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● Gospodarstwo socjalne

Nazwa gospodarstwa socjalnego: Mike O’Connell’s Farm
Adres: Clarina, Co. Limerick
Strona internetowa: N/A
Email: coordinator@socialfarmingireland.ie



● Profil Farmera

Nazwisko Farmera: Mike O’Connell 
Wiek: 18-30 O; 31-40 O; 41-50 O; 51-60 O; powyżej 60 lat O
N/A GDPR
Płeć: mężczyzna X; kobieta O; różne O
Wykształcenie: N/A



● Profil Farmera

● Dlaczego zaangażowali się w rolnictwo socjalne: Wspierany przez Social Farming Ireland, 
który zapewnił szkolenie.



Profil odpowiedzialnej lub właściwej 
organizacji/stowarzyszenia/przedsiębiorcy 

Nazwa organizacji: N/A

Rodzaj organizacji: Gospodarstwo rodzinne

Wielkość organizacji: Firma prowadzona przez rodzinę, bez pracowników

Wykształcenie personelu: N/A



Przedsiębiorcza orientacja rolnika (lub 
organizacji/stowarzyszenia)

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

Mike O’Connell, rolnik z pokolenia na pokolenie, który wierzy, że w rolnictwie socjalnym chodzi o 
to, by nauczyć się doceniać radość z pracy z przyrodą i zwierzętami, a także pomagać innym 
zrozumieć, skąd pochodzi nasza żywność. Mając to na uwadze, Mike założył swoje gospodarstwo 
socjalne.



Przedsiębiorcza orientacja rolnika (lub 
organizacji/stowarzyszenia)

Jakie są plany na przyszłość dla gospodarstwa rolnego i rolnictwa socjalnego?
Mike ma nadzieję, że nadal będzie oferować miejsca docelowe dla wielu sektorów. Niedawno 
ukończył staże z sektora bezdomnych.
Czy działalność gospodarstwa socjalnego będzie kontynuowana po zmianach pokoleniowych w 
gospodarstwie? Córka Mike'a jest zainteresowana wejściem w Social Farming Ireland.



● Profil rodziny rolniczej

Członkowie rodziny zajmujący się rolnictwem: 
Dorosłe dzieci Mike'a są zaangażowane w pracę na farmie, gdy są w domu. Jego żona pracuje w 
pełnym wymiarze godzin jako nauczyciel w szkole i opiekuje się dziećmi z poważnymi / 
umiarkowanymi trudnościami w nauce, a także uczniami z autyzmem. Często przebywa na farmie 
poza godzinami pracy.
Członkowie rodziny zaangażowani w rolnictwo socjalne:
Córka Mike'a jest zainteresowana wejściem w Social Farming Ireland.



● Profil zaangażowanego personelu

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



● Profil gospodarstwa:

Typ gospodarstwa: Rolnicze.
Farma znajduje się pomiędzy Mungret a Clariną i leży około 5 mil od miasta Limerick. 
Gospodarstwo składa się z 38 akrów, głównie gruntów rolnych z sekcją do uprawy.
Zwierzęta obejmują krowy rodowodowe, kucyki Connemara i walijskie, owce i barany. Są tam 
maciorki, barany, brojlery, świnie i kury, a także cztery kozy i indyki.
Są też kury, które produkują jajka również do użytku domowego.
Aktywności w gospodarstwie Mike'a koncentrują się na współpracy i integracji społecznej.



● Profil gospodarstwa socjalnego:

Wymiary gospodarstwa: 38 akrów

Rok rozpoczęcia działalności gospodarstwa: odziedziczone

Rok rozpoczęcia działalności rolnictwa socjalnego: 2016



● Aktywności oferowane przez gospodarstwo

Rodzaje aktywności oferowanych w gospodarstwie rolnym:
- Codzienna opieka nad zwierzętami hodowlanymi:
karmienie, pojenie, pielęgnacja, dojenie.

- Ogólne utrzymanie gospodarstwa:
konserwacja sprzętu, pielęgnacja ogrodzeń.



● 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: 
Mike gościł uczestników z zagrożonych sektorów młodzieży i bezdomnych, a także dorosłych z 
problemami zdrowia psychicznego i / lub trudnościami w uczeniu się oraz uchodźcami.



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

Ilu uczestników korzysta z gospodarstwa socjalnego: Zwykle 3 uczestników na blok docelowy.
Jak często przychodzą uczestnicy: Zwykle 1 dzień w tygodniu przez 10-20 tygodni. Ukończył 7 
bloków po 10 tygodni.
W jaki sposób wspierani są uczestnicy korzystający z gospodarstwa socjalnego: 
Niektórzy są obsługiwani przez pracowników pomocy technicznej „na telefon”, a inni mają 
wsparcie na miejscu.



● 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 pewności siebie, 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

W jaki sposób rolnik uzyskał informacje i szkolenia, aby rozpocząć pracę? 
Social Farming Ireland
Czy rolnik angażuje się w ustawiczne szkolenie w zakresie rolnictwa socjalnego?
Tak, wszyscy rolnicy przechodzą ciągłe szkolenia i kursy odświeżające.
Kto zapewnia szkolenie z zakresu rolnictwa socjalnego?  
Social Farming Ireland koordynuje i finansuje szkolenia.
Czy jest ono bezpłatne czy nie? 
Tak, wszystkie szkolenia są bezpłatne i w pełni wspierane przez Social Farming Ireland za pośrednictwem 
CEDRA i DAFM.
Jakie szkolenia są potrzebne, aby nowi lub zainteresowani rolnicy mogli zaangażować się 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 gospodarstwa socjalnego



● Rolnik socjalny



● Cytat rolnika socjalnego / zalecenia dla innych 
zainteresowancych rolników

● „Zauważyłem, kiedy już zaczęliśmy, a oni mi zaufali i chwaliłem ich za to, co zrobili, że widać 
różnicę u chłopców. Był jeden szczególny dzień, kiedy (uczestnik) był tutaj i powiedziałem 
mu „jesteś wspaniałym młodym chłopcem”… i było widać, jak jego oczy płonęły, jakby nikt 
nigdy wcześniej tak do niego nie mówił. Powiedziałbym, że właśnie dlatego uważam to za 
niesamowite doświadczenie. ”- Mike O’Connell




