (Jennifer Bullock, Annagh Social Farm)


