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● Gospodarstwo socjalne

Nazwa gospodarstwa socjalnego: Mount Allen Farm

Adres: Drumshanbo, Co Roscommon

Strona internetowa: N/A

Email: bordermidlands@socialfarmingireland.ie



● Profil Farmera

Nazwisko Farmera: Tommy Earley

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:

● Tommy był początkowo zainteresowany organizacją spacerów ekologicznych na swojej 100-
akrowej farmie, ponieważ jest to raj dla różnorodności biologicznej, a dzielenie się swoją 
miłością do przyrody jest jego pasją.

● Tommy czuje się swobodnie, otwierając swoją farmę na wrażliwe grupy ludzi ze względu na 
swoje doświadczenie związane z częstymi grupami odwiedzających w gospodarstwie, a także 
z dostępnym układem i udogodnieniami.

● Tommy jest rolnikiem ekologicznym i jest zainteresowany wykorzystaniem swojej farmy w 
mniej konwencjonalny sposób.



Profil odpowiedzialnej lub właściwej 
organizacji/stowarzyszenia/przedsiębiorcy 

Nazwa organizacji: N/A

Rodzaj organizacji: Gospodarstwo rodzinne

Wielkość organizacji: N/A

Wykształcenie personelu: N/A



Przedsiębiorcza orientacja rolnika (lub 
organizacji/stowarzyszenia)

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

Tommy Earley, rolnik.

Jego pasją jest rolnictwo i rolnictwo socjalne.



Przedsiębiorcza orientacja rolnika (lub 
organizacji/stowarzyszenia)

Jakie są plany na przyszłość dla gospodarstwa rolnego i rolnictwa socjalnego?
Dalsze koncentrowanie się na ochronie środowiska i dzielenie się tą wiedzą z uczestnikami 
rolnictwa socjalnego i szerszą społecznością.
Czy działalność gospodarstwa socjalnego będzie kontynuowana po zmianach pokoleniowych w 
gospodarstwie? Jest to możliwe.



● Profil rodziny rolniczej

Członkowie rodziny zajmujący się rolnictwem: 
Nie



● Profil zaangażowanego personelu

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



● Profil gospodarstwa:

Typ gospodarstwa: Rolnictwo, bioróżnorodność.
Farma Mount Allen składa się z bydła i szeregu siedlisk, w tym torfowiska, lasu i brzegu jeziora, 
które przyczyniają się do różnorodności biologicznej.  Zajmujące 100 akrów gospodarstwo 
położone jest u podnóża doliny Arigna i Lough Allen. Rodzina jest właścicielem i uprawia ziemię 
od 1888 r. Gospodarstwo jest ekologiczne od 1996 r. Głównym produktem gospodarstwa są 
młode odstawione od piersi ze stada mamek. Earley'owie uprawiają również warzywa i zbierają 
drewno do użytku domowego. Farma jest rozwijana z myślą o ekoturystyce. W całym 
gospodarstwie utworzono sieć ścieżek i szlaków w celu ułatwienia spacerów ekologicznych. W 
gospodarstwie znajduje się wiele siedlisk, w tym brzegi jezior, torfowiska i lasy, a Tommy stara się 
chronić naturalną różnorodność biologiczną w tych siedliskach, w tym rzadką florę i faunę, 
poprzez organiczne, mało szkodliwe, odpowiedzialne metody uprawy.



● Profil gospodarstwa socjalnego:

Wymiary gospodarstwa: 100 akrów, z czego 20 przypada na obszary leśne.
Rok rozpoczęcia działalności gospodarstwa: rodzina uprawia ziemię od 1888 r.; ziemia posiada 

certyfikat ekologiczny od 1996 r. 
Rok rozpoczęcia działalności rolnictwa socjalnego: 2014



● Aktywności oferowane przez gospodarstwo

Rodzaje aktywności oferowanych w gospodarstwie rolnym:
Zima: karmienie i ściółkowanie trzymanych zwierząt, kompostowanie ogródka, zamiatanie 
podwórka, zbieranie opału z lasu.
Wiosna: ogradzanie granic pola, siew i planowanie ogrodu na nowy sezon wegetacyjny.
Lato: utrzymanie torów, pielęgnacja ogrodu, oszczędzanie siana / kiszonki, spacery 
bioróżnorodności, identyfikacja roślin i owadów.
Jesień: zbiór plonów, obserwowanie dzikiej przyrody, utrzymywanie budek dla ptaków i 
nietoperzy.



● Profil gospodarstwa socjalnego

● Działalność rolnicza

● X Hodowla ze zwierzętami O Hodowla bez zwierząt

● Działalność wielofunkcyjna

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

● Działalność rolnictwa społecznego

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



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

Profil uczestników gospodarstwa socjalnego: 
Tommy gościł uczestników z sektorów nabytego uszkodzenia mózgu, zdrowia psychicznego, 
starszego wieku i niepełnosprawności intelektualnej.



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

Ilu uczestników korzysta z gospodarstwa socjalnego:  Zwykle 3 uczestników na blok miejsc 
docelowych.
Jak często przychodzą uczestnicy: Było 9 miejsc docelowych od długo nieużywanych sektorów 
MH i ID.
W jaki sposób wspierani są uczestnicy korzystający z gospodarstwa socjalnego: Co najmniej 
jedna osoba wspierająca z usług jest tam przez pierwszy dzień stażu, w zależności od potrzeb 
uczestników może pozostać w gospodarstwie przez resztę ich pobytu. Zawsze będzie jednak 
udzielane wsparcie „na telefon” w przypadku miejsc docelowych. W niektórych przypadkach, w 
zależności od potrzeb wsparcia uczestnika, wsparcie jest udzielane każdego dnia albo przez cały 
czas jego obecności, w innych przypadkach przez pracownika pomocy przychodzącego na krótki 
czas każdego dnia i angażującego się we wszelkie trwające działania.



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

● Główna korzyść z aktywności dla uczestników:

● 4 główne obszary

● Korzyści dla zdrowia psychicznego - natura, pewność siebie, samoocena, poczucie własnej 
wartości, cel.

● Korzyści społeczne - rozwijanie zainteresowań, wzajemne wsparcie poprzez małe grupy 2-4, 
relacje, pogłębianie więzi społecznych, tematy do rozmowy, polepszona zdolność interakcji, 
zaufanie,

● Korzyści fizyczne - sprawność fizyczna, ulepszona dieta i wiedza na temat zdrowej żywności.

● Korzyści edukacyjne / związane z umiejętnościami; wzmocnienie, bardziej opiekowanie się 
innymi niż bycie pod  czyjąś opieką



● Informacje o szkoleniu i wsparcie

W jaki sposób rolnik uzyskał informacje i szkolenia, aby rozpocząć pracę? Tommy ukończył 
szkolenie Social Farming Across Borders (SoFAB) latem 2014 roku, a następnie ukończył program 
szkolenia Social Farming Ireland w 2017 roku.
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 dotychczasowe szkolenia zostały przeprowadzone 

bezpłatnie, a staże są w pełni wspierane przez Social Farming Ireland za pośrednictwem CEDRA i 
DAFM.
Jakie rodzaje szkoleń są potrzebne, aby nowi lub zainteresowani rolnicy mogli zaangażować się w 

rolnictwo socjalne? Dziesięć modułów, które obejmują: bezpieczeństwo gospodarstwa, 
bezpieczeństwo żywności, ochronę, ramy wsparcia i planowanie świadczenia usług, doradztwo w 
zakresie BHP przez konsultanta, ocenę ryzyka gospodarstwa, partnerskie uczenie się, radzenie 
sobie z różnicą, zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie, planowanie biznesowe.



● Gospodarstwo socjalne



● Beneficjenci gospodarstwa socjalnego



● Rolnik socjalny



Link wideo

Tommy Earley Farming For Nature Ambassador 2019 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=CJmM
UiqEhXM

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=CJmMUiqEhXM


● Cytat rolnika socjalnego / Zalecenie dla innych 
zainteresowanych rolników

● „Moje doświadczenia w zakresie rolnictwa społecznego podnoszą na duchu. Możliwość 
zapewnienia przestrzeni, w której uczestnicy mogą doświadczyć leczniczych właściwości 
przyrody, jest czymś wspaniałym. Widzieć uśmiechy, słyszeć śmiech i oglądać zadowolone 
spojrzenie na twarzach pod koniec dnia - to mi uświadamia, że idea rolnictwa socjalnego się 
sprawdza. ”- Tommy Earley


