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● Gospodarstwo socjalne

Nazwa gospodarstwa socjalnego: Bauernhofkindergarten (przedszkole w gospodarstwie) 
Lindenbaum 
Adres: Noderwiechs 36, 83052 Bruckmühl
Strona internetowa: www.bauernhofkindergarten-lindenbaum.de
Email:Info@bauernhofkindergarten-lindenbaum.de

http://www.bauernhofkindergarten-lindenbaum.de/
mailto:Info@bauernhofkindergarten-lindenbaum.de


● Profil Farmera

Nazwisko Farmera:  Annerose Ettenhuber
Wiek: 18-30 O; 31-40 X; 41-50 O; 51-60 O; powyżej 60 lat O
Płeć: mężczyzna O; kobieta X; różne O
Wykształcenie: Nauczycielka w przedszkolu



● Profil Farmera

● Dlaczego zaangażowali się w rolnictwo socjalne:

● Pani Ettenhuber i jej mąż przejęli farmę rodziców w 2006 roku; farma ta jest farmą mleczną. 
Teściowa pani Ettenhuber zaczynała już oferować opiekę nad dziećmi w gospodarstwie.

● Oferta była realizowana w niepełnym wymiarze godzin.

● Otworzenie prawdziwego przedszkola na gospodarstwie było planowane już od dawna.

● Wreszcie w 2014 r. po szczegółowym planowaniu i pracach budowlanych pani Ettenhuber
otworzyła oficjalne przedszkole Lindenbaum.

● Jako przedsiębiorca chce rozwijać działalność w sposób zrównoważony. U podstaw leży 
jakość opieki nad dziećmi. Przedszkole oferuje stanowiska pracy w niepełnym wymiarze 
godzin na obszarach wiejskich. Oczywiście firma wspiera całą rodzinną farmę poprzez 
dywersyfikację dochodów.



Profil stowarzyszenia/przedsiębiorcy

Nazwa organizacji: 
Bauernhofkindergarten Lindenbaum
Rodzaj organizacji:
Komercyjne przedsiębiorstwo
Wielkość organizacji: 5-6 osób (w niepełnym wymiarze godzin)
Wykształcenie personelu: 
Pedagodzy, pielęgniarki dziecięcie, stażyści



Przedsiębiorcza orientacja rolnika (lub 
organizacji/stowarzyszenia)

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

Annerose Ettenhuber
Zaangażowana kobieta przedsiębiorca z sercem i zrównoważona orientacja na biznes.
Annerose zakładała przedszkole oraz stowarzyszenie sponsorskie, które wspierało firmę środkami 
finansowymi, aby utrzymać działalność nie tylko z funduszy publicznych i miesięcznych składek na 
dziecko, ale także ze sponsoringu.



Przedsiębiorcza orientacja rolnika (lub 
organizacji/stowarzyszenia)

Jakie są plany na przyszłość dla gospodarstwa rolnego i rolnictwa socjalnego?
Dalsze prace budowlane mające na celu zwiększenie skali przedszkola, a także skuteczniejsze 
oddzielenie pracy od życia prywatnego w gospodarstwie.
Zawsze pracować nad jakością i doskonałością oferty.
Ewentualnie włączyć więcej dzieci do integracji.
Czy działalność gospodarstwa socjalnego będzie kontynuowana po zmianach pokoleniowych w 
gospodarstwie? 
Nie jest to jeszcze jasne.



● Profil rodziny rolniczej

Członkowie rodziny zajmujący się rolnictwem: 
Mąż Annerose Ettenhuber stanowi oczywiście wsparcie, gdy tylko dojdzie ma to związek z 
codzienną pracą w rolnictwie.
Jej teściowa w razie potrzeby pomaga w opiece nad dziećmi w przedszkolu.
Annerose sama jest pielęgniarką dla dzieci. Przeważnie opiekuje się dziećmi innych rodzin.



● Profil zaangażowanego personelu

● Personel zaangażowany w rolnictwo socjalne:

● 5-6 pedagogów, pielęgniarki dziecięce, stażyści pracujący w niepełnym wymiarze godzin



● Profil gospodarstwa:

Typ gospodarstwa: 
Gospodarstwo działa w standardzie ekologicznym od lat 80.
Hodowla bydła opiera się na użytkach zielonych.
Ponadto ważną rolę odgrywa leśnictwo, z jednej strony w marketingu drewna,  a z drugiej strony 
poprzez ogrzewanie budynków drewnem.
Gospodarstwo wynajmuje budynki do przedszkola.
Stanowi to urozmaicenie i stabilizuje dochód gospodarstwa jako całości.



● Profil gospodarstwa socjalnego:

Wymiary gospodarstwa: 
28 ha (23ha gruntów własnych); dodatkowo 17ha lasu

Rok rozpoczęcia działalności gospodarstwa:
Od pokoleń

Rok rozpoczęcia działalności w gospodarstwie socjalnym:
2014



● Aktywności oferowane przez gospodarstwo

Rodzaje aktywności oferowanych w gospodarstwie rolnym:
- głaskanie, karmienie i obserwowanie zwierząt
- rękodzieło z naturalnych materiałów
- eksperymenty przyrodnicze
- przetwarzanie produktów rolnych
- zabawa w przyrodzie i na farmie



● Profil gospodarstwa socjalnego

● Działalność rolnicza

● X Hodowla ze zwierzętami O Hodowla bez zwierząt

● Aktywność wielofunkcyjna

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

● Działalność rolnictwa społecznego

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



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

Profil uczestników gospodarstwa socjalnego: 
Dzieci pomiędzy 3 a 6 rokiem życia.



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

Ilu uczestników korzysta z gospodarstwa socjalnego:  
Jedna grupa dzieci. Maksymalnie 21 dzieci.
Jak często przychodzą uczestnicy:
Otwarte codziennie od poniedziałku do środy: od 07.30 do 13.30

I od czwartku do piątku: 07.30 do 13.00
W jaki sposób wspierani są uczestnicy korzystający z gospodarstwa socjalnego:
Finansowanie publiczne oraz sponsorowanie przez stowarzyszenie sponsorskie



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

● Główna korzyść z aktywności dla uczestników:

● X Przebywanie w środowisku rolniczym (DOŚWIADCZENIE NATURY)

● O praca z rolnikiem (KONTAKT SPOŁECZNY)

● X wykonywanie pracy rzemieślniczej (OSOBISTY SUKCES)

● O inne; proszę sprecyzuj



● Informacje o szkoleniu i wsparcie

W jaki sposób rolnik uzyskał informacje i szkolenia, aby rozpocząć pracę?
Pani Ettenhuber sama jest pionierem. Założyła sieć przedszkoli rolniczych, również za 

pośrednictwem Bawarskiego Stowarzyszenia Rolników. Również przez BAGLOB 
(Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof e.V.).
Czy rolnik angażuje się w ustawiczne szkolenie w zakresie rolnictwa socjalnego? Tak.
Kto zapewnia szkolenie z zakresu rolnictwa socjalnego? 
https://www.erzieherin-ausbildung.de/content/fachakademien-fuer-sozialpaedagogik-bayern
Czy jest ono bezpłatne czy nie? Część szkolenia zawodowego.
Jakie szkolenia są potrzebne, aby nowi lub zainteresowani rolnicy mogli zaangażować się w 
rolnictwo społeczne?
Wskazane i konieczne jest nie tylko posiadanie wiedzy lub dyplomu w dziedzinie rolnictwa, ale 
także w dziedzinie rolnictwa społecznego, którą się prowadzi. W moim przypadku: pedagog, 
edukacja przyrodnicza.

https://www.erzieherin-ausbildung.de/content/fachakademien-fuer-sozialpaedagogik-bayern


● Gospodarstwo socjalne



● Beneficjenci gospodarstwa socjalnego



● Rolnik socjalny



Link wideo

https://www.youtube.com/watch?v=k5uajqjmEbE

https://www.youtube.com/watch?v=k5uajqjmEbE


● Cytat rolnika socjalnego / Zalecenia dla innych 
zainteresowanych rolników

● Mimo wszelkiej przedsiębiorczej determinacji, wymagana jest także cierpliwość.

● Zarówno pod względem administracji, jak i ewentualnej promocji.

● Musisz mieć oko na biznes jako całość, a także na interakcje między biznesem a życiem 
prywatnym.

● Wypatruj możliwości!


