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● Gospodarstwo socjalne

● Nazwa gospodarstwa socjalnego: Butterlope Farm 

Adres: Plumbridge, Co.Tyrone, Northern Ireland

Strona internetowa: www.butterlopefarm.co.uk

Email: butterlope@btconnect.com

http://www.butterlopefarm.co.uk/
mailto:butterlope@btconnect.com


● Profil Farmera

Nazwisko Farmera: Annie & Vinnie Mullan
Wiek: 18-30 O; 31-40 O; 41-50 X; 51-60 O; powyżej 60 lat O
Płeć: mężczyzna X; kobieta X; różne O (mąż i żona)

Wykształcenie: 
Vinnie ma ponad 20-letnie doświadczenie w rolnictwie, wcześniej pracował jako konstruktor i 
mechanik. 
Annie jest edukatorem środowiska z 20-letnim doświadczeniem i nauczycielem edukacji 
dorosłych.



● Profil Farmera

● Dlaczego zaangażowali się w rolnictwo socjalne:

● Uwolnij pełny potencjał gospodarstwa i zmień styl życia - pracuj z domu.

● Stażysta w ramach projektu INTERREG IVA Social Farming Across Borders (SoFAB).



Profil odpowiedzialnej lub właściwej 
organizacji/stowarzyszenia/przedsiębiorcy 

Nazwa organizacji: Butterlope Farm
Rodzaj organizacji: Przedsiębiorstwo Interesu Wspólnoty
Wielkość organizacji: 4 dyrektorów (w tym Annie), dostawy do Social Farming prowadzą Annie i 
Vinnie



Przedsiębiorcza orientacja rolnika (lub 
organizacji/stowarzyszenia)

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

Annie i Vinnie jako liderzy w zakresie dostaw produktów w ramach rolnictwa socjalnego w 
Butterlope Social Farm przyczyniają się do sukcesu firmy. Ich doświadczenie zawodowe jest 
gwarancją tego, że ich realizacja opiera się na rozwiniętej wiedzy i umiejętnościach. Ich 
zamiłowanie do gospodarstwa i otaczającego go krajobrazu oraz otwieranie możliwości dostępu 
do nich ma zasadnicze znaczenie dla ich realizacji w ramach rolnictwa socjalnego.
Ich integracyjne i wspierające podejście do wszystkich jest widoczne w ich 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 społecznym i związany z tym rozwój  Butterlope Farm.
Czy działalność gospodarstwa socjalnego będzie kontynuowana po zmianach pokoleniowych w 
gospodarstwie?
Struktura CIC w Butterlope Farm zajmie się tym we właściwym czasie.



● Profil rodziny rolniczej

Członkowie rodziny zajmujący się rolnictwem: 
Trzej młodzi synowie Annie i Vinniego pomagają na farmie podczas dni wolnych od zajęć.
Członkowie rodziny zaangażowani w rolnictwo socjalne:
Pomagając na farmie podczas dni wolnych od zajęć, synowie Annie i Vinnie mają okazję spotkać 
się z uczestnikami i sprawia im to radość.



● Profil zaangażowanego personelu

● Personel zaangażowany w rolnictwo socjalne:

● Brak zaangażowanego personelu



● Profil gospodarstwa:

Typ gospodarstwa: Butterlope Farm znajduje się 2 mile od wioski Plumbridge w pięknej dolinie 
Glenelly w sercu Sperrins. Składa się nań 180 akrów łąk i terenów górskich z 350 owcami, 15 
kurami i 2 owczarkami. Ogród kuchenny, szklarnia i duży tunel foliowy również pomagają 
gospodarce w zachowaniu bardziej zrównoważonego rozwoju dzięki uprawie owoców i warzyw 
dla rodziny.
Butterlope Farm jest zarejestrowana jako spółka interesu społecznego, aby mieć możliwość 
ubiegania się o fundusze na dostawy dla rolnictwa społecznego i ulepszenia kapitału.
Szkoły i grupy mogą odwiedzać to miejsce, aby dowiedzieć się o rolnictwie, dziedzictwie 
przyrodniczym, studiach krajobrazowych i historii rolnictwa w okolicy. Dostosowane programy 
dostępne na życzenie.
Trenerzy to wykwalifikowani nauczyciele LANTRA, szkoły leśne i nauczyciele edukacji dorosłych.



● Profil gospodarstwa socjalnego:

Wymiary gospodarstwa: 180 hektarów użytków zielonych i wzgórz z 350 owcami, 15 kurami i 2 
owczarkami.

Rok rozpoczęcia działalności gospodarstwa: 2006
Rok rozpoczęcia działalności rolnictwa socjalnego: 2015
Zarządzane przez Annie i Vinniego, którzy działają również w zakresie rolnictwa socjalnego.



● Aktywności oferowane przez gospodarstwo

Rodzaje aktywności oferowanych w gospodarstwie rolnym:
- Opieka nad owcami, w tym hodowla, karmienie, opieka nad jagniętami i działania na rzecz 
zdrowia zwierząt
- Utrzymanie domów dla zwierząt
- Karmienie i opieka nad kurami, w tym zbieranie jaj
- murarstwo z suchego kamienia, robienie ogrodzeń i stolarka
- Warzywa, owoce i kwiaty
- Poznanie przyrody
- Udział w akredytowanym szkoleniu. Jest ono oceniane na podstawie obserwacji praktycznych, 
dlatego wymagane są ograniczone umiejętności czytania lub pisania



● Profil gospodarstwa socjalnego

● Działalność rolnicza

● O 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 O Opieka / Opieka dzienna O Integracja O Włączenie



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

Profil uczestników gospodarstwa socjalnego: 
Mężczyzna i kobieta; 18+, potrzeby w zakresie niepełnosprawności edukacyjnej lub odzyskiwania 
zdrowia psychicznego



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

Ilu uczestników korzysta z gospodarstwa socjalnego:  7 (4 w poniedziałek i 3 w środę)
Jak często przychodzą uczestnicy: 2 dni w tygodniu; Programy 10, 30 i 40 tygodniowe, średnia 
długość sesji między 10.00 a 15.00)
W jaki sposób wspierani są uczestnicy korzystający z gospodarstwa socjalnego:
Uczestnicy są wspierani przez rolników. 
Finansowanie wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego zapewniane przez Radę Zdrowia i 
Opieki Społecznej oraz Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Spraw Wsi. Dalsze skierowania od 
lokalnego ośrodka zdrowia i opieki społecznej, lokalnych organizacji charytatywnych lub 
organizacji wolontariackich, samodzielne skierowania do finansowanych miejsc rolnictwa 
społecznego (finansowanie zapewnione przez Butterlope i partnera Gortilea Social Farm).



● 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)

● Uczestnicy stają się ważnym członkiem zespołu w gospodarstwie i pomagają w różnorodnych 
codziennych czynnościach.

● - Przybycie na farmę Butterlope daje uczestnikom możliwość pomocy w opiece nad owcami, w 
tym jagniętami, w pasterstwie i opiece nad zwierzętami.

● - Mały ogród kuchenny, szklarnia i tunel foliowy stwarzają możliwości dla działań ogrodniczych, 
takich jak uprawa warzyw i owoców.

● - Wszystkie działania są dokładnie zarządzane pod kątem ryzyka i realizowane w tempie 
uczestników.

● - Uczestnicy mogą również zdobyć kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy LANTRA 
oraz działań na lądzie w obsługiwanym środowisku indywidualnie dostosowanym do ich potrzeb.



● 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

● Dlaczego są zaangażowani w rolnictwo socjalne:

● „Uwielbiamy naszą farmę, ponieważ znajdujemy się w tak malowniczym miejscu w Irlandii 
Północnej, a przebywanie tutaj w tej pięknej zieleni sprawia, że wszyscy czują się tak dobrze”
(Annie Mullan, Butterlope Farm)


