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● Gospodarstwo socjalne

Nazwa gospodarstwa socjalnego: Ower Equestrian Centre

Adres: Ower East, Roscahill, Galway

Strona internetowa: https://www.owerequestrian.com/

Email: coordinator@socialfarmingireland.ie

https://www.owerequestrian.com/


● Profil Farmera

Nazwisko Farmera: Sean O’Connell

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:

● Sean interesował się rolnictwem socjalnym opartym na aktywnym i zewnętrznym 
środowisku, w którym ma ono miejsce, oraz na swojej wiedzy na temat korzyści płynących z 
interakcji zwierząt i dobrego samopoczucia spowodowanego działalnością na farmie.



Profil odpowiedzialnej lub właściwej 
organizacji/stowarzyszenia/przedsiębiorcy 

Nazwa organizacji: Ower Equestrian Centre
Rodzaj organizacji: rodzinne gospodarstwo rolne, które obejmuje ośrodek jeździecki
Wielkość organizacji: Gospodarstwo zatrudnia wiele osób, ale Sean jest osobą, która zapewnia 
wsparcie dla rolnictwa społecznego.
Wykształcenie personelu: szkolenie w zakresie rolnictwa społecznego prowadzone przez Social
Farming Ireland (SoFI)



Przedsiębiorcza orientacja rolnika (lub 
organizacji/stowarzyszenia)

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

Sean O’Connell, który odziedziczył rodzinną farmę około 20 lat temu.
Prowadzi znaną karuzelę limuzynową, a w 2002 r. kupił swoją pierwszą klacz wylęgową; od 
tamtej pory stado koni znacznie się rozrosło wraz z farmą, w której obecnie hodowane są konie 
domowe.
Dzisiaj konie uzupełniają rozwijający się biznes. Zbudowali międzynarodową standardową halę 
widowiskowo-sportową i związane z nią obiekty szkoleniowe, w których Galway West Special 
Olympics Club trenuje od 2011 roku.



Przedsiębiorcza orientacja rolnika (lub 
organizacji/stowarzyszenia)

Jakie są plany na przyszłość dla gospodarstwa rolnego i rolnictwa socjalnego?
Budowa sali wielozmysłowej w celu dalszego wspierania uczestników rolnictwa socjalnego; 
budowa dodatkowych stajni.
Sean ma nadzieję, że nadal będzie oferował staże w wielu sektorach, wykorzystując umiejętności, 
które rozwinął we współpracy z uczestnikami rolnictwa socjalnego i paraolimpijczykami.
Czy działalność farmy społecznej będzie kontynuowana po zmianach pokoleniowych w 
gospodarstwie? Jest to możliwe.



● Profil rodziny rolniczej

Członkowie rodziny zajmujący się rolnictwem: 
Brak.
Członkowie rodziny zaangażowani w rolnictwo socjalne:
Brak.



● Profil zaangażowanego personelu

● Brak.



● Profil gospodarstwa:

Typ gospodarstwa: Rolnictwo i koniowate:
Sean prowadzi znaną karuzelę limuzynową i prowadzi hodowlę koni. Znajduje się tam 
międzynarodowa standardowa hala widowiskowo-sportowa wraz ze związanymi z nią obiektami 
szkoleniowymi. Sean planuje również wybudować salę wielozmysłową.   



● Profil gospodarstwa socjalnego:

Wymiary gospodarstwa: 50 acres

Rok rozpoczęcia działalności gospodarstwa: gospodarstwo wielopokoleniowe, koniowate 
wprowadzone w 2002.

Rok rozpoczęcia działalności rolnictwa socjalnego: 2017



● Aktywności oferowane przez gospodarstwo

Rodzaje aktywności oferowanych w gospodarstwie rolnym:
- Pomoc w przenoszeniu żywego inwentarza / koni, pielęgnacji, karmieniu, utrzymaniu stajni, 
utrzymaniu podwórka, malowaniu ogrodzeń i organizowaniu terenu pod imprezy.
-W okresie letnim uczestnicy mogą brać udział w produkcji obfitej paszy na paszę zimową - siano, 
kiszonka, sianokiszonka, utrzymanie gruntów.



● 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: hodowla koni

● Działalność rolnictwa społecznego

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



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

Profil uczestników gospodarstwa socjalnego: 
Sean gościł uczestników z sektorów niepełnosprawności i zdrowia psychicznego.



● Uczestnicy gospodarstwa socjalnego

Ilu uczestników korzysta z gospodarstwa socjalnego: Zwykle 3 uczestników na blok miejsc 
docelowych.
Jak często przychodzą uczestnicy: Zwykle 1 dzień w tygodniu przez 10-20 tygodni do 40 tygodni.
W jaki sposób wspierani są uczestnicy korzystający z gospodarstwa socjalnego: Niektórzy są 
obsługiwani przez pracowników pomocy technicznej „na telefon”, zaś inni mają wsparcie na 
miejscu.



● 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)

● - Budowanie pewności siebie, poczucia własnej wartości i empatii

● - Stanowi odskocznię od dalszego szkolenia / pracy

● - Zdrowie fizyczne i sprawność fizyczna

● - Uczenie się nowych umiejętności, budowanie zdolności



● Informacje o szkoleniu i wsparcie

W jaki sposób rolnik uzyskał informacje i szkolenia, aby rozpocząć pracę? Social Farming Ireland.
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 szkolenia są bezpłatne i w pełni wspierane przez 
Social Farming Ireland za pośrednictwem CEDRA i DAFM.
Jakie szkolenia są potrzebne, aby nowi lub zainteresowani rolnicy mogli zaangażować się w 
rolnictwo socjalne? Dziesięć modułów, które obejmuje: bezpieczeństwo gospodarstwa, 
bezpieczeństwo żywności, ochronę, ramy wsparcia i planowanie świadczenia usług, doradztwo w 
zakresie BHP przez konsultanta, ocenę ryzyka gospodarstwa, wizyty partnerskie, radzenie sobie z 
różnicą, zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie, planowanie biznesowe, refleksję nad 
praktyką.



● Gospodarstwo socjalne



● Beneficjenci gospodarstwa socjalnego



● Rolnik socjalny



● Cytat rolnika socjalnego

● „Obserwowanie, jak uczestnicy zyskują pewność siebie w czasie, gdy tu są, przynosi 
ogromne zadowolenie i satysfakcję.. Niezależnie od tego, jak bardzo się denerwują, 
zaczynają ufać koniom i jest w tym pewien spokój. Interakcja ze zwierzętami jest kluczowa, 
myślę, że wydobywa to, co najlepsze w każdym z nas. ”- Sean O’Connell


