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● Gospodarstwo socjalne

Nazwa gospodarstwa socjalnego: Hofgemeinschaft Weide-Hardebek

Adres: Hauptstraße 32-34,  24616 Hardebek

Strona internetowa: www.weide-hardebek.de

Email: info@weide-hardebek.de

http://www.weide-hardebek.de/
mailto:info@weide-hardebek.de


● Profil Farmera

Nzwisko Farmera:  Arne Harms
Wiek: 18-30 O; 31-40 X; 41-50 O; 51-60 O; powyżej 60 lat O
Płeć: mężczyzna X; kobieta O; różne O
Wykształcenie:
- magister rolnictwa
- praktyka FAMIT: dodatkowe kwalifikacje w zakresie terapeutów socjalnych jako specjalista ds. 
edukacji i uczestnictwa w środowisku



● Profil Farmera

● Dlaczego zaangażowali się w rolnictwo socjalne:

● Zaangażowanie opiera się na antropozoficznym podejściu i doświadczeniu.

● Gospodarstwo jest postrzegane jako czynnik ekonomiczny, a także jako jednostka społeczna.

● Jest kolektywem w gospodarstwie mieszkającym i pracującym razem.

● Kolektyw opiera się na indywidualności pojedynczych osób.

● Gospodarstwo oferuje usługi socjalne, nie tylko produkty rolne.

● Każde gospodarstwo bardzo różni się od drugiego z punktu widzenia danej sytuacji i 
dynamiki opartej na glebie, gospodarstwie, ludziach.



Profil stowarzyszenia/przedsiębiorcy

Nazwa organizacji:

Bauernhoftiere bewegen Menschen (hodowla zwierząt inspirujących ludzi)
Typ organizacji:
stowarzyszenie
Wielkość organizacji:> 100 osób
Wykształcenie personelu: podwójne kwalifikacje



Przedsiębiorcza orientacja rolnika (lub 
organizacji/stowarzyszenia)

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

Hartwig Ehlers ze swoimi następcami i partnerami w społeczności.
Rodzice pana Ehlersa przeprowadzili jedną z pierwszych operacji Demeter po drugiej wojnie 
światowej.
W związku z tym cała farma oparta jest na antropozoficznych pomysłach.
Poprzednie pokolenie było bardzo oddane i zaangażowane kulturowo.
Pan Ehlers nie był indoktrynowany, ale prowadzony do wolnego życia.
Umożliwiło mu to także podróż autostopem przez Europę w wieku 14 lat.
Ta wolność i przywództwo są zauważalne w gospodarstwie.



Przedsiębiorcza orientacja rolnika (lub 
organizacji/stowarzyszenia)

Jakie są plany na przyszłość dla gospodarstwa rolnego i rolnictwa socjalnego?
Obecne następne pokolenie jest bardziej pragmatyczne. Obecna inicjatywa powinna również 
nadal stabilizować zarządzanie przedsiębiorstwem z punktu widzenia rolnictwa.
Założyciele byli idealistyczni i wspierani. Kontynuacja ich wizji i dalszy rozwój muszą teraz 
pochodzić z wewnętrznej siły.
Ponadto sukces leży w relacjach międzyludzkich. Wzajemna opieka jest pozytywnie przyjmowana 
jako wyzwanie.
Czy działalność gospodarstwa socjalnego będzie kontynuowana po zmianach pokoleniowych w 
gospodarstwie?
Nastąpi aktualizacja / rozwój formy prawnej. Osatecznie całość będzie czymś pomiędzy 
stowarzyszeniem (zbyt dynamicznym) a Stiftung (niewystarczająco dynamicznym). Zapewni to 
dalsze istnienie firmy.



● Profil rodziny rolniczej

Członkowie rodziny zajmujący się rolnictwem: 
Jego żony nie uczestniczyły aktywnie w rolnictwie socjalnym.
Jego dzieci były zaangażowane i wspierały go.
Jego syn, dyrektor generalny, idzie w jego ślady.
Jego córka jest dyrektorem domu.



● Profil zaangażowanego personelu

● Personel zaangażowany w rolnictwo socjalne:

● - Wszyscy członkowie personelu są przeszkoleni jako FAMIT: dodatkowe kwalifikacje w 
zakresie terapii społecznej jako specjalista w zakresie edukacji i uczestnictwa w środowisku

● - Niektórzy z nich mają stopień magistra

● - Dzieci chodzą do szkół Waldorf



● Profil gospodarstwa:

Typ gospodarstwa:
Gospodarstwo posiada pełną oferty produktów rolniczych i ogrodniczych.
Marketing opiera się na sprzedaży bezpośredniej i hurtowej.
Już rodzice pana Ehlersa byli przedsiębiorcami antropozoficznego ruchu w rolnictwie w 
Niemczech po II wojnie światowej i zaczęli pracę w rolnictwie. Zrobili to integrując ludzi 
opuszczających miasta, dzieci uchodźców oraz narkomanów w ramach swojego życia rolniczego.

Dzisiejsze rozumienie gospodarstwa:
Zewnętrzne: bycie prawdziwym kontaktem
Wewnętrznie: bycie dostawcami usług



● Profil gospodarstwa socjalnego:

Wymiary gospodarstwa: 
210 ha (70 ha własnej ziemi) w 3 gospodarstwach „Hofgemeinschaft”

Rok rozpoczęcia działalności gospodarstwa:
1949

Rok rozpoczęcia działalności rolnictwa socjalnego:
1970 – zinstytucjonalizowany; wcześniej opierało się na pracy wolontariackiej



● Aktywności oferowane przez gospodarstwo

Rodzaje aktywności oferowanych w gospodarstwie rolnym:
- Wspieranie integracji socjalnej

- Sprzedaż produktów bezpośrednio od producenta / przetwarzanie

- Wspólne życie i praca w gospodarstwie

- Projektowanie obszarów wiejskich

- Architektura krajobrazu



● Profil gospodarstwa socjalnego

● Działalność rolnicza

● X Hodowla ze zwierzętami O Hodowla bez zwierząt (Zwierzęta nie są trzymane w celach 
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 X Integracja X Włączenie



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

Profil uczestników gospodarstwa socjalnego: 
Osoby z potrzebą wsparcia i bez niego żyją i pracują w społeczności w oparciu o podejście 
antropozoficzne. Przestrzenie społeczne na obszarach wiejskich są tworzone i udostępniane 
społeczności.
Działania te mogą, w pewnych okolicznościach, prowadzić do rozwoju własnej działalności 
zawodowej.
Istnieje więc, na przykład, możliwość uczestniczenia w środkach dalszego kształcenia i 
uczestnictwa w dalszym szkoleniu.



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

Ilu uczestników korzysta z gospodarstwa socjalnego: 
-
Jak często przychodzą uczestnicy: 
24/7: mieszkanie i praca razem w gospodarstwie
W jaki sposób wspierani są uczestnicy korzystający z gospodarstwa socjalnego:
Na podstawie wyników gospodarstwa i finansowania publicznego.



● 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)

● X inne; proszę sprecyzuj

● - Społeczność protekcyjna z otwarciem na przestrzeń społeczną



● Informacje o szkoleniu i wsparcie

W jaki sposób rolnik uzyskał informacje i szkolenia, aby rozpocząć pracę? Pan Ehlers i jego 
partnerzy sami są pionierami. Opracowali program szkoleń dla innych w rolnictwie socjalnym.
Czy rolnik angażuje się w ustawiczne szkolenie w zakresie rolnictwa socjalnego? Tak.
Kto zapewnia szkolenie z zakresu rolnictwa socjalnego?  
https://baglob.de/
https://www.weide-hardebek.de/ausbildung-und-arbeit.html
Czy jest ono bezpłatne czy nie? Nie.
Jakie szkolenia są potrzebne, aby nowi lub zainteresowani rolnicy mogli zaangażować się w 
rolnictwo socjalne?
- Podwójna kwalifikacja jest absolutną koniecznością! Społeczność rolnicza oferuje również 
szkolenia FAMIT w tym celu: dodatkowe kwalifikacje w zakresie terapeutycznej opieki socjalnekj
jako specjalista ds. edukacji i uczestnictwa w środowisku. 

https://baglob.de/
https://www.weide-hardebek.de/ausbildung-und-arbeit.html


● Gospodarstwo socjalne



● Beneficjenci gospodarstwa socjalnego



● Rolnik socjalny



Link wideo

https://www.youtube.com/watch?v=stidFvBSXKQ

https://www.youtube.com/watch?v=stidFvBSXKQ


● Cytat rolnika socjalnego / zalecenia dla innych 
zainteresowanych rolników

● Poprzednie pokolenie pozostawiło nam pole do działania.

● Inicjatywa i entuzjazm są niezbędne do dalszego rozwoju.

● Czynnikami sukcesu są aktywni ludzie, przedsiębiorcy i ich osobowości.

● Wzajemność i wzajemne uwarunkowania są ważną podstawą i warunkiem wstępnym 
udanych i zrównoważonych ofert w tym obszarze.

● Współpraca z zewnętrznymi agencjami wdrażającymi nie zawsze ma sens ekonomiczny dla 
przedsiębiorstw rolnych.


