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Ruszy? program pn. „Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opieku?cze” pozwalaj?cy
rolnikom i ich rodzinom zarobi? a rolnikom-seniorom zapewni? pogodn? jesie? ?ycia.
Starzej?ce si? spo?ecze?stwo nie musi by? problemem. Rozszerzenie us?ug spo?ecznych
na obszarach wiejskich sta?o si? faktem.

Chapeau bas, czyli „czapki z głów”
Po raz kolejny doradcy z Kujawsko – Pomorskiego O?rodka Doradztwa Rolniczego udowodnili, ?e dla
chc?cego nie ma nic trudnego. Projekt pn. Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opieku?cze w woj.
kujawsko-pomorskim zas?uguje na najwy?sze uznanie. Po zako?czeniu z sukcesem programu
pilota?owego, doradcy z Minikowa przygotowali kolejny, umo?liwiaj?cy rolnikom ?wiadczenie us?ug
spo?ecznych w oparciu o zasoby tradycyjnego gospodarstwa rolnego. – To jest odr?bny projekt –
informuje Aleksandra Hapka z KPODR. – Napisali?my go chc?c kontynuowa? idee gospodarstw
opieku?czych, pokaza? ?e to przedsi?wzi?cie ma racj? bytu. Jest on bardzo podobny do tego realizowanego
wcze?niej, lecz g?ówne za?o?enia s? takie same. Projekt daje mo?liwo?? rolnikom zdobycie dodatkowego
?ród?a dochodu poprzez ?wiadczenie opieki dziennej dla osób niesamodzielnych. Warto?? projektu
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to 3 822 583,76 z? z czego dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 3 249 196,19 z?.

fot. Arka
Zwierzęta są ważnym elementem gosp. opiekuńczego

Założenia projektu
Ju? nie w wybranych powiatach, ale na terenie ca?ego województwa kujawsko – pomorskiego realizowany
b?dzie program „Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opieku?cze”. Wybranych zosta?o 15 gospodarstw
spe?niaj?cych warunki do prowadzenia przez 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie, w grupach 4-8
osobowych przez okres 6 miesi?cy us?ug opieku?czo-aktywizuj?cych. W gospodarstwach utworzono 75
miejsc, w których podczas 3 turnusów przebywa? b?dzie 225 osób. Gospodarstwa opieku?cze b?d?
funkcjonowa? od lutego 2019 r. do sierpnia 2020 r. Seniorom zapewni si? opiek?, posi?ki, oraz ciekawe
formy sp?dzania czasu. Podopieczni przebywaj?c w grupie b?d? mogli uczestniczy? w ?yciu spo?eczno?ci
wiejskiej. Zapewnia si? im równie? kontakt z psychologiem a tak?e uczestniczenie w wyjazdach, np. do kina,
muzeum czy innego gospodarstwa.
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fot. Arkadiusz Pstrong
Dobrze mieć przyjaciela

Kto może zostać opiekunem?
– Opiekunem nie musi by? rolnik – mówi Aleksandra Hapka – mo?e to by? kto? z jego rodziny. Chodzi o to,
aby stworzy? ciep??, rodzinn? atmosfer?, ?eby podopieczni dobrze si? czuli. Obiekt, w którym przebywa?
b?d? seniorzy musi mie? charakter gospodarstwa, posiada? atmosfer? wiejsk?. Osoby sprawuj?ce opiek?
oraz wspieraj?cy ich wolontariusze b?d? posiada? odpowiednie kwalifikacje. W ramach projektu zostanie
dla nich zorganizowany kurs. – Jeste?my w trakcie procedury wyboru wykonawcy us?ug szkoleniowych.
Opiekunowie i wolontariusze przejd? szkolenie na opiekuna osoby starszej i niepe?nosprawnej. Po
uko?czeniu szkolenia kursanci otrzymaj? ?wiadectwo z certyfikatem – uzupe?nia Aleksandra
Hapka. Gospodarstwa uczestnicz?ce w projekcie Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opieku?cze w woj.
kujawsko-pomorskim b?d? wspierani równie? przez doradców, co pozwoli utrzyma? w?a?ciwy standard
us?ug oraz rozbudowywa? i urozmaica? ofert?.

Wybór gospodarstwa
Podobnie jak w programie pilota?owym (pisali?my o tym w materiale:
https://ww
w.agrofakt.pl/gospodarstwo-opiekuncze-ostatni-dzwonek-dla-rolnika-podjecie-decyzji/) gospodarstwo
opieku?cze musi spe?ni? podstawowe kryteria. S? to nast?puj?ce wymogi:

swobodny dost?p do budynku i otoczenia;

1 pomieszczenie pe?ni?ce funkcje pokoju dziennego pobytu (wyposa?one w stó? i liczb? krzese?
nie mniejsz? ni? liczba planowanych do przyj?cia podopiecznych);

1 pokój przeznaczony do odpoczynku i indywidualnych rozmów (z miejscem do le?enia i siedzenia);
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1 toaleta i 1 ?azienka z umywalk? i prysznicem/wann? (pomieszczenia mog? by? po??czone)

1 kuchnia/aneks kuchenny;

wyznaczone miejsce do przebywania na ?wie?ym powietrzu.

O wyborze gospodarstwa decydowa?a liczba punktów, które przyznawano przy ocenie warunków
jakie spe?nia gospodarstwo i ocenie predyspozycji przysz?ego opiekuna.

fot. Arkadiusz Pstrong
Z wizytą u pszczelarza

Na czym polegają korzyści z udziału w programie?
Dla seniorów korzy?ci s? ewidentne. B?d? oni mieli zapewnion? opiek?, posi?ki, zorganizowany sposób
sp?dzania czasu. Nabór opiekunów do projektu odbywa? si? pod has?em: „Szukasz
zatrudnienia? Mieszkasz na wsi, masz gospodarstwo rolne? Je?li chcesz prowadzi? gospodarstwo
opieku?cze w ramach projektu “Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opieku?cze w woj. kujawskopomorskim” zg?o? si? do nas. Nie wymagamy formalnych kwalifikacji. Oferujemy bezp?atny kurs
i szkolenia, zatrudnienie na umow? o prac? – pe?ny etat, a tak?e op?acamy wynajem powierzchni
gospodarstwa pod realizacj? projektu”. – Opiekunowie zostaj? zatrudnieni na umow? o prac? na okres
6 miesi?cy. Jest to kwota 1750 z? brutto. Oprócz tego rolnik otrzymuje kwot? 2000 z? brutto pomniejszon?
o podatek za wynaj?cie infrastruktury. Opiekunowie mog? otrzymywa? wynagrodzenie za przygotowanie
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posi?ków dla podopiecznych – relacjonuje Aleksandra Hapka, koordynator projektu.

Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opieku?cze w woj. kujawsko –
pomorskim
– To jest nasz projekt autorski, innowacyjny, pierwszy w kraju – opowiada z dum? Aleksandra Hapka. –
Staramy si? stworzy? co? nowego, co nie jest jeszcze uj?te w ?adne ramy prawno-organizacyjne. Nasz
projekt opiera si? na do?wiadczeniach holenderskich. Us?ugi wybranych gospodarstw b?d? trwa?y od
lutego 2019 r. do sierpnia 2020 r.
Projekt doradców z KPODR to kolejne, dobrze zapowiadaj?ce si? przedsi?wzi?cie maj?ce na celu integracj?
mieszka?ców wsi pozwalaj?ce jednocze?nie na wygenerowanie dodatkowego dochodu w gospodarstwie
rolnym. Projekt zas?uguj?cy na powielanie w ca?ym kraju nie tylko ze wzgl?du na mo?liwo?? dodatkowego
dochodu, ale przede wszystkim daj?cy seniorom – emerytom mo?liwo?? dalszego, normalnego
funkcjonowania w swoim ?rodowisku. Warto doda?, ?e 3 gospodarstwa po zako?czeniu projektu
pilota?owego nawi?za?o wspó?prac? z gminami i dalej ?wiadcz? us?ugi opieku?cze. W?ród nich jest
gospodarstwo Arkadiusza Pstronga – Fundacja Toskania Kociewska, o którym pisali?my w agrofakcie.
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