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Gospodarstwo opiekuńcze - jest formą wsparcia w zakresie terapii, opieki
i integracji społecznej dla osób przebywających w takich gospodarstwach.
Ważne jest, aby opieka była prowadzona na bazie czynnego gospodarstwa
rolnego, w którym panuje rodzinna atmosfera, a podopieczni mają kontakt ze
zwierzętami oraz możliwość bezpośredniego obcowania z naturą.
Kto może założyć gospodarstwo opiekuńcze?
Wskazane jest, aby prowadzeniem gospodarstwa opiekuńczego zajmowali
się rolnicy bądź osoby z rodziny, które są mieszkańcami czynnego gospodarstwa rolnego.

Zasady prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego
1. Forma prawna gospodarstwa (stan na rok 2018)
Świadczenie usług opiekuńczych może być prowadzone w formie nowego podmiotu działalności gospodarczej lub w formie stowarzyszenia, fundacji,
spółdzielni socjalnej czy spółki non-profit, bądź we współpracy z takowymi.
2. Zastanów się, które grupy osób chcesz powitać w swoim gospodarstwie
i dlaczego?
Seniorzy < 60 roku życia wymagający opieki, terapii, rehabilitacji, zajęć
integracyjnych ze względu na wiek,
⇒⇒ Osoby niepełnosprawne, z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
⇒⇒ Osoby walczące z uzależnieniami,
⇒⇒ Osoby wypalone zawodowo,
⇒⇒ Osoby z demencją,
⇒⇒ Osoby wymagające reintegracji społecznej, np. ze względu na fakt opuszczenia zakładu karnego, długotrwałe pozostawanie bez pracy,
⇒⇒ Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, także tzw. „trudna młodzież”.
⇒⇒

3. Na jakich zasadach działa gospodarstwo opiekuńcze?
Najważniejszą cechą tych gospodarstw jest wykorzystanie potencjału gospodarstwa rolnego do prowadzenia działań o charakterze terapeutycznym,
opiekuńczym i integracyjnym. Bliski kontakt z naturą, przebywanie w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w jego codziennym życiu mają dobroczynny
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wpływ na ludzkie zdrowie i kondycję. Stwarzamy w ramach gospodarstwa rolnego warunki, które umożliwiałyby osobom o szczególnych potrzebach uczestnictwo w codziennych obowiązkach w gospodarstwie, aby zapewnić im poprawę samopoczucia. Umożliwiamy zdobywanie doświadczeń przez aktywność,
ale ważne jest by był w nim nacisk na to, co umiem zrobić a nie co muszę!
Należy pamiętać, że na chwilę
obecną w polskim prawodawstwie
nie ma ustosunkowanych przepisów
prawa odnośnie możliwości łączenia rolnictwa ze świadczeniem usług
opiekuńczych. Działalność ta może
być finansowana komercyjnie, albo
wpisywać się w już istniejące formy,
np. takie jak: Dzienny Dom Pobytu,
Rodzinny Dom Pomocy, czy Placówka całodobowej opieki prowadzona
w ramach działalności gospodarczej.
Na potrzeby gospodarstwa opiekuńczego dobrym rozwiązaniem jest:
Dzienny Dom Pomocy
Dzienny Dom Pomocy jest ośrodkiem wsparcia (wg ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej) przeznaczonym dla osób starszych, niepełnosprawnych, którzy wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Mogą w nim być również prowadzone
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miejsca całodobowe okresowego pobytu. Połączenie usług opiekuńczych
z działalnością rolniczą będzie jednak
bardziej realne, jeśli będą świadczone
w formie dziennej opieki.
Świadczenie usług opiekuńczych
odbywa się, co najmniej 8 godzin
dziennie w dni robocze, w grupach
osób nie mniej niż 3 i nie więcej niż
8 osób. Ważne, aby podopieczni mieli
zapewniony ciepły posiłek (rekomendowane są śniadania i obiady) oraz
zapewniony dojazd do i z gospodarstwa. Sprawując usługi opiekuńcze
w dziennym domu pobytu, jako
gospodarstwie opiekuńczym zakres świadczonych usług powinien
uwzględniać stan zdrowia, sprawność
fizyczną i intelektualną, a także indywidualne potrzeby i możliwości podopiecznych. Jakość wykonywanych
usług opiekuńczych musi być na wysokim poziomie.
Podopieczni podczas przebywania w gospodarstwie opiekuńczym zapewnione mają usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, aktywizująco-usprawniające
oraz usługi wspomagające. Przede wszystkim ważne jest również zapewnienie
pomocy w podstawowych czynnościach życiowych wraz z opieką higieniczną
w niezbędnym zakresie, jeżeli osoba tego wymaga.
Zapewniamy podopiecznym zorganizowany czas wolny i możliwość
udziału w zajęciach terapeutycznych oraz zajęciach podnoszących sprawność i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym. Ważne jest,
aby był to kontakt ze zwierzętami, czynny udział w pracach ogrodowych
lub drobnych pracach polowych (np. sadzenie, uprawianie i zbieranie własnych roślin i warzyw) lub tylko odpoczynek. Mogą wykonywać zadania
związane z codziennym funkcjonowaniem gospodarstwa, wspólnie przygotowywać posiłki, robić przetwory. Podopieczni mogą spacerować, brać
udział w warsztatach, np. rękodzieła oraz uczestniczyć również w imprezach integracyjnych itp., oczywiście wszystko na miarę sił i możliwości
podopiecznych.
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Gospodarstwa rolne, które chcą funkcjonować, jako gospodarstwa opiekuńcze, aby móc świadczyć opiekę dzienną przede wszystkim muszą odpowiednio przystosować infrastrukturę w swoim gospodarstwie do przyjęcia
osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Podopieczni muszą mieć
dostęp do pomieszczeń służących m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania,
ćwiczeń, czy odpoczynku oraz dostępną łazienkę. Ważne, aby w otoczeniu
nie było barier architektonicznych oraz była winda, jeżeli pokoje nie znajdują
się na parterze.

W przypadku Dziennego Domu Pobytu nie ma określonych wymogów
pod względem infrastruktury. Budynek i jego pomieszczenia muszą natomiast
spełniać wymagania zawarte w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie”.
Ułatwieniem dla gospodarstw opiekuńczych jest to, że mogą skorzystać
z gotowych wzorów na rozpoczęcie działalności opiekuńczej. Więcej informacji dotyczących m.in. wymogów lokalowych, standardu, rodzaju i zakresu usług jakie powinny obowiązywać w dziennych domach pobytu można
znaleźć np. w „Rekomendacjach do prowadzenia placówek zapewniających
dzienną opiekę i aktywizację osób starszych na terenie Małopolski” (Uchwała nr 151/2016 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lutego 2016 r.)
oraz wymaganiach w zakresie prowadzenia Dziennego Domu Pobytu dla
osób starszych. (Program wieloletni „Senior-Wigor” na lata 2015-2020).
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Rodzinny Dom Pomocy
W Rodzinnym Domu Pomocy zapewniane są całodobowo usługi opiekuńcze i bytowe w jednorodzinnym budynku mieszkalnym, którego właścicielem
lub najemcą jest osoba fizyczna lub organizacja pożytku publicznego. W tym
przypadku realizacją usług opiekuńczych zajmuje się osoba kierująca domem,
która jednocześnie w nim zamieszkuje. W rodzinnym domu pomocy może zamieszkiwać nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 8 osób wymagających wsparcia z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Zapewniamy podopiecznym miejsce pobytu z odpowiednimi warunkami
pod względem czystości oraz wyżywienie. Udzielana jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, pielęgnacji (również w czasie choroby)
jak i umożliwienie kontaktów z otoczeniem.
W przypadku gospodarstwa opiekuńczego będzie wymagane również prowadzenie zajęć terapeutycznych i zajęć związanych z organizacją czasu wolnego, w którym możemy wykorzystać tereny uprawne, lasy i ogrody, jako bazę do
promowania zdrowia psychicznego i fizycznego poprzez normalną działalność
rolniczą.
Rodzinny Dom Pomocy wymaga współpracy z samorządem gminnym.
Samorząd finansuje pobyt osób w części lub całościowo w zależności od sytuacji życiowej danej osoby (wysokość opłat ustalana jest pomiędzy gminą a
prowadzącym dom). Podopieczni, którzy nie posiadają dofinansowania przez
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gminę sami mogą opłacać swój pobyt.
Kierownik ośrodka pomocy społecznej
decyduje o tym, która z osób jest kierowana do Rodzinnego Domu Pomocy.
Przeprowadzane są okresowe kontrole
sprawdzające standard i zakres wykonywanych usług.
Wymogi lokalowe, standardy, rodzaj i zakres usług, które świadczone
są w Rodzinnym Domu Pomocy określa „Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 31 maja
2012 r. w sprawie rodzinnych domów
pomocy”.
Działalność gospodarcza w zakresie
prowadzenia placówki zapewniającej
całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle
chorym lub osobom w podeszłym
wieku - potrzebne jest zezwolenie
wojewody.
Zapewnienie całodobowej opieki wraz z aktywizacją osób starszych wiąże
się z zapewnieniem bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu osób
przebywających w takich gospodarstwach. Tego rodzaju placówka sama poszukuje swoich kandydatów do przyjęcia, którzy sami ponoszą koszty za swój
pobyt. Świadczenie usług w placówkach całodobowej opieki jest analogiczne,
co do Rodzinnego Domu Pomocy. Przystosowujemy nowy budynek powstały
pod osoby, które będą w nim przebywać według obowiązujących norm przewidzianych w przepisach prawa. Zapewniamy podopiecznym miejsce pobytu z odpowiednimi standardami pokoi, z dostępem do łazienki, kuchni oraz pomieszczeń wspólnych i pomocniczych. Ważne, aby w otoczeniu nie było barier
architektonicznych oraz była winda, jeżeli pokoje nie znajdują się na parterze.
Wymogi, co do infrastruktury, standardy i zakres usług, które świadczone
są w placówce całodobowej opieki określa Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (roz. 3. art. 67-69).
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Jak pozyskać środki
na dofinansowanie gospodarstwa opiekuńczego?
Na dzień dzisiejszy nie ma bezpośrednio funduszy przeznaczonych na założenie i prowadzenie gospodarstwa opiekuńczego. W konsekwencji możemy
starać się o dofinansowanie z różnych programów, które będą zależne od formy
prawnej, w jakiej prowadzone będzie gospodarstwo opiekuńcze.
W przypadku prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego w ramach ekonomii społecznej potencjalne źródła finansowania możemy próbować pozyskać
poprzez m.in.:
1. Środki finansowe pochodzące z samorządów w zależności od lokalnych
uwarunkowań.
2. Europejski Fundusz Społeczny - Regionalny Program Operacyjny

(w ramach 9. Osi priorytetowej: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem – przykład dla województwa Małopolskiego).

3. Środki z Wojewódzkiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (działający w każdym województwie).
4. Wieloletni Program Rządowy Senior – WIGOR.
5. Inkubatory Innowacji Społecznych.
Prowadząc działalność opiekuńczą na własny rachunek (jako działalność
gospodarcza) wiąże się z to z większą swobodą w podejmowaniu decyzji natomiast w tym przypadku jednorazowe wsparcie będzie można pozyskać jedynie
z pomocy ze środków finansowych przeznaczonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:
1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PROW 2014-2020)
6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach Wiejskich” – Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.
2. Działanie 19 LEADER (PROW 2014-2020)
(za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania)

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – premie podejmowane na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.
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Co podopieczni mogliby robić
w gospodarstwie opiekuńczym?
Gospodarstwo opiekuńcze jest
alternatywą dla opieki dziennej i oferuje wiele znaczących działań w gospodarstwie rolnym. Podopieczni gospodarstwa mogą być zaangażowani
w prace związane z rolnictwem, hodowlą zwierząt, ogrodnictwem, stolarstwem, konserwacją i pracą z maszynami jak i również przygotowaniem
i przetwarzaniem żywności itp...
Dobrym rozwiązaniem jest też
stworzenie indywidualnego dziennego
planu opieki (zajęć) dla każdej osoby. Oczywiście w ostateczności podopieczni mogą sami zdecydować czy
chcą coś robić, czy tylko odpoczywać.
Ważna jest wizja potrzeby – jak zadbać o osoby. Musimy wiedzieć jakie
mają potrzeby, czym zajmują się na co
dzień.

Co oprócz dotacji, jak się utrzymać?
Środki na utworzenie gospodarstwa opiekuńczego są bardzo istotne, natomiast ważne dla całego przedsięwzięcia jest systemowe zapewnienie środków
na prowadzenie gospodarstw opiekuńczych. W związku z tym ważne jest, aby
były prowadzone przez podmioty, które mogą pozyskiwać środki na ich finansowanie.
Warunek!
Najważniejszym czynnikiem przy zakładaniu gospodarstwa opiekuńczego jest motywacja – „Musisz naprawdę chcieć to zrobić” (a nie wyłącznie
w celach zarobkowych). Przede wszystkim należy pomyśleć o osobach przebywających w takim gospodarstwie. Musimy zapewnić im godne warunki życia
i dobrej jakości opiekę bez obcinania kosztów. Traktuj swoich podopiecz10

nych z szacunkiem, aby mieli poczucie, że nie są klientami. Musisz odbyć odpowiednie kursy przygotowujące (część w teorii i praktyce) do roli opiekuna
nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
Prowadź szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce.
Nie przesadzaj z oferowaniem usług – możesz później się z nich nie wywiązać.
Postaraj się o wolontariuszy będą Ci potrzebni – sam – przez rekomendacje,
przez reklamę, przez kościół, studenci…
Przystosowanie infrastruktury ważne będzie w zależności na jakie osoby się
zdecydujemy (np. jeżeli zdecydujemy się na przyjęcie osób niepełnosprawnych
musimy przystosować otoczenie i zainstalować udogodnienia wraz z infrastrukturą pod przyjęcie takich osób, jeżeli zdecydujemy się na przyjęcie osób
z chorobą Alzheimera ważne jest, aby gospodarstwo posiadało ogrodzenie itp.).
Gospodarstwo powinno mieć pomysł na siebie i wiedzieć jakie zajęcia i czym
mogliby zajmować się seniorzy.
Może być dobrą alternatywą dla połączenia agroturystyki, zagród edukacyjnych i przyczynić się do zwiększenia dochodu w gospodarstwie.
Ponadto!
Jeżeli myślisz o połączeniu swojego gospodarstwa rolnego z usługami
opiekuńczymi zadaj sobie wcześniej kilka pytań, które pozwolą ci sprawdzić,
czy naprawdę jesteś gotowy na dalszy rozwój tego pomysłu:
⇒⇒ Czy lubisz spędzać czas z ludźmi?
⇒⇒

Które grupy osób chciałbym przyjąć w swoim gospodarstwie?

⇒⇒

Czy będą oni mogli spędzać czas w gospodarstwie codziennie, czy tylko
kilka dni w tygodniu?

⇒⇒

Jakie zajęcia mogłyby odbywać się w Twoim gospodarstwie w czasie pogody i nie pogody?

⇒⇒

Czy mam odpowiednie warunki do przyjęcia osób? – aby mogli odpocząć,
ogrzać się i wysuszyć, zjeść śniadanie, obiad itp.?

⇒⇒

Czy musiałbym zbudować dodatkowy budynek?

⇒⇒

Czy mam pieniądze na rozpoczęcie, czy też muszę znaleźć fundusze?
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⇒⇒

Czy cała rodzina z zadowoleniem przyjmie ten plan?

⇒⇒

Czy moi sąsiedzi / lokalna społeczność będzie mnie wspierać?

⇒⇒

Czy lokalizacja mojego gospodarstwa jest łatwo dostępna dla osób pochodzących z obszarów miejskich?

⇒⇒

Czy chętnie zajmę się papierkową robotą, czy też musiałbym zatrudnić kogoś do pomocy?

⇒⇒

Jak pozyskam wolontariuszy?

Stwórz własny profil gospodarstwa i zastanów się jak Ty to widzisz?

Źródło:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, www.cdrkursy.edu.pl/cdr/.
Federation of City Farms and Community Gardens, www.farmgarden.org.uk.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy.
Rekomendacje do prowadzenia placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób
starszych na terenie Małopolski, (Uchwała nr 151/2016 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 2 lutego 2016 r.).
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64, poz.593).
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