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Osoby w gospodarstwie opiekuńczym

Osoby w gospodarstwie



Cele modułu:
- Określić odbiorców usług opiekuńczych
- Zdefiniować potencjalnych uczestników rolnictwa 

socjalnego
- Zidentyfikować cechy charakterystyczne grup 

docelowych uczestników
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Podsumowanie modułu:
- Potencjalni uczestnicy rolnictwa socjalnego
Potencjalni uczestnicy rolnictwa socjalnego dzielą się na 
różne grupy osób, które mogłyby skorzystać z udziału w 
działaniach organizowanych przez rolników społecznych.
- Grupy docelowe dla gospodarstw socjalnych
Opis grup osób, które mogą być celem gospodarstw 
socjalnych i dla których odpowiednie jest rolnictwo 
socjalne.
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Usługi opieki zdrowotnej i społecznej są skierowane do osób, 
które w życiu codziennym wymagają pomocy innych ze względu 

na potrzebę wsparcia

Osoby te muszą uzyskać wsparcie w zakresie korzystania z usług, 
których potrzebują i które realizują wybrane przez nich cele za 

pośrednictwem ustawowych i nielegalnych dostawców
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Odbiorcy 
usług 

opiekuńczych

Ludzie 
niepełnosprawni

Osoby w 
niekorzystnej sytuacji

Dzieci i młodzież

Osoby starsze

M. Lanfranchi, C. Giannetto, T. Abbate, V. Dimitrova: Rolnictwo i gospodarstwo socjalne: ekspresja modelu wielofunkcyjnego
rolnictwa jako rozwiązania kryzysu gospodarczego na obszarach wiejskich. „Bulgarian Journal of Agricultural Science” 2015, 21 (nr 4) 2015, s. 
716.
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POTENCJALNI UCZESTNICY ROLNICTWA SOCJALNEGO

Niepełnosprawność intelektualna / uczenia się
Niepełnosprawność intelektualna oznacza znacznie zmniejszoną zdolność 
rozumienia nowych lub złożonych informacji oraz uczenia się i stosowania nowych 
umiejętności (zaburzona inteligencja). Powoduje to zmniejszoną zdolność do 
samodzielnego radzenia sobie (upośledzenie funkcjonowania społecznego) i 
zaczyna się przed dorosłością, co ma trwały wpływ na rozwój (WHO Europa 2019).
(powiązane studium przypadku - Laurel View CS nr 2 Slajd 14-15 w Wielkiej 
Brytanii)
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https://www.soengage.eu/pl/portfolios/uk-2-laurel-view-farm-pl/
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POTENCJALNI UCZESTNICY ROLNICTWA SOCJALNEGO

Powrót do zdrowia po złym stanie zdrowia
Jest to proces zmian, poprzez który jednostki: poprawiają swoje zdrowie i dobre 
samopoczucie, prowadzą samodzielne życie i dążą do osiągnięcia pełnego potencjału. 
Gospodarstwo socjalne to idealne miejsce, aby wesprzeć ludzi w pełnej regeneracji.
(powiązane studium przypadku - Sean O’Connell CS nr 4 IRE slajd 14)
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https://www.soengage.eu/pl/portfolios/ie-4-ower-equestrian-centre-pl/


Your logo 
here

Osoby z ograniczeniami ruchowymi
Ograniczona mobilność oznacza wszelkie ograniczenia mobilności wynikające z wieku, 
stanu zdrowia lub wypadku. Ograniczona mobilność może być lekka, średnia, poważna 
lub pełna. W domach opieki można opiekować się Osobymi o ograniczonej sprawności 
ruchowej do średniego stanu, co oznacza, że beneficjent może się w jakikolwiek sposób 
poruszać.
(powiązane studium przypadku - Stary Sumin CS nr 2 PL slajd 15)
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https://www.soengage.eu/pl/portfolios/pl-2-iwona-cybulska-pl/
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Osoby starsze
Osoby starsze jako termin odnosi się do wieku zbliżającego się lub przekraczającego 
oczekiwaną długość życia człowieka, a zatem jest końcem cyklu życia człowieka. 
Osoby starsze często mają ograniczone zdolności regeneracyjne i są bardziej 
podatne na choroby, zespoły i urazy niż młodsi dorośli.
(powiązane studium przypadku - Oparka CS nr 1 PL slajd 14)
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https://www.soengage.eu/pl/portfolios/pl1-malgorzata-pl/
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Więźniowie lub byli przestępcy
Osoby wychodzące z więzienia są często pozbawione rodziny i mieszkania. Ze 
względu na swoją przeszłość grozi im wykluczenie społeczne.
(powiązane studium przypadku - Oparka CS nr 3 PL slajdy 14-15)
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https://www.soengage.eu/pl/portfolios/pl3-social-farm-niestronno-pl/
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Dzieci i młodzież
Ta grupa beneficjentów może składać się z dzieci z lokalnych przedszkoli (bez 
niepełnosprawności) i znajdować się na gospodarstwie jako gospodarstwie 
edukacyjnym, lub można przyjmować dzieci niepełnosprawne. Gospodarstwo 
socjalne to także idealne miejsce dla dzieci i młodzieży z innymi problemami (np. 
problemami rodzinnymi, uzależnieniem od narkotyków itp.).
(powiązane studium przypadku - Stowarzyszenie CS nr 3 RO slajd 15; Mike 

O’Connell's Farm CS nr 2 Slajdy IRL 14-15)
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https://www.soengage.eu/pl/portfolios/ie-2-mike-oconnells-farm-pl/
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Wyzdrowienie z uzależnienia
Uzależnienie to niezdolność psychiczna i fizyczna do zaprzestania spożywania 
chemikaliów, narkotyków, działań lub substancji, nawet jeśli powoduje to szkody 
psychiczne i fizyczne.
(powiązane studium przypadku - Mike O’Connell's Farm CS nr 2 slajdy IRL 14-15)
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Długotrwale bezrobotni
Bezrobotni są definiowani jako ci, którzy są chętni i gotowi do pracy i którzy 
aktywnie szukali pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni. Osoby zatrudnione 
na czas określony, w niepełnym wymiarze godzin lub w pełnym wymiarze 
godzin są uważane za zatrudnione, podobnie jak osoby wykonujące co 
najmniej 15 godzin nieodpłatnej pracy rodzinnej.
(powiązane studium przypadku - Mike O’Connell's Farm CS nr 2 slajdy IRL 14-
15)
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Osoby cierpiące z powodu wypalenia zawodowego
Wypalenie zawodowe to zespół (grupa współwystępujących objawów) związany z 
długotrwałym, nierozwiązanym stresem związanym z pracą.
(powiązane studium przypadku - Mike O’Connell's Farm CS nr 2 slajdy IRL 14-15)
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Charakterystyka grup docelowych rolnictwa socjalnego
W następnej części modułu bardziej wyjaśnione zostaną potencjalne grupy docelowe 
rolnictwa socjalnego wraz z krótką charakterystyką każdej z tych grup. Niektóre grupy są 
podobne do poprzednich slajdów opisujących potencjalnych uczestników, są one jednak 
szerzej scharakteryzowane.
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Grupa klientów Charakterystyka

Młodzi ludzie w 
niekorzystnej sytuacji
(z niewłaściwym 
zachowaniem, 
trudnościami w uczeniu 
się, zaburzeniami 
odżywiania lub przeszłością 
przestępczą)

Ludzie bez matury, bez 
perspektyw.
Celem jest 
ustrukturyzowanie dnia 
jako pierwszego kroku w 
życiu zawodowym

Edukacja w szczególnych 
okolicznościach (tj. w 
więzieniu)

Bezdomni Cel: ustrukturyzować dzień 
i dać perspektywę

Nauka w gospodarstwie 
dla dzieci i młodzieży

Zapoznanie dzieci z 
przyrodą, a także z pracą w 
gospodarstwie rolnym. 
Możliwe jest również 
zapoznanie dzieci z 
tradycyjnymi zawodami, 
które zanikają (np. kowal)



Osoby starsze
(emeryci, seniorzy, osoby 
starsze z demencją)

Dobrze omówiony sektor 
według demografii; 
różnorodne zamówienia 
obejmują zarówno 
alternatywne życie, jak i 
terapię ogrodniczą w 
domach dla osób starszych 
i usługi opieki dziennej

Imigranci i osoby 
szukające schronienia

Możliwe np. w domach 
osób ubiegających się o 
azyl w celu podjęcia 
znaczącego zawodu 
pomimo braku zasiłku na 
pracę (zdrowie 
psychospołeczne, 
salutogeneza)



Osoby z chorobami lub 
znajdujące się w 
niekorzystnej sytuacji

Szeroki i dobrze 
zorganizowany sektor 
w Niemczech.
Kategorie według 
diagnozy:

- mieszkanie
- płatny zawód
- terapia / rehabilitacja

Organizacja:
- prywatna / 

alternatywna
- zintegrowana z 

działającym sektorem
- w chronionych 

warsztatach dla osób 
niepełnosprawnych

Rehabilitacja (tj. 
uzależnienie od 
narkotyków i / lub 
alkoholu)

Po wycofaniu fizycznym 
ma na celu ponowną 
integrację i zatrudnienie. 
Przeważnie przez okres 
jednego roku.



Źródła:
Agriculture Advisory  Centre: 
https://www.cdr.gov.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/rolnictwo-spoleczne

Social Farms:
http://www.gospodarstwa-opiekuncze.pl/

Social Farming Ireland:
https://www.socialfarmingireland.ie/
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