
Cel, data, miejsce

Gospodarstwo opiekuńcze

czym się zajmuje i jakie są potrzeby 
w rolnictwie socjalnym

Biznesplan
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Cel, data, miejsce

Biznesplan

Cele modułu:

• Zachęcenie potencjalnych rolników społecznych 
do zbadania aspektów ich gospodarstwa pod 
kątem jego przydatności do prowadzenia 
gospodarstwa opiekuńczego

• Przygotowanie gospodarstwa i różnych elementów 
potrzebnych do rozważenia rolnictwa socjalnego   

• Podnoszenie świadomości na temat znaczenia 
badania/przygotowania gospodarstwa i 
planowania w celu osiągnięcia sukcesu 
gospodarstwa opiekuńczego

Gospodarstwo opiekuńcze
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Biznesplan

Podsumowanie zawartości modułu:

• Podstawowa wiedza na temat tego, czym jest i 
czego potrzebuje gospodarstwo socjalne

• Oznaczenie poszczególnych pozycji wymaganych do 
rozpoczęcia rolnictwa społecznego 

• Kroki, które należy podjąć, aby wprowadzić różne 
elementy do gospodarstwa opiekuńczego

Gospodarstwo opiekuńcze
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Biznesplan

Kroki konieczne dorozważenia możliwościrolnictwa 
socjalnego 

• Zrewiduje swoje gospodarstwo i to, co ono oferuje 
• Upewnij się, że jest to bezpieczne 
• Czy gospodarstwo posiada zaplecze socjalne
• Stosowanie się do wszelkich wymogów ubezpieczeniowych lub prawnych
• Zdefiniuj profil swojego gospodarstwa wraz z rodzajami działalności, które oferujesz
• Zaplanuj działania, których używasz do zaangażowania ludzi w swoim gospodarstwie, a 

także poza nim. 
• Zbadaj usługi i populację wokół swojego gospodarstwa
• Zainwestuj we wszelkie obiekty lub przedmioty, których możesz potrzebować
• Zaangażuj grupy uczestników i daj im znać o swoim gospodarstwie opiekuńczym.

Gospodarstwo opiekuńcze
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Cel, data, miejsce
Biznesplan

Gospodarstwo opiekuńcze

Gospodarstwo daje wiele różnych możliwości i działań, 
aby zaangażować interesy osób, które przychodzą do 
gospodarstwa i z których będą korzystać.

Gospodarstwo opiekuńcze
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Cel, data, miejsce
Biznesplan

Gospodarstwo opiekuńcze może mieć 
wiele różnych typów :

• Małe intensywne jednostki ogrodnicze
• Wielofunkcyjne gospodarstwa mieszane
• Wyspecjalizowane duże, intensywne 

gospodarstwa rolne produkujące i sprzedające 
żywność

• Zwykłe, regularne gospodarstwa rolne, w których 
prowadzona jest działalność rolnicza

Gospodarstwo opiekuńcze
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Cel, data, miejsce
Biznesplan

Bezpieczeństwo gospodarstw rolnych
Wszyscy rolnicy socjalni powinni spełniać wszelkie wymogi prawne w Twoim kraju, aby 
zapewnić bezpieczeństwo gospodarstwa. Należy zbadać gospodarstwo pod kątem zagrożeń 
takich jak maszyny, miejsca, w których mogą upaść ludzie, substancje chemiczne itp.

Bezpieczeństwo farmy:
1. Zidentyfikować zagrożenia w gospodarstwie rolnym, które mogą spowodować obrażenia 
u ludzi. 
2. Oszacować poziom ryzyka wystąpienia jakiegokolwiek wypadku/obrażeń lub szkód.   
3 Podjąć odpowiednie działania w celu zmniejszenia zagrożeń, aby zminimalizować ryzyko 
dla osób przybywających do gospodarstwa.   
4. Ewentualnie zapewnić środki ochrony osobistej (buty, odzież przeciwdeszczową, ochronę 
przeciwsłoneczną, rękawice, maski, gogle), aby ludzie byli chronieni i bezpieczni.

Gospodarstwo opiekuńcze
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Cel, data, miejsce
Biznesplan

Udogodnienia socjalne w gospodarstwie 
rolnym

Gospodarstwa socjalne powinny posiadać pewne 
udogodnienia dla osób, które przychodzą do 
gospodarstwa.

Dostępne toalety, pralnie, przebieralnie w przypadku 
zamoczenia ubrań, pomieszczenia do zajęć w czasie 
złej pogody.
Ciepłe, suche miejsce do siedzenia i jedzenia lunchu.

Gospodarstwo opiekuńcze
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Cel, data, miejsce
Biznesplan

Ubezpieczenia gospodarstw rolnych

Gospodarstwo zazwyczaj potrzebuje ubezpieczenia,
aby pokryć koszty działalności prowadzonej na farmie i 
zapewnić, że w razie wypadku ludzie są bezpieczni. 

Proszę sprawdzić wymagania w swoim kraju. 
Sprawdź wszelkie inne wymogi prawne/licencje, które 
mogą mieć zastosowanie w Twoim kraju.

Gospodarstwo opiekuńcze
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Cel, data, miejsce
Biznesplan

Profil gospodarstwa rolnego

Profil gospodarstwa opiekuńczego daje uczestnikom możliwość 
uzyskania informacji na temat Twojej działalności.

Profil zawiera opis działalności w gospodarstwie opiekuńczym oraz rodzaj 
wsparcia rolnika ze strony Państwa.
Podaj dane osób, które są zaangażowane w działalność gospodarstwa. 
Zawrzyj zdjęcia, szczegóły dotyczące transportu do gospodarstwa, lokalizację 
gospodarstwa (mapa), dane kontaktowe oraz wszelkie informacje na temat 
obecności w internecie w gospodarstwie socjalnym. 

Studium przypadku 2 Niemcy - Bauernhoftiere bewegen Menschen jest 
dobrym przykładem gospodarstwa, które profiluje swoją działalność online 
za pomocą strony internetowej i filmów na YouTube. 

Gospodarstwo opiekuńcze
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Cel, data, miejsce
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Kwestie praktyczne związane z rolnictwem socjalnym

Przemyśl i zdefiniuj działania, które Twoje gospodarstwo opiekuńcze już posiada i 
może zapewnić, które będą angażować ludzi. Gospodarstwa opiekuńcze oferują 
różne zajęcia w różnych porach roku. Różne aktywności przyciągają różne osoby. 

Rośliny
Działalność obejmująca uprawę i hodowlę warzyw, owoców, szkółkę, drzewa/leśne, 

zioła, kwiaty, nasiona itd. 

Zwierzęta
Opieka i pielęgnacja bydła, owiec, świń, koni, pszczół, kóz, osiołków, alpak, drobiu itp. 

Gospodarstwo opiekuńcze
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Cel, data, miejsce

Więcej działań, które oferuje gospodarstwo 
opiekuńcze:
Warsztaty
Naprawy maszyn, stolarki budowlanej, drewna opałowego, renowacja starych 
lub starych przedmiotów

Środowisko
Układanie żywopłotu, zarządzanie terenami leśnymi lub podmokłymi, 
obserwacja dzikiej przyrody, projekty ochrony i różnorodności biologicznej   

Żywność
Produkcja serów, konserwowanie, gotowanie, pieczenie, produkcja dżemów, 
sprzedaż bezpośrednia lub na rynkach

Biznesplan
Gospodarstwo opiekuńcze
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Cel, data, miejsce

Więcej działań, które oferuje gospodarstwo 
opiekuńcze:

Działalność społeczna w gospodarstwie lub obok niego
W wielu gospodarstwach jest dużo zwiedzających, a czasami odbywają się uroczystości 
(Boże Narodzenie, Nowy Rok, Halloween), święta państwowe i imprezy osobiste, takie jak 
urodziny, itp. Dają one możliwość nawiązania kontaktu z ludźmi z gospodarstwa 
opiekuńczego.

Przy wielu okazjach są również wizyty poza gospodarstwem na lokalnych festiwalach, 
pokazach i imprezach rolniczych. Są też wycieczki na targ w celu sprzedaży zapasów, do 
dostawców rolnych, do weterynarza i innych. Są to wszystkie możliwości działań i 
doświadczeń dla uczestników gospodarstw opiekuńczych i są one korzystne.

Biznesplan
Gospodarstwo opiekuńcze
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Cel, data, miejsce

Zajęcia mogą być zróżnicowane w zależności 
od wielu czynników:

Pory roku, pogoda, rutynowe zajęcia w gospodarstwie i czym uczestnicy są 
zainteresowani.
Różnicowanie działań każdego dnia sprawi, że uczestnicy będą zainteresowani, a 
jeśli zostaną zaplanowane i zakomunikowane, sprawią, że skorzystają ze wsparcia 
w swoim gospodarstwie. 
Studium przypadku 2 Irlandia Mike O'Connell jest dobrym przykładem 
gospodarstwa z wieloma różnorodnymi zwierzętami, zajęciami i rzeczami do 
zrobienia, które znajduje się w pobliżu dużej populacji w mieście Limerick i które 
może przyciągnąć wielu uczestników.    

Biznesplan
Gospodarstwo opiekuńcze
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Cel, data, miejsce
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Działania i możliwości, jakie oferuje Twoje gospodarstwo, 
są bezpośrednio związane z potrzebami i korzyściami dla 
uczestników, takimi jak np:

• Doświadczenie przyrodnicze 
• Rozwój osobisty i/lub społeczny
• Doświadczenie nowych umiejętności i praktykowanie istniejących
• Niezależność i rutyna
• Postęp w kierunku zatrudnienia lub szkolenia
• Zdrowie i odnowa biologiczna
• Zaangażowanie wspólnotowe

Gospodarstwo opiekuńcze
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Cel, data, miejsce
Biznesplan

Lokalizacja gospodarstwa rolnego 

Lokalizacja farmy jest ważna. Większość uczestników będzie 
podróżować do twojego gospodarstwa socjalnego z odległości 
35/40km, więc zapotrzebowanie na usługi gospodarstwa 
socjalnego będzie zależało od potrzeb różnych grup w pobliżu 
twojego gospodarstwa.

Gospodarstwo opiekuńcze
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Cel, data, miejsce
Biznesplan

Inwestycje- czy to ważne? 

Być może będziesz musiał zainwestować w swoje 
gospodarstwo, aby upewnić się, że jest ono bezpieczne i 
posiada udogodnienia socjalne pozwalające na przyjęcie osób, 
które chcą uczestniczyć w zajęciach .

Możesz stworzyć profil swojego gospodarstwa i rozwijać 
niektóre media społecznościowe lub obecność w sieci. 

Generalnie wymagane inwestycje są niskie, ponieważ Rolnictwo 
Społeczne polega raczej na budowaniu i rozwijaniu relacji. 

Gospodarstwo opiekuńcze
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Cel, data, miejsce
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Tworzenie powiązań z lokalnymi grupami 
użytkowników   

Rozwiń zrozumienie dla grup klientów w pobliżu twojego gospodarstwa, którzy 
chcą uczestniczyć i zaangażować się w pracę na twojej farmie. Zbadaj usługi i 
grupy w Twojej okolicy, a następnie skontaktuj się z nimi i zbuduj relację, aby 
zrozumieć, co oferuje Twoje gospodarstwo socjalne, jakie działania, jak ludzie 
mogą uzyskać do niego dostęp i ile kosztuje, itp. Budowanie relacji z tymi 
grupami jest ważne dla sukcesu gospodarstwa socjalnego. 

Dobry przykład zaangażowania jest dostępny w studium przypadku 3 Rumunia -
HorsEmotion i ich zaangażowanie w dużej liczbie uczestników.     

Gospodarstwa opiekuńcze
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Lokalne wsparcie lub doradztwo 

Aby uzyskać więcej informacji i porad, porozmawiaj z rolnikami 
społecznymi lub odwiedź inne gospodarstwa społeczne w 
Twojej okolicy. W wielu krajach istnieją usługi doradztwa i 
upowszechniania wiedzy rolniczej, które mogą pomóc rolnikom 
rozważyć wielofunkcyjność lub zróżnicowanie gospodarstw. 

Lokalne grupy działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (program LEADER) mogą pomóc rolnikom 
społecznym w organizowaniu się. Zobacz naszą sekcję „Źródła" 
na tej stronie internetowej i poszukaj informacji w Internecie. 

Gospodarstwa opiekuńcze
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Zasoby:

Przykłady dobrych praktyk w rolnictwie społecznym 
http://www.synergiesofbalkan.org/Metodika_IV_EN.pdf

Rolnictwo społeczne i usługi dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (Social Farming 
and Intellectual Disability Services) 
https://www.socialfarmingireland.ie/wp-content/uploads/2019/07/Social-Farming-and-Intellectual-
Disability-Services.pdf

Rolnictwo socjalne i usługi w zakresie zdrowia psychicznego 
https://www.socialfarmingireland.ie/wp-content/uploads/2019/03/Social-Farming-Mental-Health-Final-
Printed-Report-Web-version-no-blank-pages.pdf

Podręcznik dla rolników społecznych
https://www.socialfarmingireland.ie/wp-content/uploads/2018/01/Handbook-for-Social-Farming.pdf

Narzędzie zarządzania ryzykiem dla imprez w gospodarstwie 
https://www.farmgarden.org.uk/system/files/access_to_farms_form_april_2016_update.pdf

Podręcznik dla holenderskich rolników
https://www.socialfarmingacrossborders.org/images/custom/uploads/40/files/Dutch%20Handbook.pdf 

Farma Społeczna
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