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● Spółdzielnia gospodarstwa socjalnego

Nazwa gospodarstwa socjalnego: 
L´Olivera Cooperativa
Adres:
Valbona de Monges (Urgell Region) Lleida, Katalonia
Strona internetowa: http://www.olivera.org/php/06_social.php
E-mail: pau@olivera.org
Facebook/ Twitter: www.facebook.com/cooperativa.l.olivera/@olivera_coop
Dane kontaktowe: Telefon: 973 33 02 76
Osoba kontaktowa: Pau Moragas Bouyat

http://www.olivera.org/php/06_social.php
mailto:pau@olivera.org
http://www.facebook.com/cooperativa.l.olivera/@olivera_coop


● Profil spółdzielni

● O członkach spółdzielni: Zespół składający się łącznie z 20 osób zatrudnionych przez 
spółdzielnię. Istnieją konkretne dobrowolne formy współpracy.

● Wiek: 18-65 lat

● Płeć: mężczyzna X; kobieta X; różne O

● Wykształcenie: W L'Olivera uprawia się winogrona i oliwki oraz wytwarza wina i oliwy, które 
mają wyrażać miejsce, z którego pochodzą: pochodzenie, ziemię i ludzi, którzy interpretują 
je, wytwarzając te produkty.



● Profil spółdzielni

● Dlaczego zaangażowała się w rolnictwo socjalne:

● Jak po raz pierwszy usłyszała o rolnictwie socjalnym? - Grupa młodych ludzi osiedliła się w 
mieście Vallbona de les Monges, aby stworzyć projekt łączący integrację społeczną, pracę i 
wspólne życie

● W jaki sposób wspierano / finansowano zaangażowanie w rolnictwo socjalne? -L'Olivera
rozwija się dzięki różnym rodzajom wsparcia, pomocy i dotacji, publicznych i prywatnych, 
które są owocem naszej pracy.

● Czy rolnik socjalny odbył szkolenie? - Nie.



● Profil spółdzielni

● Nazwa organizacji: L´Olivera Cooperativa

● Rodzaj organizacji: Spółdzielnia pracy powiązanej i inicjatywy społecznej

● Wielkość organizacji: 75

● Wykształcenie personelu: L'Olivera jest spółdzielnią pracowniczą, która łączy produkcję wina 
i wysokiej jakości oliwy z działaniami na rzecz integracji społecznej (praca i wsparcie dla 
niezależnego życia)



Przedsiębiorcza orientacja spółdzielni

Kto jest kluczową osobą dla sukcesu w rolnictwie socjalnym?

Kluczowymi osobami, które przyczyniły się do sukcesu naszego doświadczenia są sami 
pracownicy spółdzielni, którzy dołączyli do projektu, który łączy nasze wartości lub trzy filary:

- integracja społeczna
- działalność produkcyjna zapewniająca „wartości dodane”
- zarządzanie spółdzielcze

Wśród tych partnerów znaleźli się ludzie, którzy wykazali się pozytywnym i silnym 
przywództwem, aby działalność mogła prosperować po 45 latach historii.



Przedsiębiorcza orientacja spółdzielni

Jakie są plany na przyszłość dla gospodarstwa rolnego i rolnictwa socjalnego?
Obecnie dokonali strategicznej refleksji 2019-2024 („L’Olivera jutro: wspólne spojrzenie”), w 
której skoncentrowali się na filarach swojej działalności: konsolidacji działań, profesjonalizacji, 
wydajności organizacji.
Czy działalność gospodarstwa socjalnego będzie kontynuowana po zmianach pokoleniowych w 
gospodarstwie?
Tak, mają to w genach.



● Profil gospodarstwa

● Członkowie zaangażowani w rolnictwo i rolnictwo socjalne:

● - Opiekunowie

● - Osoby z niepełnosprawnością psychiczną, szczególnie w trudniejszej sytuacji. Ci ludzie są 
tak samo częścią spółdzielni jak wszyscy inni i mogą zostać pełnoprawnymi członkami, jeśli 
sobie tego życzą.

● - Osoby w wieku produkcyjnym, głównie mężczyźni między 19 a 55 rokiem życia, z potrzebą 
wsparcia zdolności (zdiagnozowaną klinicznie). Są przeszkoleni do wykonywania różnych 
zadań polowych, magazynowych i / lub wykończeniowych produktów 



● Profil zaangażowanego personelu

● Personel zaangażowany w rolnictwo socjalne:

● Wszyscy uczestnicy są zatrudniani przez spółdzielnię. Pracują przez cały rok. Obecnie jest to: 
23 użytkowników w CEE (specjalne centrum zatrudnienia).

● Użytkownicy są pracownikami spółdzielni (ze wszystkimi ich prawami i obowiązkami). Mają 
wykwalifikowany zespół do wspierania ich w ciągu dnia pracy oraz zespół opieki społecznej 
w czasie wolnym. Te dodatkowe prace mogą być przeprowadzane w ośrodku kierowanym 
przez pedagoga, można też uczestniczyć w zajęciach w innych ośrodkach.



● Profil gospodarstwa:

Typ gospodarstwa: 
Produkcja winogron na wino i oliwki na olej z pierwszego tłoczenia. Przekształcenie tych 
produktów w Bodega (w Vallbona de les Monges i w Barcelonie) i Almazara w Vallbona de le 
Monges. Wykończenie i komercjalizacja tych produktów za pośrednictwem własnych sklepów 
rolniczych i kanałów dystrybucji; sprzedaż w całej Katalonii (90%), a reszta w UE.
Prace rolnicze
Główna działalność: Gospodarstwo ekologiczne
Główne aktywności wielofunkcyjne: fabryka wina i fabryka olejów
Siła robocza w rolnictwie: Jesteśmy spółdzielnią integracji społecznej, której członkami są ludzie 
potrzebujący wsparcia, którzy aktywnie uczestniczą w całym procesie. Jesteśmy przekonani, że 
praca jest ważnym i emocjonalnym doświadczeniem.



● Profil gospodarstwa socjalnego:

● Wymiary gospodarstwa:

● Vallbona de les Monges: 22 ha winnic i 20 ha oliwek.

● Barcelona: 4,5 ha winnic i 1 ha drzew oliwnych

● Rok rozpoczęcia działalności gospodarstwa: od 1974 r. W Vallbona de les Monges (Lleida), a 
od 2010 r. W Barcelonie (park przyrody Collserola)

● Rok rozpoczęcia działalności rolnictwa socjalnego: 2010



● Aktywności oferowane przez gospodarstwo

Rodzaje aktywności oferowanych w gospodarstwie rolnym:
Od 2000 r. świadczą również usługi terapii zajęciowej. Produkcja winogron do produkcji wina i 
oliwek na olej z pierwszego tłoczenia. Przekształcenie tych produktów w Bodega (w Vallbona de 
les Monges i w Barcelonie) i Almazara w Vallbona de le Monges. Wykończenie i komercjalizacja 
tych produktów za pośrednictwem własnych sklepów rolniczych i kanałów dystrybucji; sprzedaż 
w całej Katalonii (90%), a reszta w UE.



● Profil gospodarstwa socjalnego:

● Działalność rolnicza

● X Hodowla bez zwierząt

● Aktywność wielofunkcyjna

● X Inne działania dostosowane do działalności rolniczej

● Działalność rolnictwa społecznego

● X Rozwój fizyczny i emocjonalny X Włączenie społeczne osób niepełnosprawnych



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego:

Profil uczestników gospodarstwa socjalnego: 
- Wszyscy uczestnicy są zatrudniani przez spółdzielnię. Pracują przez cały rok. Obecnie jest to: 23 
użytkowników w CEE (specjalne centrum zatrudnienia).
- Osoby w wieku produkcyjnym, głównie mężczyźni między 19 a 55 rokiem życia, z potrzebą 
wsparcia zdolności (zdiagnozowane klinicznie). Są przeszkoloni do wykonywania różnych zadań 
terenowych, magazynowych  i / lub wykończeniowych produktów.



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

● Ilu uczestników korzysta z gospodarstwa socjalnego: 23

Jak często przychodzą uczestnicy:
● W zależności od aktywności czas trwania wynosi od czterech godzin do całego dnia. Dom 

mieszkalny jest otwarty przez cały rok i może pomieścić do 16 osób. Zbudowany w 2004 r. 
Dom ma siedmiu pracowników.

W jaki sposób wspierani są uczestnicy korzystający z gospodarstwa socjalnego:
● Wszystkie zajęcia są prowadzone przez opiekunów z pomocą lokalnego rolnika.



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

● Główna korzyść z aktywności dla uczestników to:

● Istnieją ogólne korzyści z gospodarstwa socjalnego, które obejmują:

● integrację społeczną

● zwiększenie wrażliwości

● nabywanie nowych umiejętności oraz zwiększanie zdolności i koncentracji



● Informacje o szkoleniu i wsparcie

● W jaki sposób rolnik otrzymał informacje i szkolenie, aby zacząć pracę? – L'Olivera jest 
spółdzielnią integracji społecznej, której członkami są ludzie potrzebujący wsparcia, którzy 
aktywnie uczestniczą w całym procesie. Są przekonani, że praca jest żywotnym i 
emocjonalnym doświadczeniem. Od samego początku akcja społeczna była rdzeniem tego 
projektu.

● Czy rolnik uczestniczy w ciągłym szkoleniu w zakresie rolnictwa społecznego? - Tak.

● Kto zapewnia szkolenie w zakresie rolnictwa społecznego? W Hiszpanii nie ma takiego.

● Czy ono bezpłatne czy nie? - Jest bezpłatne.

● Jakie szkolenia są potrzebne, aby nowi lub zainteresowani rolnicy mogli zaangażować się w 
rolnictwo socjalnego? - W tym przypadku potrzebujemy zarówno szkolenia teoretycznego, 
jak i praktycznego.



● Spółdzielnia gospodarstwa socjalnego



● Beneficjenci gospodarstwa socjalnego



Linki

https://nuvol.olivera.org/index.php/s/intKEJY2jR8d7R2
https://www.youtube.com/watch?v=vOfV_fMtOFk

https://nuvol.olivera.org/index.php/s/intKEJY2jR8d7R2
https://www.youtube.com/watch?v=vOfV_fMtOFk


● Zalecenia spółdzielni dla innych zainteresowanych 
spółdzielni

● Cytat rolnika socjalnego:

● Jak zacząć? - Zrób dobry plan strategiczny.

● Dlaczego zacząć? - Ponieważ praca z osobami niepełnosprawnymi stanowi wielką zaletę 
naszego życia.

● Co byś dzisiaj zrobił inaczej? - Spróbowałbym to zrobić wcześniej i lepiej.

● Czy warto? - Tak, oczywiście.


