
 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

 

 

 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale w 2020 roku 

realizował projekt pn. „Aktywny staruszek – gospodarstwa opiekuńcze jako forma 

aktywizacji seniorów na wsi. Zapoznanie się z dobrymi praktykami zagranicznymi”, przy 

udziale trzech partnerów KSOW: Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Karniowicach, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Śląskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.  

 

 
 

Celem wyjazdu studyjnego było zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania 

gospodarstw opiekuńczych we Włoszech i wymiana doświadczeń z kontrahentami 

zagranicznymi. Dzięki temu uczestnicy projektu otrzymali dodatkowy bodziec do aktywizacji 

i podejmowania decyzji rozpoczęcia prowadzenia gospodarstw opiekuńczych i przeniesienia 

dobrych praktyk na tereny Podkarpacia i województw ościennych. Uczestnikami wyjazdu byli 



doradcy, zajmujący się wdrażaniem nowych inicjatyw na terenach wiejskich,rolnicy  

z województwa  podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i lubelskiego a także 

przedstawiciele instytucji rządowych oraz samorządowych. Podczas wyjazdu studyjnego 

rolnicy i doradcy mieli okazję odwiedzić 9 gospodarstw opiekuńczych o profilu 

wielokierunkowymuwzględniające różnorodność realizowanych programów przy 

sprawowaniu opieki takie jak:  

- działania aktywizujące i wspierające poprzez opiekę dzienną i tymczasowe przebywanie 

w środowisku naturalnym,  

- krótkoterminowe terapie ze zwierzętami,  

- usługi opieki dziennej w połączeniu z działalnością rolniczą,  

- gospodarstwa opiekuńcze utrzymujące zwierzęta gospodarskie oraz produkcję ekologiczną.  

Uczestnicy mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z właścicielami gospodarstw, które 

świadczą usługi opiekuńcze dla grup docelowych jak:  

- osoby niepełnosprawne, 

- osoby starsze  

- osoby z ograniczeniami ruchowymi,  

- osoby wykluczone społecznie, 

- opieka nad dziećmi,,  

Każde z tych gospodarstw miało inny charakter, co pozwoliło uczestnikom wyjazdu na 

uświadomienie sobie specyfiki i wymogów związanych z opieką nad różnymi grupami 

docelowymi i możliwością zastosowania tych rozwiązań przy tworzeniu gospodarstw 

opiekuńczych w Polsce. Ważnym elementem funkcjonowania gospodarstw społecznych jest 

tworzenie sieci by móc wymieniać się doświadczeniami oraz pozyskiwać fundusze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jednym z wizytowanych gospodarstw było „CascinaBasalganella o pow. 30 ha, właściciele 

zajmują się uprawą warzyw, owoców, hodowlą zwierząt toraz energią odnawialną. Jest to 

gospodarstwo edukacyjne i społeczne, w którym stażyści 

i niepełnosprawni pracownicy odnajdują swoje miejsce. Gospodarstwo współpracuje  

z organami publicznymii spółdzielniami socjalnymi, również w przypadku bieżących działań, 

które wymagają stałych spotkań. Rozpoczynając działalność pod kątem gospodarstwa 

edukacyjno – społecznego musieli dostosować miejsce do potrzeb osób starszych czy też osób 

z niepełnosprawnością by nie odczuwały żadnych barier. W gospodarstwie znajduję się duża 

sala przystosowana do organizacji konferencji i seminariów, urodzin, uroczystości, obiadów  

i kolacji zawsze po wcześniejszej rezerwacji. Na zewnątrz jest duża weranda, która jest 

idealnym miejscem do organizacji imprez plenerowych, duży ogród oraz piękny dziedziniec 

na, którym dzieci mogą bawić się w pełni bezpiecznie. 

 

 

GospodarstwoCorte Di Vitriola jest rodzinnym gospodarstwem założonym w 2016 roku, 

które posiada 28 hektarów pól i lasów. Rolnictwo na terenie gospodarstwa prowadzone jest 

naturalnymi metodami, przyświeca im idea „chilometro zero”, co oznacza skrócenie łańcucha 

dostaw żywności. Uprawiają zboża, owoce i warzywa, hodują kury na wolnym powietrzu aby 

mieć świeże jajka. Posiadają również kilka uli do nauki pszczelarstwa i produkcji miodu. 

„CasaFamiglia”- czyli dom rodzinny jest stworzony dla osób starszych, w celu niesienia 

pomocy socjalnej, o charakterze ratunkowym, terapeutycznym i regeneracyjnym, 

skierowanym doosóbw trudnej sytuacji. Na terenie Corte Di Vitriola został zrealizowany 

pilotażowy projekt rolnictwa społecznego, który ma umowę z gminą Montefiorino. Projekt 

otrzymał dofinansowanie w wysokości 200 tys. euro z Unii Europejskiej przy czym wartość 

projektu wynosi 600 tysięcy euro. 

 

 



 
 

 

 
Autor: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale  

 
Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl 
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