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● Gospodarstwo socjalne

Nazwa gospodarstwa socjalnego: Laurel View Farm & Equestrian Centre 

Adres: Templepatrick, Co.Antrim, Północna Irlandia

Strona internetowa: www.laurelview.co.uk

Email: laurelview01@btconnect.com

http://www.laurelview.co.uk/
mailto:laurelview01@btconnect.com


● Profil Farmera

Nazwisko Farmera: Robert Davis
Wiek: 18-30 O; 31-40 O; 41-50 O; 51-60 X; powyżej 60 lat O
Płeć: mężczyzna X; kobieta O; różne O
Wykształcenie: Szkolenie rolnicze, akredytacja jeździectwa dla osób niepełnosprawnych



● Profil Farmera

● Dlaczego zaangażowali się w rolnictwo socjalne:

● Stażysta w projekcie INTERREG IVA Social Farming Across Borders (SoFAB). Zainteresowanie 
wspieraniem innych, szczególnie tych, którzy mają problemy ze zdrowiem psychicznym ze 
względu na osobiste doświadczenia (ambasador organizacji charytatywnej AWARE Mental
Health w Irlandii Północnej). Doświadczenie w zakresie działalności koordynowane za 
pośrednictwem usługi wsparcia rolnictwa socjalnego w ramach wsparcia obszarów wiejskich.



Profil odpowiedzialnej lub właściwej organizacji

Nazwa organizacji: Laurel View Farm & Equestrian Centre
Rodzaj organizacji: Sole Trader & Private Limited Company
Wielkość organizacji: 2 zarejestrowanych funkcjonariuszy ośrodka jeździeckiego (Robert i jego 
żona Linda); zespół pracowników (w pełnym i niepełnym wymiarze godzin) oraz wolontariusze



Przedsiębiorcza orientacja rolnika (lub 
organizacji/stowarzyszenia)

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

Robert jako lider w działalności rolnictwa socjalnego w Laurel View przyczynia się do jego 
sukcesu. Jego doświadczenie zawodowe związane z hodowlą i pracą z końmi w połączeniu z 
osobistym doświadczeniem w zakresie zagadnień zdrowia psychicznego pozwoliło mu na 
kompetentne instruowanie uczestników i wykorzystanie wyuczonych umiejętności w 
prowadzeniu rolnictwa socjalnego - np. komunikacji interpersonalnej.
Uwzględniające i wspierające podejście Roberta do wszystkich jest widoczne w jego działaniach w 
ramach rolnictwa socjalnego.



Przedsiębiorcza orientacja rolnika (lub 
organizacji/stowarzyszenia)

Jakie są plany na przyszłość dla gospodarstwa rolnego i rolnictwa socjalnego?
Kontynuacja działań w rolnictwie socjalnym.
Czy działalność gospodarstwa socjalnego będzie kontynuowana po zmianach pokoleniowych w 
gospodarstwie?
Obecnie jest to niepewne.



● Profil rodziny rolniczej

Członkowie rodziny zajmujący się rolnictwem: 
Żona Roberta i trzy córki pomagają w gospodarstwie.
Członkowie rodziny zaangażowani w rolnictwo socjalne:
Żona Linda wspiera Roberta przy formalnościach związanych z działaniem w rolnictwie socjalnym. 
Córki są okresowo zaangażowane w te działania wraz z Robertem.



● Profil zaangażowanego personelu

● Personel zaangażowany w rolnictwo socjalne:

● Pracownicy / wolontariusze ośrodka jeździeckiego są dostępni, jeśli Robert potrzebuje 
pomocy w przygotowaniu się do aktywności lub w jej trakcie, ale nie działają oni w zakresie 
rolnictwa socjalnego.

● Pracownicy mają odpowiednie kwalifikacje / doświadczenie w pełnieniu swoich ról.



● Profil gospodarstwa:

Typ gospodarstwa:
Gospodarstwo mieszane z rzadkim rasowym bydłem, mieszańcami owiec, kóz, drobiu, świni; duże 
centrum jeździeckie.



● Profil gospodarstwa socjalnego:

Wymiary gospodarstwa:
178  akrów (Działalność w zakresie rolnictwa socjalnego koncentruje się wokół ośrodka 
jeździeckiego)
Rok rozpoczęcia działalności gospodarstwa: 2006 (kiedy Robert z rodziną weszli w jego 
posiadanie)
Rok rozpoczęcia działalności rolnictwa socjalnego: 2016

Prowadzone przez Roberta, który jest również liderem w zakresie działalności rolnictwa 
socjalnego.



● Aktywności oferowane przez gospodarstwo

Rodzaje aktywności oferowanych w gospodarstwie rolnym:
- Pielęgnacja, wycieranie i prowadzenie koni i kucyków
- Ogólne obowiązki na podwórku, w tym szczotkowanie i sprzątanie
- Pomaganie kantarowi trenować młode cielęta w ramach przygotowań do pokazu
- Nadzorowana pomoc w zadaniach na farmie, takich jak oznaczanie i zakładanie pierścieni 
ogonowych
- Karmienie i pojenie różnych zwierząt



● 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: 
Uczący się niepełnosprawni i użytkownicy usług zdrowia psychicznego, mężczyźni i kobiety, w 
wieku 18+



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

Ilu uczestników korzysta z gospodarstwa socjalnego: Średnio 6 tygodniowo (3 uczestników 
dziennie przez 2 sesje w tygodniu - wspierani przez pracowników służby zdrowia i opieki 
społecznej oraz rolnika).
Jak często przychodzą uczestnicy: 
2 dni w tygodniu, średnia sesja to 3-4 godziny.
W jaki sposób wspierani są uczestnicy korzystający z gospodarstwa socjalnego:
Rolnik prowadzi zajęcia i wspiera użytkowników usług; Personel służby zdrowia i opieki 
społecznej zapewnia uczestnikom transport i wsparcie podczas sesji.
Wcześniejsze dostawy były finansowane ze środków zabezpieczonych i koordynowanych przez 
Służbę Wsparcia Socjalnego Rolnictwa Wiejskiego (projekt Sesji Degustacyjnych; Fundusz 
Polecenia Rolnictwa Socjalnego)
Obecna działalność jest finansowana w ramach porozumienia z lokalną służbą zdrowia i opieki 
społecznej.



● 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)

● - opieka nad zwierzętami

● - przebywanie na dworze

● - urozmaicenie ich tygodnia

● - cel i rutynowe budowanie

● - poprawa nastroju

● - rozwój umiejętności



● 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 działaniu w zakresie rolnictwa socjalnego:

● „Uważam to za bardzo satysfakcjonujące. Kiedy zaczynałem, nie sądziłem, że będę czerpał 
radość z takiego zaangażowania. Było to dla mnie dobre ”(Robert Davis, Laurel View
Equestrian Centre & Farm)


