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Zanim przejdziemy do głównego tematu,
nie możemy pominąć zagadnienia jakim
jest rolnictwo społeczne, definiowane

jest przez Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny jako innowacyjne podejście łączące
dwie koncepcje: 

– rolnictwo wielofunkcyjne oraz 
– usługi społeczne/opiekę zdrowotną na

poziomie lokalnym, przyczyniając się do po-
prawy samopoczucia i integracji społecznej
osób o szczególnych potrzebach. 

A zatem, rolnictwo społeczne to innowa-
cyjne podejście do rolnictwa, w którym istotą
jest jego wielofunkcyjność rozumiana jako
możliwość zaspokojenia w gospodarstwie rol-
nym potrzeb nie tylko produkcyjno-rynkowych,
ale także pozarolniczych: środowiskowych, kul-
turowych, gospodarczych i społecznych (za:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
– jeden z krajowych promotorów tego ruchu).

Rolnictwo społeczne to połączenie działalno-
ści rolniczej z działalnością społeczną w wyod-
rębnionych czterech obszarach:

– zajęcia reedukacyjne i terapeutyczne;
– integracja poprzez pracę i włączenie społeczne
– działania pedagogiczne;
– usługi opiekuńcze, szczególnie ważne z po-

wodu niekorzystnej demografii.

Postępujący proces starzenia się społeczeń-
stwa, wyludnianie się polskiej wsi, niska dostęp-
ność usług społecznych, problemy zdrowotne
(np. niepełnosprawność), izolacja społeczna na
wsi, w szczególności osób starszych czy niewy-
korzystany potencjał gospodarstw rolnych (szcze-
gólnie tych o małych areałach) – to wszystko
sprawia, że tworzy się nisza dla ekonomii spo-
łecznej na obszarach wiejskich. 

Czym jest gospodarstwo opiekuńcze? Gos-
podarstwa opiekuńcze to forma gospodarowa-
nia polegająca na łączeniu działalności rolniczej
z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia.
Najważniejszą cechą charakterystyczną takich
gospodarstw jest wykorzystywanie potencjału
gospodarstwa rolnego do prowadzenia działań
przede wszystkim o charakterze terapeutycz-
nym, opiekuńczym i integracyjnym celem włą-
czenia społecznego osób przebywających w da-
nym gospodarstwie opiekuńczym.

Korzyści z rozwoju gospodarstw opiekuńczych
możemy rozpatrywać z trzech perspektyw:

– z perspektywy klienta – pozytywny wpływ
na poprawę samooceny, redukcja stresu i zmę-
czenia, edukacja, praca w gospodarstwie – „po-
trzeba bycia potrzebnym”;

– z perspektywy rolnika – dywersyfikacja źró-
deł dochodu, poprawa sytuacji ekonomicznej

Gospodarstwa opiekuńcze,
Czy słyszeliście kiedykolwiek o możliwości rozwoju ekonomii
społecznej na obszarach wiejskich? Tak, tak – właśnie tam mo-
żemy z powodzeniem realizować swoje pasje społeczne, jedno-
cześnie wspierając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Tak więc dziś będzie o gospodarstwach opiekuńczych.

czyli ekonomia społeczna na wsi
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gospodarstwa, partycypacja w działaniach na
rzecz społeczności lokalnej;

– z perspektywy społeczności lokalnej – po-
prawa sytuacji ekonomicznej społeczności lo-
kalnej, wzrost liczby i jakości usług społecznych
na terenach wiejskich, wzrost jakości życia na
obszarach wiejskich, często nowe miejsca pracy
w gospodarstwie opiekuńczym.

Czy odkryłam coś nowego? Otóż nie – w Ho-
landii już w drugiej połowie XIX w. osoby nie-
pełnosprawne intelektualnie, a niekiedy rów-
nież ruchowo trafiały do specjalnych instytucji
opiekuńczych zlokalizowanych na wsiach oraz
na terenach zamkniętych przy parkach, lasach
na obrzeżach wielkich miast, stanowiąc wstyd-
liwy problem społeczny. Już wtedy zauważono
jednak, że naturalne otoczenie działa na takich
pacjentów uspokajająco.

Z biegiem czasu, zaczęto traktować prowa-
dzenie gospodarstw opiekuńczych jako misję
„naprawy świata” i pomocy potrzebującym.

Na lata 90. XX wieku datuje się rozkwit
gospodarstw opiekuńczych w Holandii; pań-
stwo wprowadza vouchery (budżet perso-
nalny) na usługi opiekuńcze oraz promuje
innowacje w rolnictwie. Obecnie w Holandii
jest ok. 1400 gospodarstw opiekuńczych. 

Profil działalności holenderskich gospo-
darstw opiekuńczych to:

– gospodarstwa oferujące usługi opiekuń-
cze i rehabilitację / terapię zajęciową dla osób

niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, osób
starszych (w tym z demencją), osób z autyz-
mem, osób z nabytym uszkodzeniem mózgu; 

– gospodarstwa oferujące rehabilitację i rein-
tegrację społeczną oraz pomoc w odzyskaniu
równowagi psychicznej dla osób uzależnionych,
wypalonych zawodowo, byłych więźniów, mło-
dzieży z trudnościami;

– gospodarstwa oferujące zajęcia edukacyjne
dla dzieci i młodzieży, w tym ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi lub sprawiającymi pro-
blemy wychowawcze;

– gospodarstwa oferujące rehabilitację za-
wodową dla osób o szczególnych potrzebach
(np. osoby długotrwale bezrobotne, osoby nie-
pełnosprawne fizycznie i umysłowo).

Na poziomie krajowym funkcjonowanie gos-
podarstw opiekuńczych jako odrębnego rodzaju
podmiotów gospodarczych/opiekuńczych nie
jest regulowane. Wszystkie gospodarstwa muszą
jednak prowadzić działalność zgodnie z zapi-
sami powszechnie obowiązujących ustaw, takich
jak Ustawa o warunkach pracy, Ustawa o plano-
waniu przestrzennym czy Ustawa o ochronie da-
nych osobowych (istnieje system certyfikacji). Na
szczeblu regionalnym (prowincje) stworzono
ogólne wytyczne dotyczące połączenia działal-
ności rolniczej i opiekuńczej oraz planowania
przestrzennego. 

Gospodarstwa opiekuńcze funkcjonują w wie-
lu krajach europejskich: Wielkiej Brytanii, Fran-
cji, Irlandii, Norwegii i we Włoszech, ale pod
różnymi nazwami: social farming, care farming,

green care czy agricultural therapy, jednak sens
jest ten sam.

W Polsce – na podkarpaciu – koncepcję
gospodarstw opiekuńczych w latach 2002-
2004 próbował zaszczepić Kees Manintveld,
jednak bez powodzenia. Natomiast w latach
2016-2018 – Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie w part-
nerstwie z Lokalną Grupą Działania „Bory Tu-
cholskie” zrealizował projekt „Zielona opieka
– gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko
-pomorskim” (w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Kujawsko
-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś prioryte-
towa IX realizowana ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, poddziałanie dedyko-
wane usługom społecznym), gdzie w 15 gospo-
darstwach agroturystycznych zorganizowano
usługi opiekuńcze dla osób starszych i z niepeł-
nosprawnościami. Obecnie, z piętnastki działa
jedno – Toskania Kociewska, która w ekonomii
społecznej zobaczyła szansę dla siebie, i w chwili
obecnej jest przedsiębiorstwem społecznym.

Podsumowując, gospodarstwa opiekuńcze
to szansa dla ekonomii społecznej na obsza-
rach wiejskich szczególnie w województwach
Polski Wschodniej, charakteryzujących się
dużym potencjałem rolniczym, który można
wykorzystać do prowadzenie choćby dziennego
domu pomocy. Pomimo braku uregulowań
ustawodawczych utworzenie gospodarstwa
opiekuńczego jest możliwe i ważne dla wiej-
skiej społeczności lokalnej.
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Stowarzyszenie „Przystań” w 2013 roku
powołało Centrum Integracji Społecznej
w Mienianach i przez sześć kolejnych lat

w Centrum skoncentrowana była działalność
naszego Stowarzyszenia w sferze ekonomii
społecznej. W latach 2018-2019 Stowarzy-
szenie „Przystań” utworzyło dwie Spółdzielnie
Socjalne pn. „Kuźnia Talentów” oraz „Galeria
Dobrego Smaku”. Dla obu spółdzielni wiodącą
gałęzią działalności gospodarczej jest gastro-
nomia, stąd w 2019 roku zapadła kolejna de-
cyzja tym razem o utworzeniu konsorcjum
przez obie Spółdzielnie.

Konsorcjum o nazwie „Przystań” zostało
zawiązane w listopadzie 2019, w odpowiedzi
na potrzeby rynkowe. Celem przyświecającym
zawiązaniu Konsorcjum było osiągnięcie we-
wnętrznej spójności, nawiązanie współpracy
między zespołami pracowniczymi i wyzwole-
nie w nich ducha przedsiębiorczości a także
wytworzenie wspólnej strategii w zakresie za-
rządzania i rozwoju obu Spółdzielni. Efek-
tywne zarządzanie i rozwój działalności
Spółdzielni to podstawa, by nie tylko utrzymać
stworzone w nich miejsca pracy ale też utwo-
rzyć kolejne.

Poszerzyliśmy skład Konsorcjum

Centrum Integracji Społecznej w Mienia-
nach to wiodąca instytucja w zakresie reinte-
gracji społeczno-zawodowej dla gminy i miasta
Hrubieszów, przygotowuje mieszkańców
gminy i miasta do podjęcia pracy na otwartym
rynku bądź w spółdzielniach socjalnych.

Z chwilą pojawienia się ogłoszenia o kon-
kursie organizowanym przez Ministerstwo Ro-
dziny i Pracy – Stowarzyszenie dostrzegło 
w nim szansę na wzmocnienie procesu rein-
tegracji społeczno-zawodowej w gminie i mie-
ście Hrubieszów. 

W wyniku postępowania konkursowego
Stowarzyszenie otrzymało dotację z Minister-
stwa na realizację projektu pn. „Od wyklu-
czenia do aktywizacji. Edycja 2020” Priorytet
III Włączenie PZS w konsorcja spółdzielni so-
cjalnych.

Dzięki otrzymanym środkom, to co wcześ-
niej wydawało się dalekosiężnym celem dla
konsorcjum teraz umożliwiło szybkie wdroże-
nie planu konsolidacji podmiotów utworzo-
nych przez Stowarzyszenie Przystań.

W maju 2020 roku Centrum Integracji
Społecznej w Mienianach jako beneficjent pro-
jektu przystąpiło do Konsorcjum. Założyliśmy,
że nasze działania w projekcie prowadzone
będą jednocześnie na dwóch kierunkach.
Jeden to wzmacnianie potencjału osobowo-
ściowego naszych pracowników i uczestników,
co można zamknąć stwierdzeniem, że każdy
człowiek będąc uczestnikiem naszego Konsor-
cjum przestaje być osobą wykluczoną społecz-
nie. Jest naszym partnerem, aktywnie pra-
cującym na swoją przyszłość. Drugi kierunek
już o charakterze biznesowym pozwala zaofe-
rować uczestnictwo w budowaniu firmy dobrze
zorganizowanej, prężnej, nowoczesnej i dbają-
cej o dobry wizerunek.

Konsorcjum „Przystań”
Plany na przyszłość

Wchodząc na rynek chcemy być na nim
graczem pełnoprawnym. Stąd w przyjętej stra-
tegii działania założyliśmy szereg działań,
które sprawią, że będziemy widoczni i konku-
rencyjni na rynku gastronomicznym, dodat-
kowo budując wizerunek firmy włączyliśmy
odniesienia do dziedzictwa kulturowego i na-
rodowego ziemi hrubieszowskiej.

Przed nami jest czas kampanii promocyjnej
produktów sprzedawanych pod wypracowa-
nym znakiem handlowym – Hrubieszowskie
Przysmaki.

Dokonaliśmy standaryzacji procesu wytwa-
rzania wysokojakościowych produktów domo-
wych tak oczekiwanych na rynku w grupie nie
wysoko przetworzonych. Opracowaliśmy spójna
koncepcję opakowań naszych produktów i ich
oznakowania na wytwarzanych przez nas ety-
kietach. W ten sposób przygotowani otwieramy
się na współpracę z biznesem.

Współpraca to podstawa

Konsorcjum o nazwie „Przystań” prężnie działa od listopada 2019 roku.
Chcemy przybliżyć w jaki sposób będzie spełniało potrzeby rynkowe.
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NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

AKTYWNA MŁODZIEŻ

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA wraz z partnerami – Centrum Integracji Społecznej w
Krasnymstawie, Powiatowym Urzędem Pracy w Krasnymstawie zakończyli realizację zadania publicznego pn.:
„AKTYWNA MŁODZIEŻ NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ” dofinansowanego ze środków Budżetu Państwa w ramach Pro-
gramu Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy Osobom Wykluczonym Społecznie i Zawodowo na lata
2020 – 2022 w ramach Priorytetu IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.

To już szóste zadanie pub-
liczne mające na celu akty-
wizację młodzieży realizo-

wane przez Stowarzyszenie.

W bieżącym roku w zdaniu
uczestniczyło 12 osób, tj. osób
młodych w wieku 15-29 lat,
mieszkających na terenie miasta
Krasnystaw i powiatu krasnostaw-
skiego w tym młodzież szkolna,
osoby studiujące, uczących się 
w formach pozaszkolnych, uczest-
nicy Centrum Integracji Społecz-
nej , Klubów Integracji Społecznej,
dorosłe dzieci uczestników CISu,
osoby działające w organizacjach
formalnych lub nieformalnych
zwłaszcza wolontariusze.

W ramach zadania zrealizowano:
l warsztaty dyskusyjne z za-

kresu edukacji obywatelskiej na
temat prowadzenia  konsultacji
społecznych na przykładzie bu-
dżetu obywatelskiego.

W trakcie warsztatów opraco-
wane zostały pomysły do budżetu
obywatelskiego. Dwa zostały zło-
żone. Jeden z nich został wybrany
do realizacji.

Projekt dotyczy zakupu i mon-
tażu 3 ławek solarnych z WiFi i ła-
dowarką oraz stojakiem na rowery.

Ławki zostaną usytuowane z miejs-
cach publicznie dostępnych.

l praktyczne warsztaty anima-
cji młodzieżowych liderów na
temat zakładania organizacji poza-
rządowych i młodzieżowych grup
nieformalnych, które w przyszłości
mogłyby uczestniczyć w partycy-
pacyjnym projektowaniu miejsc
integracji, spędzania czasu wol-
nego np.: ośrodków kultury, obiek-
tów sportowych, parków, innych
miejsc spotkań i integracji

l praktyczne warsztaty na te-
mat dialogu i współdecydowania 
z zakresu tworzenia i działalności
inicjatyw reprezentowanych przez
młodzież na przykładzie Młodzie-
żowej Rady Miasta Krasnystaw

l naukę i praktyczne ćwiczenia
w zakresie tradycji i wartości wo-
lontariatu na przykładzie  Centrum
Charytatywnego Caritas w Kras-
nymstawie.

CARITAS w Krasnymstawie jest
najnowszą i najnowocześniejszą
placówką Caritas Archidiecezji Lu-
belskiej, która rozpoczęła swoją
działalność w lutym 2016 r. Niesie
pomoc osobom potrzebującym: nie-
pełnosprawnym, chorym, samo-
tnym, osobom starszym i dzieciom. 
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W Centrum znajduje się Ośro-
dek Rehabilitacji zatrudniający
wysoko wykwalifikowaną kadrę
fizjoterapeutów, w pełni wyposa-
żony w nowoczesny sprzęt. Du-
żym zainteresowaniem cieszy się
Świetlica dla dzieci, działająca za-
równo podczas roku szkolnego,
jak również w czasie ferii zimo-
wych oraz wakacji. 

A ci, którzy czują potrzebę za-
angażowania się w bezintere-
sowną działalność na rzecz dru-
giego człowieka mogą dołączyć do
grona wolontariuszy w Ośrodku
Wolontariatu. 

Cyklicznie organizują tema-
tyczne warsztaty i wyjazdy inte-
gracyjne dla seniorów, przez co
Caritas stała się dla wielu z nich
drugim domem. Systematycznie
w Centrum spotykają się Panie po
mastektomii. Korzystają porad
psychologa i fizjoterapeuty. Pla-
cówka prowadzi również Hospi-
cjum Domowe. Opiekuje się pac-
jentami w terminalnej fazie cho-
roby nowotworowej. 

Od momentu otwarcia Cen-
trum, z pomocy skorzystało kilka
tysięcy mieszkańców Krasnego-
stawu i okolic.

lwarsztaty z przedsiębiorczości
społecznej poprzez wizytę wirtualną
w wybranych podmiotach – Wiosce
Gotów w Masłomęczu, Stowarzy-
szeniu „Przystań” w Mienianach
prowadzącego Centrum Integracji
Społecznej, Kluby Integracji Spo-
łecznej,  Spółdzielnie Socjalne 
w Mienianach i Hrubieszowie w
tym Kawiarnię z Cukiernią LALKA,
Domową Garmażerkę Hrubieszow-
skie Przysmaki.  W ramach wizyty
„zwiedzano” także z przewodnikiem
zabytki Hrubieszowa.

Celem wirtualnej wizyty było
zapoznanie  z praktycznymi przy-
kładami aktywności zawodowej 
w sferze ekonomii społecznej oraz
zachęcenie do korzystania z ta-
kich form aktywizacji.

l konsultacje indywidualne 
z prawnikiem, z psychologiem oraz
indywidualne wsparcie socjalno-
pedagogiczne

l warsztaty z edukacji zdro-
wotnej nt. zdrowego stylu życia,
sportu i e-sportu

l zawody NBA  w ramach e-
sportu z wykorzystaniem konsoli
do gier;

l 3 miesięczne staże dla 3
uczestników oraz

l profesjonalne warsztaty po-
ligraficzno - fotograficzne realizo-
wane w doposażonym studiu
fotograficznym oraz pracowni po-
ligraficznej.

W ramach warsztatów każdy z
uczestników otrzymał aparat,
zdobył wiedzę z zakresu techniki
fotografowania oraz sublimacji
przedmiotów.

Zadanie realizowane jest do
końca 2020 r. na terenie miasta
Krasnystaw w Centrum Integracji
Społecznej w Krasnymstawie przy
ul. Sikorskiego 10, 22-300 Kras-
nystaw oraz w ścisłej współpracy
z podmiotem. 

W ramach zadania uczestnicy
otrzymali:

l skrypty na warsztaty
l materiały piśmienniczo

-biurowe potrzebne na zajęcia
l gadżety informacyjno – pro-

mocyjne 
l gadżety do nauki  samo-

dzielnej sublimacji 
l aparaty fotograficzne
lsłodki poczęstunek na zajęciach

Katarzyna Barczyk

zatrudnieniesocjalne.pl nr 4/2020 7




