
Moduł szkoleniowy 4 

Rolnictwo socjalne 



Definicja EQF 

Wiedza 

• Wiedza faktyczna i 

teoretyczna w 

szerokich 

kontekstach w 

ramach rolnictwa 

socjalnego 

Umiejętności 

• Umiejętności 

poznawcze i 

praktyczne 

wymagane do 

generowania 

rozwiązań 

określonych 

problemów w 

rolnictwie socjalnym 

Kompetencje 

• Ćwiczyć samorządność 

w kontekstach 

rolnictwa społecznego, 

które są zwykle 

przewidywalne, ale 

mogą ulec zmianie; 

• Nadzorować rutynową 

pracę innych, biorąc na 

siebie 

odpowiedzialność za 

ocenę i doskonalenie 

rolnictwa socjalnego 



Wprowadzenie 

Uważa się, że odgrywa ono ważną rolę w programach 
rozwoju obszarów wiejskich, wspierając tworzenie: 

- przedsiębiorstw wiejskich uczestniczących we 
wspólnej terapii, rozwoju społecznego i integracji na 
rynku pracy, oraz 

usług dla osób w niekorzystnej sytuacji korzystających 
z zasobów rolnych. 

Tak więc dzięki współpracy między różnymi 
podmiotami administracyjnymi i politycznymi 
(rolnictwo, edukacja, zatrudnienie, zdrowie, 
sprawiedliwość, sprawy społeczne) usługi rolnicze 
przekształcają się w usługi społeczne: oprócz 
podstawowej działalności rolniczej gospodarstwa 
socjalne zapraszają osoby z grup defaworyzowanych 
do uczestnictwa w aktywnościach rolniczych, a rolnicy 
socjalny są nagradzani. 

Rolnictwo socjalne jest postrzegane jako sposób na zmniejszenie różnic między regionami poprzez konsolidację 

spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 

https://i1.wp.com/platferma.ro/wp-content/uploads/Brânză-si-legume-borcane-si-ierburi-de-la-

Asociatia-Curtea-Culorilor-din-judetul-Timis-800x497.jpg?resize=600%2C373 



Czym jest rolnictwo socjalne? 

Terminy Opieka rolnicza, Rolnictwo łączone, 

Rolnictwo dla zdrowia, Zielona opieka, Zielone 

terapie i Rolnictwo socjalne opisują praktyki 

rolnicze mające na celu promowanie 

rehabilitacji i opieki osób w niekorzystnej 

sytuacji i / lub integrację osób o „niskiej 

zdolności kontraktowej”. 

Rolnictwo socjalne promuje / zapewnia usługi 

edukacyjne, lecznicze, zdrowia psychicznego i 

opieki społecznej. 

https://www.curtea-culorilor.org/despre-noi/galerie/ 



Tradycyjne operacje w rolnictwie socjalnym obejmują produkcję 

zwierzęcą, produkcję roślinną, produkcję warzyw lub gospodarkę 

leśną i działania agroturystyczne dostosowane zasadniczo w 

regionach, w których przedsiębiorczość korzysta z większej akceptacji. 

Zachęca się do szczególnej produkcji opartej na bioprodukcji i 

przetwórstwie, w tym różnych form krótkich łańcuchów 

pokarmowych. 

Oprócz rolnictwa i przetwórstwa spożywczego, tradycyjne wiejskie 

rzemiosło obejmuje producentów i ręcznie robione produkty lokalne. 
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Czym jest rolnictwo socjalne? 



Historia rolnictwa socjalnego 

Benjamin Rush (1746–1813), amerykański 

pedagog, humanitarysta, lekarz, polityk i 

reformator społeczny, jest uważany za jednego z 

pierwszych naukowców medycznych odnoszących 

się do pozytywnych efektów praktyki terapii 

zajęciowej (i takich obowiązków jak cięcie drewno, 

kopanie w ogrodzie, prasowanie, rozpalanie ognia, 

szorowanie podłóg, mycie itp.) na samopoczucie 

osób chorych psychicznie. 

Charles Willson Peale - Independence National Historical Park, 

Public Domain, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=433622 



Jakie są osoby w niekorzystnej sytuacji? (1) 

Istnieje kilka rodzajów, grup i kategorii osób w niekorzystnej sytuacji: 

dawne i obecne osoby uzależnione izolowane stanowią aktywną część społeczeństwa; 

byłe i obecne osoby skazane, które mają trudności z reintegracją ze społeczeństwem po odbyciu kary za 
swoje bezprawne postępowanie; 

imigranci; 

dzieci niepełnosprawne w wieku 0–4 lat i dzieci do 12. roku życia; 

osoby niezdolne do zatrudnienia przez długi czas i bez określonej perspektywy ponownego zatrudnienia; 

osoby dotknięte autyzmem, dzieci lub dorośli wykazujące określone objawy zespołu autystycznego 
połączone lub nie z innymi formami niezdolności; 

osoby dotknięte zespołem wypalenia zawodowego lub cierpiące z powodu objawów wypalenia 
zawodowego pochodzących ze środowiska zawodowego lub prywatnego, w przypadku których pełne 
zatrudnienie nie jest tymczasowo możliwe; 



Jakie są osoby w niekorzystnej sytuacji? (2) 

• osoby przedstawiające niezdolności natury psychicznej lub fizycznej, kwestionowane lub upośledzone, 
uniemożliwiające im pełną niedyskryminacyjną interakcję ze społeczeństwem; 

• osoby wcześniej dotknięte wypadkami lub chorobami powodującymi poważne uszkodzenie mózgu i 
napotykające ograniczenia podczas próby normalnego funkcjonowania w społeczeństwie; 

• uchodźcy ubiegający się o ochronę, osoby ubiegające się o azyl, które oczekują przyznania im prawa 
pobytu, które są gotowe do aktywnej integracji społeczeństwa i zwyczajów, w tym zatrudnienia; 

• seniorzy w wieku 55+ wykazujący określone objawy lub cierpiący na demencję; 

• seniorzy w wieku 55+ wymagający pomocy w spędzaniu czasu; 

• młodzież pochodząca z systemów edukacji lub zintegrowana z nimi, zajmująca się specjalnymi 
potrzebami związanymi z wyzwaniami psychologicznymi i / lub problemami interakcji; 

• młodzież stanowiąca wyzwanie psychiczne i wymagająca aktywnej integracji ze społeczeństwem. 



Czym jest gospodarstwo socjalne? 

Gospodarstwa opiekuńcze lub zdrowotne lub socjalne są 

prowadzone przez spółdzielnie socjalne zajmujące się integracją 

zawodową, na wspólnej płaszczyźnie lub na resztkowych zasobach 

ziemi pozostawionych w stanie porzucenia. 

- Zatrudniają znaczną liczbę kobiet; 

- Integrują dużą liczbę lokalnych sieci zewnętrznych; 

- Praktykują produkcję biologiczną; 

- Tworzą produkty o wysokiej wartości dodanej; 

- Wytwarzają wiele produktów; 

- Zapewniają „otwartą” rzeczywistość na terytorium i społeczność 

lokalną; 

- Wymagają dużo pracy fizycznej; 

- Wspierają powiązane działania (działalność dydaktyczno-

wychowawcza, bezpośrednia sprzedaż produktów, hotelarstwo i 

gastronomia, transformacja wewnątrz firmy itp.); 

- Wspierają małe i średnie gospodarstwa rolne; 

- Stosują ekologiczne techniki produkcyjne. 
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Rolnictwo socjalne w UE 

Kilka krajów UE przyjęło rolnictwo socjalne (i domyślnie terapię wspomaganą przez zwierzęta, terapię 
pedagogiczną wspomaganą przez zwierzęta i terapię ogrodniczą) jako wielofunkcyjną innowacyjną 
strategię: Austria, Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy , Irlandia, Włochy, 
Luksemburg, Macedonia, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka 
Brytania. 

Rumunia do nich nie należy , choć od lat 90. doświadczyła różnych form rolnictwa socjalnego, integrując te 
praktyki jako nowe doświadczenie o zwiększonym zrównoważeniu. 

W Rumunii ludzie znają się bardziej na ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej i 
mieszkalnictwie socjalnym niż na rolnictwie socjalnym. Rolnictwo socjalne jednak należy do: 

- Ekonomii społecznej (ponieważ rolnictwo jest główną gałęzią gospodarki), 

- Przedsiębiorczości społecznej (ponieważ przedsiębiorczość należy również do rolnictwa), oraz 

- Mieszkań socjalnych (ponieważ dotyczy to także osób bez domów na wsi). 



Etapy rolnictwa socjalnego 

W rolnictwie społecznym istnieje pięć etapów, przez które muszą przejść osoby 

znajdujące się w niekorzystnej sytuacji: 

 

1. Interakcja techniczna / proceduralna z roślinami, zwierzętami i narzędziami → 

2. Dialog i relacje z nauczycielem, z rolnikiem prowadzącym → 

3. Poszerzenie relacji z większą grupą osób → 

4. Pełne włączenie i uznanie pracy → 

5. Ekonomiczne uznanie aktywnego uczestnictwa uczestników / użytkowników. 



Aktywności w rolnictwie socjalnym 

Najczęstsze aktywności w rolnictwie 
socjalnym, bez względu na rodzaj osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, są 
związane z produkcją roślinną i produkcją 
zwierzęcą. Rozróżniamy zatem: 

Terapię Ogrodniczą 

i 

Terapię wspomaganą przez zwierzęta 

Copyright: G. Rata 

http://www.horsemotion.ro/hipoterapie/galerie/ 



Terapia ogrodnicza 

Terapia ogrodnicza lub ogrodnictwo społeczne i terapeutyczne (STH) oznacza zaangażowanie osoby w 
prace ogrodnicze i roślinne, wspomagane przez wyszkolonego terapeutę, w celu osiągnięcia określonych 
celów terapeutycznych: 

Bezpośredni kontakt z roślinami odwraca uwagę człowieka od stresu, podnosząc jego ogólną jakość życia; 

Wizualna estetyka roślin wywołuje uczucie wewnętrznego spokoju, które generuje pozytywne emocje w 
kierunku znaczącego uznania życia. 

Terapia ogrodnicza jest aktywnym procesem, który zachodzi w kontekście ustalonego planu leczenia, a 
terapeutami ogrodniczymi są specjalnie wykształceni i przeszkoleni członkowie zespołów rehabilitacyjnych 
(składających się z lekarzy, terapeutów zajęciowych, psychiatrów, psychologów itp.), którzy angażują osobę 
w niekorzystnej sytuacji na wszystkich etapach ogrodnictwa, od rozmnażania po sprzedaż produktów, jako 
sposób na poprawę ich życia. 



Efekty terapii ogrodniczej: 

Znaczący pozytywny wpływ terapii ogrodniczej na zdrowie człowieka zaobserwowano w szerokim zakresie 

wyników zdrowotnych, takich jak zmniejszenie: 

Objawów lękowych (nieprzyjemny stan wewnętrznych zawirowań), 

Wskaźnika masy ciała (miara tkanki tłuszczowej na podstawie wzrostu i masy ciała), 

Objawów depresji (stan złego nastroju i niechęci do aktywności), 

Zaburzeń nastroju (główna cecha leżąca u podstaw zaburzeń nastroju), 

Stresu (uczucie napięcia i nacisku),a także wzrost: 

Funkcji poznawczej (działanie umysłowe lub proces zdobywania wiedzy i zrozumienia poprzez myśl, 

doświadczenie i zmysły), 

Poziomu aktywności fizycznej (codzienna aktywność fizyczna danej osoby jako liczba), 

Jakości życia (postrzegana jakość codziennego życia jednostki), 

Poczucia wspólnoty (doświadczenie społeczności, a nie jej struktura, formacja, otoczenie lub inne cechy). 



Terapia wspomagana przez zwierzęta 

Terapia wspomagana przez zwierzęta (AAT) jest alternatywnym lub 
uzupełniającym rodzajem terapii, która obejmuje zwierzęta jako 
formę leczenia: widzenie zwierząt w spoczynku lub w spokojnym 
stanie może oznaczać bezpieczeństwo ludzi, bezpieczeństwo i 
dobre samopoczucie, co z kolei może wywołać stan, w którym 
możliwa jest zmiana osobista i uzdrowienie. 

Najczęstsze formy AAT to: 

psy (terapia wspomagana psami) i 

konie (terapia wspomagana końmi). 
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Terapia wspomagana psami 

W terapii wspomaganej psami psy terapeutyczne wchodzą w interakcje z 
osobami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji w interwencjach 
wspieranych przez zwierzęta w celu poprawy działań terapeutycznych i 
dobrostanu, w tym ich funkcji behawioralnych, poznawczych, fizycznych i 
społeczno-emocjonalnych. 

Psy terapeutyczne: 

przynoszą ulgę pacjentom poprzez kontakt z ciałem; 

angażują pacjentów w interakcje, które mogą pomóc poprawić ich 
zdolności motoryczne i nawiązać ufną relację z innymi; 

wykazują zachowania, które ludzie interpretują jako przyjazne i przyjazne; 

posiadają usposobienie uspakajające do kontaktu z nieznanymi 
pacjentami, a jednocześnie stanowią źródło komfortu. 

Interakcja między pacjentami a psami terapeutycznymi pomaga również 
zmniejszyć stresujące i niespokojne odczucia pacjentów. 

http://www.friendshipcircle.org/blog/wp-

content/uploads/2013/05/Therapy-dog.jpg 



Terapia wspomagana końmi 

Terapia wspomagana końmi lub hipoterapia oznacza strategię 
terapii fizycznej, zawodowej i logopedycznej, która wykorzystuje 
ruch koni w ramach zintegrowanego programu interwencji w celu 
osiągnięcia wyników funkcjonalnych dla osób z 

Problemami behawioralnymi (angażujące,  empatyczne lub 
podkreślające zachowanie), 

Problemami poznawczymi (związane z poznaniem), 

Problemami fizycznym (odnoszące się do ciała w przeciwieństwie 
do umysłu), 

Problemami psychologicznymi (związane ze stanem psychicznym i 
emocjonalnym osoby), 

Problemami społecznymi (związane ze społeczeństwem lub jego 
organizacją), 

Zaburzeniami mowy (zaburzenia wpływające na zdolność do 
normalnej mowy: artykulacja - zaburzenia fonetyczne lub 
fonologiczne; płynność - jąkanie lub nieład; i / lub głos - ton, 
wysokość, głośność lub szybkość). 

http://www.horsemotion.ro/hipoterapie/galerie/ 



Efekty terapii wspomaganej końmi 

Istnieje wiele stanów / zaburzeń, które mogą skorzystać z terapii wspomaganej przez zwierzęta: 

Zaawansowana niewydolność serca (stan, w którym serce nie jest w stanie pompować krwi wystarczająco, 
aby utrzymać przepływ krwi w celu zaspokojenia potrzeb organizmu); 

Rak (choroba obejmująca nieprawidłowy wzrost komórek z możliwością inwazji lub rozprzestrzeniania się na 
inne części ciała); 

Przewlekły ból (ból, który trwa długo); 

Demencja (choroba mózgu, która powoduje długotrwały i często stopniowy spadek zdolności myślenia i 
zapamiętywania); 

Zaburzenie rozwojowe (stan psychiczny wywodzący się z dzieciństwa, który wiąże się z poważnymi 
zaburzeniami w różnych obszarach); 

Zaburzenie psychiczne (wzorzec behawioralny lub umysłowy, który powoduje znaczne dolegliwości lub 
upośledzenie funkcjonowania osobistego). 



Zaburzenia psychiczne i terapia wspomagana przez 

zwierzęta 

Terapia wspomagana przez zwierzęta jest skuteczna w takich zaburzeniach psychicznych, jak: 

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenie psychiczne charakteryzujące się 

zachowaniem nie zważającum na konsekwencje, trudnościami z koncentracją uwagi, 

nadmierną aktywnością i regulacją emocji, które w innym przypadku nie byłyby odpowiednie 

dla wieku danej osoby; 

Zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD), szereg zaburzeń psychicznych, w których osoby 

często doświadczają trudności z komunikacją i interakcją społeczną oraz ograniczonymi, 

powtarzającymi się wzorcami zachowań, zainteresowań lub działań; 

Poważne zaburzenie depresyjne (MDD), zaburzenie psychiczne charakteryzujące się co 

najmniej dwoma tygodniami złego nastroju, które występuje w większości sytuacji; 

Zespół stresu pourazowego (PTSD), zaburzenie psychiczne, które może rozwinąć się po 

narażeniu osoby na traumatyczne zdarzenie, takie jak napaść seksualna, kolizje drogowe, 

działania wojenne lub inne zagrożenia dla życia danej osoby. 

https://img.culturacolectiva.com/content_image/2019/1/

24/1548371349575-sad-paintings-show-living-with-

depression.jpeg 



Dlaczego rolnictwo socjalne? 

Gospodarstwa i społeczności spółdzielcze, instytucje zapewniające usługi instytucjonalne (usługi dzienne / zawodowe, usługi w 

zakresie zdrowia psychicznego, służby więzienne itp.), prywatne wyspecjalizowane lub mieszane gospodarstwa rodzinne, 

przedsiębiorstwa społeczne oferujące szkolenia, usługi zawodowe i edukacyjne dla społeczeństwa (w szczególności obejmujące 

lub koncentrujące się na osobach ze specjalnymi potrzebami), i podmioty działające na zasadzie wolontariatu (religijne i prywatne 

organizacje i usługi wspierające, często skierowane do określonych grup osób, takie jak osoby z autyzmem, osoby z zespołem 

Downa) powinny zaangażować się w rolnictwo społeczne z co najmniej trzech powodów: 

Zarówno dla ekonomicznych, jak i społecznych korzyści rodziny rolniczej: 

      - Pomaganie osobom wykluczonym, aby stały się bardziej włączone; 

      - Robiąc różnicę w ich życiu; 

      - Widząc skutki ludzi, którzy spędzają czas na gospodarstwie socjalnym; 

Dla mentalnych, fizycznych i społecznych korzyści klientów; 

Dla korzyści szerszej społeczności. 



Jak zostać rolnikiem socjalnym? (1) 

Myśląc o zostaniu rolnikiem socjalnym, 
pamiętaj o następujących etapach: 

Odkrywanie możliwości; 

Pytanie, czy rolnictwo socjalne jest dla 
Ciebie; 

Pójście dalej, jeśli odpowiedź na 
poprzednie pytanie brzmi „tak” 
(przygotowanie i planowanie); 

Realizacja rolnictwa socjalnego. 
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Jak zostać rolnikiem socjalnym? (2) 

Odkrywanie możliwości: 

Zidentyfikuj źródła, w których możesz uzyskać więcej 
informacji na temat rolnictwa socjalnego: 

       o co chodzi; 

       co obejmuje; 

Zidentyfikuj i uzyskaj dostęp do możliwości rolnictwa 
socjalnego (polityka zdrowotna i opieki społecznej, 
usługi, potencjalni klienci): 

       które usługi są świadczone przez kogo; 

       sposób ich finansowania; 

       przez kogo są finansowane. 
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Jak zostać rolnikiem socjalnym? (3) 

Możesz zostać rolnikiem socjalnym, jeśli: 

Jesteś praktykującym rolnikiem; 

Twoja sytuacja na farmie może zaspokoić potrzeby 
rolnictwa socjalnego (Czy może zaspokoić potrzeby 
bezpieczeństwa, komfortu i dobrobytu osób o różnych 
potrzebach, które przyjdą do pracy? Czy możesz 
wprowadzić zmiany i poprawki? Czy jesteś w stanie i 
chcesz wprowadzić te zmiany i dostosowania?); 

Możesz łatwo i praktycznie pomieścić czas, energię i 
zobowiązania do pracy potrzebne do zaspokojenia 
potrzeb uczestników rolnictwa socjalnego; 

Członkowie rodzin rolników posiadają umiejętności lub 
doświadczenie życiowe, które mogą być przydatne i 
istotne dla wspierania uczestników rolnictwa socjalnego. 

 

 

https://ypard.net/sites/ypard.net/files/social%20media%20and%20food%2

0waste%201.jpg 



Jak zostać rolnikiem socjalnym? (4) 

Jako rodzina rolników socjalnych powinieneś być 
gotowy i chętny do: 

Otworzenia swojej farmy i domu, aby angażować się i 
wspierać osoby z potrzebami zdrowotnymi, społecznymi 
i osobistymi; 

Zobowiązania siebie i swojej rodziny do świadczenia 
usług rolnictwa socjalnego przez określony czas oraz 
przez określone godziny i dni; 

Współdziałania w pełni z usługodawcami i klientami w 
planowaniu i uzgadnianiu jasnego programu działań i 
wsparcia; 

Ułatwiania i promowanie zaangażowania społecznego 
między klientami a społecznościami lokalnymi; 

Przestrzegania wszystkich odpowiednich przepisów, w 
tym tych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa; 
ochrona wrażliwych dorosłych; ubezpieczenie; 
weryfikacja i odprawa policyjna. 

http://www.horsemotion.ro/hipoterapie/galerie/ 



Jak zostać rolnikiem socjalnym? (5) 

Pytania przed złożeniem wniosku o rolnictwo socjalne: 

• Czy wszyscy w rodzinie zgadzają się dać temu szansę, czy są jakieś obawy lub 

problemy, o których jeszcze trzeba porozmawiać? 

• Czy członkowie rodziny są gotowi i chętni do regularnego zaangażowania 

czasowego, niezależnie od tego, ile tygodni lub miesięcy są zaangażowani w  

umowę rolnictwa socjalnego? 

• Czy są jakieś potrzeby fizyczne, psychiczne, społeczne i edukacyjne / 

intelektualne, ze współpracą z którymi jako rodzina jesteś szczególnie 

zainteresowany i z którymi nie czujesz się komfortowo lub pewnie 

współpracujesz? 

•  Jakie działania i usługi możesz zaoferować w gospodarstwie, w ramach 

obecnego zakresu działalności, dla grup osób, które Twoim zdaniem byłyby dla 

Ciebie odpowiednie? 

• Czy jesteś gotowy zapewnić pełną zgodność ze wszystkimi wymogami w 

zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz podjąć wszelkie dodatkowe środki, które 

mogą być konieczne, aby zabezpieczyć osoby dorosłe znajdujące się w trudnej 

sytuacji, które mogą mieć ograniczone zdolności oraz niewielkie lub żadne 

doświadczenie w gospodarstwach lub działalności rolniczej? 
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Jak zostać rolnikiem socjalnym? (6) 

Klienci rolnictwa socjalnego powinni być gotowi i 
chętni do: 

Zobowiązania się do regularnego dnia lub dni i 
godzin na wspólnie uzgodniony okres; 

Podjęcia się zadań, które obejmują pracę na lądzie i / 
lub opiekę nad zwierzętami i / lub pomoc w 
utrzymaniu i innej pracy fizycznej; 

Współdziałania społecznie z członkami rodziny farmy 
i innymi osobami pracującymi na farmie i wokół niej; 

Przestrzegania wszelkich wymaganych praktyk BHP, 
w tym odzieży ochronnej i wyposażenia. 

http://www.horsemotion.ro/hipoterapie/galerie/ 



Jak zostać rolnikiem socjalnym? (7) 

Pytania przed złożeniem wniosku o klienta w rolnictwie socjalnym: 

• Dlaczego chciałbyś spróbować rolnictwa socjalnego? 

• Co masz nadzieję na tym najwięcej zyskać? 

• Co sądzisz o pracy na dworze, o pracy fizycznej, może w trudnych warunkach lub przy złej pogodzie? 

• Co sądzisz o interakcji i pracy ze zwierzętami? Czy są jakieś zwierzęta, z którymi szczególnie chciałbyś 
pracować, albo z którymi na pewno nie chciałbyś z nimi pracować? 

• Co sądzisz o pracy z glebą i roślinami i brudzeniu rąk? 

• Czy są jakieś aspekty, które mogą być dla Ciebie trudne lub wprawiać Cię w zdenerwowanie? 

• Jakiego rodzaju wsparcia i pomocy możesz potrzebować, w tym praktycznych dziedzin, takich jak 
transport, mobilność, zdrowie i inne problemy? 

• Czy uważasz, że będziesz gotowy i będziesz w stanie poświęcić niezbędny czas i zaangażowanie, aby 
zapewnić sobie sukces? 

• Jakiej emocjonalnej i praktycznej pomocy możesz oczekiwać od rodziny, przyjaciół, opiekunów lub innych 
pracowników serwisu? 



Jak zostać rolnikiem socjalnym? (8) 

Idąc dalej - Przygotowanie profilu gospodarstwa: 

Zdjęcie i lokalizacja gospodarstwa; 

Wielkość gospodarstwa, aspekt gospodarstwa, otoczenie gospodarstwa, 
użytkowanie gruntów, rodzaj upraw, rodzaj żywego inwentarza, inne 
czynności (robienie sera, robienie przetworów itp.); 

Działalność rolnicza / miejsca pracy przez cały rok (zbiory, jagnięta, 
zbieranie ziemniaków itp.); 

Projekty rolnicze (dywersyfikacja w kierunku produkcji sera lub produkcji 
owoców, murowanie wokół farmy, zakładanie ogrodu bagiennego, sianie 
ziół lub sadzenie ekologicznego ogrodu warzywnego, instalowanie 
wiatraka, instalowanie energii słonecznej itp.); 

Wspólnota rolnicza / gminy rolnicze, kościoły, kino, biura i usługi rządowe, 
ośrodki zdrowia, poczta, puby, szkoły, obiekty sportowe itp .; 

Historia i zdjęcia farmy rodzinnej (jak i dlaczego zająłeś się rolnictwem, 
dlaczego interesujesz się rolnictwem socjalnym, czy masz dzieci, jakie masz 
zainteresowania itp.). 
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Jak zostać rolnikiem socjalnym? (9) 

Idąc dalej - biznesplan powinien zawierać szczegółowe informacje na temat: 

• Jaki rodzaj działalności prowadzisz i jaki jest Twój model świadczenia usług (w jaki sposób jesteś 
ustrukturyzowany, zorganizowany, zarejestrowany jako osoba prawna; czy jesteś wielofunkcyjnym 
gospodarstwem rolnym, przedsiębiorstwem społecznym, prowadzącym rolnictwo społeczne w ramach 
dywersyfikacji gospodarstw); 

 • Jakie działania chcesz realizować przez liczbę lat objętych planem (działania, związany z nimi zakres 
umiejętności, ogrodnictwo, rolnictwo, wewnątrz i na zewnątrz, fizyczne i niefizyczne elementy oferowanych 
usług); 

 • Aktywa obrotowe i zasoby (aktywa finansowe, ludzkie i rzeczowe); 

 • Jakie dalsze zasoby są potrzebne, aby umożliwić Ci wykonanie zaplanowanych działań (zasoby finansowe, 
ludzkie i materialne); 

 • Gdzie i jak zamierzasz uzyskać te zasoby (dostęp do kredytu, reinwestycja dochodu z powrotem w biznes, 
proponowany zakup sprzętu, rekrutacja personelu); 

 • Informacje finansowe (jakie są Twoje koszty; przewidywane dochody; przewidywane zyski, tj. 
przewidywane dochody pomniejszone o koszty; podsumowanie budżetów na okres planu). 



Jak zostać rolnikiem socjalnym? (10) 

Realizacja rolnictwa socjalnego z uwzględnieniem 

następujących problemów wsparcia: 

- Mobilność (stabilność / dostępność); 

- Metody komunikacji wykorzystywane przez osobę; 

- Co się lubi/nie lubi; 

- problemy dietetyczne; 

- Problemy zdrowotne (cukrzyca, epilepsja, potrzeby 

opieki osobistej / intymnej, alergie, leki, historia 

szczepień przeciw tężcowi); 

- Problemy sensoryczne (wzrokowe, słuchowe itp.); 

- Świadomość drogi i ruchu; 

- Palenie. 
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