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● Fundacja

Nazwa fundacji: Fundatia “Missio Link International” (Partnering Christians in Witness and 
Action)
Adres Str. Ion Barac nr. 22, Timisoara – 300151, Jud. Timis, Rumunia
Strona internetowa: https://www.mli.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/Missio.Link.International
Twitter: https://twitter.com/missio_intl
E-mail: office@mli.ro (MLI)
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● Profil Fundatora

Nazwiska Fundatorów: Eugen GROZA (ᵻ), Emanuel TOADER, Ion COSTACHE, Lorena RUSOVAN
Obecny prezydent: Emanuel TOADER
Wiek: 18-30 O; 31-40 O; 41-50 O; 51-60 X; 60+ O
Płeć: mężczyzna X; kobieta O; różne O
Wykształcenie: Teologia
Dyrektor wykonawczy: Lorena RUSOVAN, odpowiedzialna za kierownictwo operacyjne
Wiek: 18-30 O; 31-40 ; 41-50 O; 51-60 X; 60+ O
Płeć: mężczyzna O; kobieta X; różne O
Wykształcenie: Inżynier dyplomowy, MBA i kursy podyplomowe z zakresu pracy socjalnej



● Porfil Farmera

● Nazwisko Farmera: Viorel CRENICEAN

● Wiek: 18–30 O; 31–40 O; 41–50 X; 51–60 O; 60+ O

● Płeć: mężczyzna X; kobieta O; zróżnicowany O

● Edukacja: zarządzanie rolne.

● Dlaczego zaangażował się w rolnictwo socjalne:

● Kiedy po raz pierwszy usłyszał o rolnictwie socjalnym: od Fundacji, w 2008 roku.

● W jaki sposób otrzymali wsparcie / finansowanie, aby zaangażować się w rolnictwo socjalne:
z darowizn.

● Czy rolnik socjalny odbył szkolenie?: Nie.

● Jaki rodzaj szkolenia?: Brak.

● Treść szkolenia: Brak.

● Czy szkolenie było akredytowane?: Nie w tym przypadku.



● Profil fundacji

Nazwa fundacji: “Missio Link International” (Partnerstwo chrześcijan w świadectwie i działaniu)
Rodzaj fundacji: dobroczynna.
Wielkość fundacji: 25 pracowników zarządzanych przez zarząd złożony z 9 członków.
Wykształcenie personelu: 
- Dyplom Zarządzania Rolnictwem (rolnik);
- Odpowiednie kwalifikacje zawodowe specjalistów (rodzice domowi, pracownik socjalny, 
doradca edukacyjny, psycholog).



Przedsiębiorcza orientacja rolnika (lub 
organizacji/stowarzyszenia)

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

Pani Lorena RUSOVAN, założycielka Deborah House i gospodarstwa rolnego, obecnie dyrektor 
wykonawczy Missio Link International. Dobry menedżer i lider, bardzo zdeterminowany we 

wszystkim, co robi.



● Przedsiębiorcza orientacja fundacji

● Jakie są plany na przyszłość Fundacji:

● - Następne kroki: założenie linii produkcyjnej soków owocowych.

● - Wizje: - rozszerzenie farmy warzywnej

● - Strategie: -

● - Plany inwestycji / rozwoju w celu poprawy jakości lub zwiększenia skali: Tak, na linii do 
produkcji soków owocowych.

● Czy działalność farmy społecznej będzie kontynuowana po zmianach pokoleniowych w 
gospodarstwie? -



● Profil gospodarstwa socjalnego

Członkowie rodziny zaangażowani w gospodarstwo socjalne: 
Viorel CRENICEAN, 41-50, mężczyzna, wykształcenie wyższe, rolnik.
Ana-Adriana CRENICEAN, 31-40, kobieta, liceum, rolnik.

Członkowie rodziny zaangażowani w rolnictwo socjalne:
Viorel CRENICEAN, 41-50, mężczyzna, liceum, rolnik.
Ana-Adriana CRENICEAN, 31-40, kobieta, liceum, rolnik.



● Profil zaangażowanego personelu

● Personel zaangażowany w rolnictwo socjalne:

● Jeden kierownik sprawy, 31–40, pracownik socjalny

● Jeden przybrany rodzic, 31–40 lat, szkolenie w zakresie zastępczego wychowania

● Jeden przybrany rodzic, 41–50, kierownik ds. Rolnictwa

● Jeden doradca edukacyjny, 21–30 lat, edukacja specjalna

● Jeden psycholog, 41-50, psychologia, psychoterapia

● Jeden pracownik socjalny, 41–50, praca socjalna

● Jedna pracownica, kobieta, w wieku 51–60 lat, były członek Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej, obecnie pracująca w solariach.

● Jeden pracownik, mężczyzna, w wieku 70+, były członek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, 
obecnie pracujący jako technik.



● Profil gospodarstwa

● Rodzaj gospodarstwa:

● Produkcja roślinna (owoce i warzywa na użytek wewnętrzny i do celów marketingowych):

● Kultura owocowa w sadach - drzewa owocowe: jabłko, morela, wiśnia, brzoskwinia, śliwka, 
pigwa;

● Rolnictwo ciężarówek w solariach - warzywa: papryka, bakłażan, sałata, cebula, rzodkiewka, 
pomidor;

● Produkcja zwierzęca (drób do użytku wewnętrznego);

● Siła robocza w gospodarstwie:

● Pełny etat - 6 pracowników (2 przybranych rodziców, 1 kierownik sprawy, 1 pedagog, 1 
psycholog, 1 pracownik socjalny),

● Pracownicy rodzinni - 2 przybranych rodziców,

● Pracownicy spoza rodziny - 2 rodziców zastępczych.



● Profil gospodarstwa socjalnego:

Wymiary gospodarstwa: 5 ha (sad), 644 m2 (solaria) na równinie Banat w zachodniej Rumunii.
Rok rozpoczęcia działalności gospodarstwa: 2008
Rok rozpoczęcia działalności rolnictwa socjalnego: 2008



● Aktywności oferowane przez gospodarstwo

Rodzaje aktywności oferowanych w gospodarstwie rolnym:
- Kultura upraw w sadach i solariach.
- Czy aktywności różnią się w ciągu roku? - Tak, są sezonowe.



● Profil gospodarstwa socjalnego

● Działalność rolnicza

● X Hodowla ze zwierzętami X Hodowla bez zwierząt

● Aktywność wielofunkcyjna

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

● Działalność rolnictwa społecznego

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



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

Profil uczestników gospodarstwa socjalnego: 
Nieletnie dziewczęta będące ofiarami wykorzystywania i handlu ludźmi (Deborah House Centre);
Dzieci zagrożone z domów dziecka (Recas) i poprawczaków (Buzias);
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

Ilu uczestników korzysta z gospodarstwa socjalnego: 21 dziewcząt (10 w jednej lokalizacji i 11 w 
innej, obie w Giarmata).
Jak często przychodzą uczestnicy: Na stałe do 18 roku życia.
W jaki sposób wspierani są uczestnicy korzystający z gospodarstwa socjalnego: Z dodatków, 
darowizn, zasobów własnych.



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

● Główna korzyść z aktywności dla uczestników:

● X Dostęp do poradnictwa (WIARA W SIEBIE);

● X Dostęp do indywidualnej terapii (POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI);

● X Dostęp do intensywnych korepetycji (ZARÓWNO W SZKOLE JAK I W  ZAKRESIE 
KLUCZOWYCH UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH);

● X Przebywanie w środowisku rolniczym (DOŚWIADCZENIE NATURY);

● X Wykonywanie pracy fizycznej (OSOBISTY SUKCES);

● X Współpraca z rolnikiem (KONTAKT SPOŁECZNY).



● Informacje o szkoleniu i wsparcie

W jaki sposób rolnik uzyskał informacje i szkolenia, aby rozpocząć pracę? Założyciel Centrum 
Deborah House nie skorzystał z żadnego szkolenia: gospodarstwo socjalne od samego początku 
była częścią wizji Domu Deborah, pełniąc rolę terapeutyczną i edukacyjną dla beneficjentów oraz 
stanowiąc źródło utrzymania Centrum.
Czy rolnik będzie się angażował w ustawiczne szkolenie w zakresie rolnictwa socjalnego? Tak.
Kto zapewni szkolenie z zakresu rolnictwa socjalnego? CPIP.
Czy jest ono bezpłatne czy nie? Będzie.

Jakie szkolenia są potrzebne, aby nowi lub zainteresowani rolnicy mogli zaangażować się w 
rolnictwo społeczne? - Zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.



● Logo fundacji



● Dom gospodarstwa socjalnego



● Udogodnienia w gospodarstwie socjalnym



● Rolnik socjalny wraz z żoną



● Zalecenia rolników społecznych dla innych 
zainteresowanych rolników

● Cytat rolnika / wiodących osób z gospodarstwa socjalnego:

● Jak zacząć? - Mając pewność, że możesz coś zrobić w swoim życiu.

● Dlaczego zacząć? - Ponieważ w życiu trzeba dać z siebie wszystko.

● Co byś dzisiaj zrobił inaczej? - Może podjąłbym inne decyzje.

● Czy warto? - Tak.


