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● Gospodarstwo socjalne

Nazwa gospodarstwa socjalnego: Bauernhoftiere bewegen Menschen
Adres: Riedbachstr. 3, 88512 Mengen-Rulfinge
Strona internetowa: www.bauernhof-goehring.de
www.bauernhoftiere-bewegen-menschen.de
Email: info@bauernhoftiere-bewegen-menschen.de

http://www.bauernhof-goehring.de/
http://www.bauernhoftiere-bewegen-menschen.de/
mailto:info@bauernhoftiere-bewegen-menschen.de


● Profil Farmera

Nazwisko Farmera:  Andrea Göhring
Wiek: 18-30 O; 31-40 O; 41-50 X; 51-60 O; powyżej 60 lat O
Płeć: mężczyzna O; kobieta X; różne O
Wykształcenie: 
- Praktyki rolnicze
- Ekonomista rolny
- Technik rolniczy w zakresie informatyki i marketingu w rolnictwie
- Przewodnik, pedagog rolny
- Specjalista w zakresie terapii / pedagogiki z udziałem zwierząt (ESAAT)



● Profil Farmera

● Dlaczego zaangażowali się w rolnictwo socjalne:

● Po przejęciu firmy rodziców Andrea Göhring dostosowała rodzaj rolnictwa do swoich 
mocnych stron i umiejętności.

● Rolnictwo ma znacznie więcej do zaoferowania niż „tylko” produkcja żywności. Od nauki w 
gospodarstwie po edukację w gospodarstwie i edukację specjalną w gospodarstwie.

● Odtąd podążali za głosem serca aż do:

● Interwencji wspieranej przez zwierzęta z dziećmi niepełnosprawnymi i seniorami.



Profil stowarzyszenia / przedsiębiorcy

Nazwa organizacji: 
Bauernhoftiere bewegen Menschen (hodowla zwierząt inspiracja dla ludzi)
Rodzaj organizacji:
stowarzyszenie
Wielkość organizacji: 1 osoba (ona sama)
Wykształcenie personelu: 



Przedsiębiorcza orientacja rolnika (lub 
organizacji/stowarzyszenia)

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

Andrea Göhring
Rolnik z pasją i terapeutka zwierząt.

Jest pionierem w tej dziedzinie. Ludzie i sukces terapii są w centrum jej uwagi, jednocześnie pani 
Göhring zapewnia, że rolnik, a w szczególności jego zwierzę, otrzymują wystarczającą część 
wartości dodanej.



Przedsiębiorcza orientacja rolnika (lub 
organizacji/stowarzyszenia)

Jakie są plany na przyszłość dla gospodarstwa rolnego i rolnictwa socjalnego?
- po założeniu stowarzyszenia „Bauernhoftiere bewegen Menschen e.V.”  razem będą jeszcze 
bardziej się rozwijać.
- zbudować kompletne centrum terapeutyczne na farmie
Czy działalność gospodarstwa socjalnego będzie kontynuowana po zmianach pokoleniowych w 
gospodarstwie?
Nie jest to jeszcze jasne.



● Profil rodziny rolniczej

Członkowie rodziny zajmujący się rolnictwem: 
Hubert Göhring
Mąż Andrei Göhring (mężczyzna)
Wiek: 45 lat
Wykształcenie: Leśniczy i technik rolniczy
Wkład: Wsparcie jego działalności rolniczej w Bioland Organic Organic Demonstration Farm



● Profil zaangażowanego personelu

● Personel zaangażowany w rolnictwo socjalne:

● Członkowie honorowi, wolontariusze, ale także stażyści.



● Profil gospodarstwa:

Typ gospodarstwa:
Gospodarstwo Göhring jest gospodarstwem ekologicznym, składają się nań także użytki zielone.
Uprawiają różnego rodzaju zboża, a także fasolę polną, soczewicę, łubin, ziemniaki - stołowe i 
sadzeniaki.
Ponadto uprawiają sady, których drzewa dostarczają owoce na własny sok jabłkowy.
Kierują się marketingiem bezpośrednim, prowadząc sklep w gospodarstwie, a także dystrybuują 
je wśród kilku grup producentów.
Gospodarstwo znajduje się w Rulfingen w Górnej Szwabii.
Sigmaringen i park przyrody „Obere Donau” znajdują się zaledwie 10 km od hotelu.
Zazwyczaj, w wielu gospodarstwach rodzinnych, trzy pokolenia mieszkają w gospodarstwie 
Göhring i uprawiają ziemię jako główny zawód.



● Profil gospodarstwa socjalnego:

Wymiary gospodarstwa: 
Powierzchnia rolna: 120ha (100ha obszaru uprawy; 20 ha użytków zielonych)

Rok rozpoczęcia działalności gospodarstwa:  1906
Rok rozpoczęcia działalności rolnictwa socjalnego:
2005 Klasyczna nauka w gospodarstwie
2010 Interwencja wspierana przez zwierzęta w gospodarstwie we współpracy z osobami i 
instytucjami pedagogicznymi / terapeutycznymi



● Aktywności oferowane przez gospodarstwo

Rodzaje aktywności oferowanych w gospodarstwie rolnym:
Próbka rolnictwa:
Pani Göhring jako pedagog rolny zaprasza dzieci i młodzież z niepełnosprawnością i bez 
niepełnosprawności, aby doświadczyli i zrozumieli kwestie rolnicze w zakresie zrównoważonego 
rozwoju.
(2-3 razy w tygodniu)
Zwierzęta hodowlane poruszają ludzi:
Jako specjalista w zakresie terapii / pedagogiki wspieranej przez zwierzęta, Göhring wspiera ludzi 
niepełnosprawnych, którzy w innym przypadku nie skorzystaliby z równie motywującego i 
skutecznego wsparcia. (5 razy w tygodniu)



● Profil gospodarstwa socjalnego

● Działalność rolnicza

● O Hodowla ze zwierzętami X Hodowla bez zwierząt (Zwierzęta służą wyłącznie do celów 
terapeutycznych)

● Aktywność wielofunkcyjna

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

● Działalność rolnictwa społecznego

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



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

Profil uczestników gospodarstwa socjalnego: 
Dzieci:
Dzieci (m / k) niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo. Należą do nich dzieci z upośledzeniem 
umysłowym, emocjonalnym i językowym, a także uczniowie z upośledzeniem wzroku i 
poważnymi niepełnosprawnościami mnogimi.

Osoby z demencją:
W ciągu ostatnich dwóch lat praca z osobami starszymi i osobami z demencją (prace nad 
biografią opartą na zwierzętach).



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

Ilu uczestników korzysta z gospodarstwa socjalnego:  
-
Jak często przychodzą uczestnicy:
W miesiącach letnich 5 x tygodniowo 2-3 godziny, w zimnej porze roku 1-2 dni w tygodniu
W jaki sposób wspierani są uczestnicy korzystający z gospodarstwa socjalnego:
Przez samego rolnika lub przez stowarzyszenie sponsorskie.



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

● Główna korzyść z aktywności dla uczestników:

● X 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?
Praca wspierana przez zwierzęta z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym przez zwierzęta hodowlane, rozpoczęła 
się w 2010 r. (Szkolenie specjalistyczne ESAAT) po ukończeniu uniwersytetu jako specjalista w zakresie terapii 
i edukacji wspieranej przez zwierzęta.
Ponadto ma miejce ciągłe specjalistyczne szkolenie.
Praca biograficzna z seniorami ze wsparciem zwierząt rozpoczęła się dwa lata temu.
Czy rolnik angażuje się w ustawiczne szkolenie w zakresie rolnictwa socjalnego? Tak.
Kto zapewnia szkolenie z zakresu rolnictwa socjalnego?
https://baglob.de/ https://www.lksh.de/startseite/
https://www.demenz-sh.de/bildungsangebote/das-jahresprogramm/
Czy jest ono bezpłatne czy nie? Nie.
5. Jakie rodzaje szkoleń są potrzebne, aby nowi lub zainteresowani rolnicy mogli zaangażować się w rolnictwo 
społeczne?
To zależy od konkretnego obszaru rolnictwa socjalnego. Przynajmniej w przypadku terapii z udziałem 
zwierząt: szkolenie podstawowe akredytowane przez ESAAT.

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


● Gospodarstwo socjalne



● Beneficjenci gospodarstwa socjalnego



● Rolnik socjalny



Link wideo

https://www.youtube.com/watch?v=IOzWAz-VuL8

https://www.youtube.com/watch?v=IOzWAz-VuL8


● Cytat rolnika socjalnego / zalecenia dla innych 
zainteresowanych rolników

● Podążaj za swoimi wizjami!

● Pomyśl o niszach i rozwoju społecznym.

● Jak możesz zaoferować schronienie na farmie, przeciwdziałać wyobcowaniu i docenić farmę 
jako miejsce do życia?

● Nie zniechęcaj się i wyznacz cel na swojej drodze!


