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Wstęp  
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie jest 

podmiotem aktywnie działającym na rzecz rozwoju i propagowania w Polsce 

koncepcji rolnictwa społecznego. Dobrym przykładem naszych działań w tym 

zakresie jest Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych, która przyczynia się 

do upowszechniania idei edukacji w gospodarstwach rolnych. W polskim 

rolnictwie tkwi nadal ogromny potencjał rozwoju usług społecznych, który 

powinien zostać wykorzystany na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i całego 

kraju. W niniejszej publikacji prezentujemy Państwu główne założenia 

wypracowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział 

w Krakowie koncepcji gospodarstw opiekuńczych. Jest ona efektem realizacji 

projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy”, 

współfinansowanego przez KSOW w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie 

i na obszarach wiejskich. Liczymy, że gospodarstwa opiekuńcze staną się kolejnym 

milowym krokiem ku urzeczywistnieniu w Polsce idei rolnictwa społecznego.  

Na wstępie warto wskazać na kilka istotnych argumentów przemawiających za 

proponowaną przez nas koncepcją gospodarstw opiekuńczych. Po pierwsze, 

jest ona innowacyjną odpowiedzią na trendy demograficzne obserwowane 

w naszym kraju. Wydłużanie się życia mieszkańców Polski i związane z tym 

starzenie się społeczeństwa to powszechnienie znane fakty. Należy przy tym 

zwrócić uwagę, że z punktu widzenia obecnych i przyszłych seniorów ważna jest 

nie tylko sama oczekiwania długość życia, ale także jego jakość. Istotne jest, by 

osoby starsze jak najdłużej mogły pozostawać sprawne i aktywne społecznie. 

Starzenie się społeczeństwa powoduje zatem wzrost zapotrzebowania 

na nowoczesne usługi rehabilitacyjne, terapeutyczne, integracyjne i opiekuńcze. 

Liczne badania naukowe wskazują, że obszary wiejskie i rolnictwo stwarzają 

ogromne możliwości w zakresie rozwoju tego typu usług. Kontakt z naturą, 

przebywanie w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w jego codziennym życiu 

mają dobroczynny wpływ na ludzkie zdrowie i kondycję. Jest to drugi istotny 

argument przemawiający za zasadnością działań na rzecz powiązania ze sobą 

działalności rolniczej z usługami opiekuńczymi.  

Powstawanie gospodarstw opiekuńczych będzie sprzyjać podnoszeniu jakości 

życia na obszarach wiejskich. Przyczynią się one do rozwiązania problemu 

nierówności w dostępie do usług społecznych, które szczególnie dotykają 

mieszkańców mniejszych miejscowości. Będzie to miało znaczenie nie tylko dla 

osób wymagających bezpośredniego wsparcia, ale także dla opiekunów osób 

niesamodzielnych, którzy nierzadko muszą rezygnować z tego powodu z kariery 

zawodowej.  
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Warto wreszcie zwrócić uwagę, że wzbogacanie oferty gospodarstw o kolejne 

funkcje jest szansą dla wielu polskich rolników. Usługi opiekuńcze mogą 

pozwalać na zwiększenie i dywersyfikację dochodów gospodarstw rolnych. 

Urzeczywistnienie w praktyce idei rolnictwa społecznego będzie sprzyjać 

ponadto zwiększaniu roli, jaką odgrywają rolnicy w swoich społecznościach 

lokalnych oraz kształtowaniu pozytywnego wizerunku całego sektora rolniczego 

w Polsce. 

Przedstawiona na kolejnych stronach koncepcja gospodarstw opiekuńczych jest 

zbiorem wskazówek i rekomendacji, które dostosowane są do obecnych 

uwarunkowań prawnych. Naszym zamierzeniem było wskazanie najbardziej 

obiecujących kierunków działania dla osób, które zainteresowane 

są wzbogacaniem oferty gospodarstw rolnych o usługi społeczne. Niniejsza 

publikacja jest także zaproszeniem do współpracy dla wszystkich osób i podmiotów 

zainteresowanych rozwojem rolnictwa społecznego oraz tworzeniem sieci 

lokalnych podmiotów świadczących usługi społeczne na obszarach wiejskich.  

Gospodarstwo opiekuńcze na tle rolnictwa 

społecznego 
Nasza koncepcja gospodarstw opiekuńczych jest częścią szerszej wizji rozwoju 
rolnictwa społecznego w Polsce. Gospodarstwo opiekuńcze należy w tym ujęciu 
traktować jako pewien szczególny typ „gospodarstwa społecznego”.  

Czym zatem jest rolnictwo społeczne? 
Rolnictwo społeczne to innowacyjne podejście do rolnictwa,  w którym istotą 
jest  jego wielofunkcyjność. Wielofunkcyjność rozumiana jest jako możliwość 
zaspokojenia w gospodarstwie rolnym potrzeb nie tylko produkcyjno-rynkowych, 
ale także pozarolniczych: środowiskowych, kulturowych, gospodarczych 
i społecznych. W ramach funkcji społecznych gospodarstwo rolne może spełniać 
zadania w zakresie: 

 reedukacji i resocjalizacji (np. osób opuszczających zakłady 
penitencjarne),  

 terapii (przywracaniu zdrowia chorym ludziom za pomocą różnych 
środków i zabiegów),  

 integracji na rynku pracy (aktywizacji zawodowej)  

 działań pedagogicznych, 

 usług opiekuńczych (zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, 
zapewnianiu opieki higienicznej, pielęgnacji zleconej przez lekarza, 
zapewnieniu kontaktów z otoczeniem), 
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 włączenia społecznego (proces włączania jednostek, grup czy kategorii 
społecznych w funkcjonowanie szerszego społeczeństwa).  

Zalety rozwoju rolnictwa społecznego można analizować z trzech perspektyw: 
klienta, rolnika oraz całej społeczności. Z przeprowadzonych badań naukowych 
wynika, że uczestnictwo w różnych formach aktywności rolniczych wpływa 
pozytywnie na poprawę samopoczucia oraz wzrost samooceny osób 
przebywających w gospodarstwie. Wykonywanie zadań związanych z pracą 
w gospodarstwie opiekuńczym redukuje poziom stresu, napięcia i zmęczenia 
wywołując jednocześnie większą aktywność i zaangażowanie. Doświadczenia 
związane z funkcjonowaniem Sieci Zagród Edukacyjnych wskazują z kolei na 
istotną z punktu widzenia klienta rolę, jaką gospodarstwa rolne mogą odgrywać 
w procesie edukacji. 

Z punktu widzenia rolnika, prowadzenie działalności społecznej w swoim 
gospodarstwie może stanowić nowe źródło dochodu. W konsekwencji sytuacja 
ekonomiczna gospodarstwa może ulec poprawie. Jednocześnie, poprzez 
wprowadzenie do swojego gospodarstwa działań o charakterze społecznym, 
rolnik może zrealizować chęć pomagania  osobom w trudnej sytuacji oraz może 
partycypować w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. 

W ujęciu globalnym rozwój rolnictwa społecznego może przyczynić się do 
wzrostu liczby inicjatyw innowacyjnych zarówno w sektorze rolnym, jak 
i w służbie zdrowia, edukacji oraz sektorze społecznym. Możliwość prowadzenia 
dodatkowej działalności w wielu gospodarstwach rolnych wpłynie 
na polepszenie sytuacji ekonomicznej całych społeczności lokalnych. Ponadto, 
zwiększeniu ulegnie również liczba i poziom usług społecznych oferowanych na 
terenach wiejskich. Rolnictwo społeczne przyczyni się do promowania 
prozdrowotnych i proaktywnych postaw wśród ludności wiejskiej. Prowadzenie 
działalności społecznej, której odbiorcami mogą być nie tylko lokalni 
mieszkańcy, ale także osoby z okolicznych miast nasili powiązania pomiędzy 
wsią a miastem. Pozytywnie wpływa ono także na wizerunek rolników, 
przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich oraz ich mieszkańców.  

Czym jest gospodarstwo opiekuńcze?  
Gospodarstwa opiekuńcze to forma gospodarowania 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 terapeutycznym, opiekuńczym i integracyjnym 
celem włączenia społecznego osób przebywających w danym gospodarstwie 
opiekuńczym. W takim ujęciu można traktować gospodarstwo opiekuńcze jako 
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formę wsparcia w zakresie opieki i integracji społecznej realizowaną w ramach 
gospodarstwa prowadzącego działalność rolniczą.  

Gospodarstwo opiekuńcze to forma wsparcia w zakresie opieki i integracji 
społecznej realizowana w ramach gospodarstwa prowadzącego działalność 
rolniczą. 

W przedstawionej powyżej definicji, opieka jest rozumiana jako udzielanie 
pomocy osobom potrzebującym, a integracja społeczna jako proces 
dostosowywania się do ogólnie przyjętych zachowań ludzi w grupie. Odbiorcami 
tych usług są osoby, które z różnych powodów znajdują się tymczasowo lub 
stale w trudnej sytuacji życiowej. Takimi klientami mogą być m.in.: bezrobotni, 
niepełnosprawni intelektualnie i fizycznie, chorzy, uzależnieni, zwolnieni 
z zakładów karnych, dzieci, a także osoby w podeszłym wieku.  

Przykłady gospodarstw opiekuńczych w Europie 
Wśród krajów europejskich pionierem w tworzeniu gospodarstw rolnych 

jest Holandia, ponieważ funkcjonuje tam największa liczba gospodarstw 
opiekuńczych (ponad 1400). W większości przypadków są one zakładane 
i prowadzone w czynnych prywatnych gospodarstwach rolnych. Również 
w innych krajach funkcjonują gospodarstwa opiekuńcze. W dalszej części 
przedstawiono 2 przykłady, z Norwegii oraz Szkocji. 

Norwegia – Gospodarstwo Stene Store 
Gospodarstwo Stene Store, oprócz prowadzenia zwyczajnej działalności rolniczej, 
świadczy również usługi w zakresie opieki dziennej dla osób cierpiących 
na demencję. Oferta usług opiekuńczych została stworzona we współpracy 
z władzami gminy Fredrikstad. Jej fundamentem jest fakt, że przebywanie oraz 
praca w gospodarstwie są dla osób potrzebujących interesującymi i odprężającymi 
zajęciami, które dostarczają im wiele radości.  

Farma prowadzona jest przez małżeństwo Mony i Ketila Andrea z dziećmi. 
Małżonkowie wykonują większość prac gospodarskich, związanych zarówno 
z produkcją rolniczą, jak i usługami opiekuńczymi. Dzięki współpracy z gminą, 
która finansuje etaty, rolnicy zatrudniają dodatkowo wyspecjalizowanego 
opiekuna (w pełnym wymiarze czasu pracy) oraz pielęgniarkę (w niepełnym 
wymiarze czasu pracy). Ich wsparcie pozwala utrzymać wysoki standard opieki 
nad cierpiącymi na demencję osobami.  

Oferta gospodarstwa Stene Store i Onsøy kierowana jest głównie do osób 
poniżej 65 roku życia cierpiących z powodu zaburzeń pamięci. W szczególnych 
przypadkach także do osób starszych, cierpiących na demencję, ale sprawnych 
fizycznie - realia codziennego funkcjonowania gospodarstwa powodują, że 
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wsparciem mogą być objęte jedynie osoby, które są w stanie samodzielnie się 
poruszać. 

Głównym celem, jaki wyznacza sobie małżeństwo Andrea w swojej działalności 
opiekuńczej jest tworzenie przyjaznego miejsca, w którym zarówno 
opiekunowie, jak i podopieczni, mogą miło i aktywnie spędzać czas. Dzień na 
farmie składa się przede wszystkim z dużej liczby zajęć na świeżym powietrzu. 
Osoby korzystające z oferty gospodarstwa pomagają w prostych pracach 
gospodarskich np. zajmują się kurczętami, pielęgnują ogród, wspólnie gotują, 
robią przetwory oraz spędzają czas przy wspólnym stole. Podopieczni lubią 
także wędrówki po okolicznych lasach, w czasie których wykonują proste prace 
i zbierają jagody. Gospodarze dążą do tego, by mogli oni cieszyć się aktywnym 
życiem tak długo, jak tylko to możliwe. Przebywanie w gospodarstwie pozwala 
im wartościowo spędzać czas i daje możliwość kontaktowania się z ludźmi spoza 
najbliższej rodziny.  

Dostarczanie pozytywnych doświadczeń osobom cierpiącym na demencję nie 
jest jedynym efektem funkcjonowania gospodarstwa. Dzięki pracy 
w gospodarstwie, osoby chore dłużej utrzymują dobrą formę, co odciąża system 
opieki zdrowotnej. Możliwość korzystania z opieki dziennej jest niezwykle 
ważna dla członków rodzin pacjentów. Dzięki niej mogą oni normalnie uczyć się, 
pracować oraz odpoczywać od codziennych obowiązków. Gospodarstwo 
odgrywa zatem istotną rolę z punktu widzenia całej lokalnej społeczności.  

Źródło: http://www.stenestore.no/ 

Szkocja - Ballichery Farm - Farm to work 
Gospodarstwo jest przedsięwzięciem rodzinnym. Jego założycielka, Caroline 
Matheson posiada wieloletnie doświadczenie w pracy pielęgniarki i położnej. 
Z kolei jej mąż jest doświadczonym rolnikiem, który od ponad 30 lat zajmuje się 
uprawą zbóż i hodowlą zwierząt.  

Mathesonowie gospodarują na 400 akrach (ok. 160 ha). Działalność rolnicza 
„Ballichery Farm” jest bardzo zdywersyfikowana. Uprawia się tu pszenicę, 
rzepak, jęczmień browarny oraz warzywa, które są sprzedawane we własnym 
sklepiku. Gospodarstwo jest ponadto pełne zwierząt. Produkuje się tu jagnięta 
rzeźne (stado 100 owiec) oraz cielęta. Utrzymywane jest także niewielkie stado 
świń ras rzadkich. Na wolnym wybiegu hodowane są kury nioski. Atrakcją dla 
podopiecznych są ponadto 2 kucyki.  

„Ballichery Farm” pomaga osobom zmagającym się z problemami zdrowotnymi 
i/lub niepełnosprawnością w powrocie na rynek pracy. Podstawowym 
oddziaływaniem terapeutycznym jest tu zwyczajna praca w gospodarstwie, 
która sprzyja poprawie zarówno kondycji fizycznej, jak i psychicznej osób 
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potrzebujących. Dla każdego podopiecznego przygotowywany jest indywidualny 
plan pracy, tak by jej charakter w jak największym stopniu odpowiadał 
predyspozycjom i potrzebom danej osoby. Dodatkiem do zajęć gospodarskich 
jest doradztwo oraz coaching, które pomagają kształtować umiejętności 
przydatne w poszukiwaniu i wykonywaniu pracy zawodowej.  

Gospodarstwo odnosi liczne sukcesy w aktywizowaniu osób będących klientami 
pomocy społecznej. Wielu podopiecznych dzięki pobytowi w „Ballichery Farm” 
znajduje zatrudnienie na otwartym rynku pracy, podejmuje edukację lub 
aktywność społeczną.  

Z usług „Ballichery Farm” korzystać mogą na własne życzenie osoby prywatne. 
Zawierane są także większe kontrakty na świadczenie usługi z podmiotami 
publicznymi, prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi.  

Źródło: http://www.farmtowork.co.uk/ 

Kto może założyć i prowadzić gospodarstwo 

opiekuńcze? 
Zaprezentowana powyżej definicja gospodarstwa opiekuńczego zakłada, że jest 

ono formą wsparcia w zakresie opieki i integracji społecznej realizowaną 

w ramach gospodarstwa prowadzącego działalność rolniczą. Oczywiste zatem 

jest, że w procesie powstawania oraz w funkcjonowaniu takiej placówki muszą 

brać udział rolnicy bądź osoby będące domownikami w gospodarstwach 

rolnych. Obecne uwarunkowania prawne ograniczają jednak możliwości 

łączenia działalności rolniczej ze świadczeniem usług opiekuńczych. 

Gospodarstwo opiekuńcze powinno być zatem prowadzone w formie 

działalności gospodarczej bądź w formie podmiotu ekonomii społecznej 

(stowarzyszenie, fundacja lub spółdzielnia socjalna). Z punktu widzenia osób 

zainteresowanych tego typu działalnością konieczność założenia lub nawiązania 

współpracy z istniejącą firmą lub podmiotem ekonomii społecznej może 

wydawać się niepotrzebną komplikacją. W rzeczywistości jednak takie 

rozwiązania należy postrzegać raczej jako szanse, a nie ograniczenia dla 

gospodarstw opiekuńczych. Zastosowanie jednej z rekomendowanych form 

prawnych pozwala bowiem rozwiązać istotne problemy stojące przed osobami 

zakładającymi lub prowadzącymi gospodarstwa opiekuńcze.  

Prowadzenie gospodarstwa opiekuńczego w ramach działalności gospodarczej 

lub w ramach działalności statutowej organizacji pozarządowej daje możliwość 

skorzystania z gotowych wzorców działania i wymogów, jakie stawiane 

są jednostkom systemu pomocy społecznej. To bardzo ważne, ponieważ usługi 
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opiekuńcze, prowadzenie terapii i zajęć integracyjnych to obszary działalności 

związane ze szczególną odpowiedzialnością za drugiego człowieka. W interesie 

osób prowadzących tego typu działalność leży dążenie do zapewnienia jak 

najwyższego poziomu oferowanych usług i bezpieczeństwa ludzi otaczanych 

opieką. Jest to możliwe tylko w przypadku spełnienia wymogów lokalowych, 

zapewnienia odpowiedniego przygotowania merytorycznego pracowników oraz 

stosowania wysokich standardów etycznych. Wszystko to powoduje, 

że gospodarstwo opiekuńcze powinno działać w oparciu o istniejące formy 

organizacyjne jednostek pomocy społecznej. Pozwoli to w sposób niejako 

automatyczny na spełnienie wszelkich wymogów, jakie są stawiane tego typu 

placówkom. Z perspektywy osoby tworzącej gospodarstwo opiekuńcze jest 

to zatem istotne ułatwienie – wygodniej jest skorzystać z gotowych wzorców 

niż tworzyć od podstaw placówkę, której funkcjonowanie będzie na każdym 

kroku napotykać przeszkody prawne. Rekomendowane przez CDR O/Kraków 

formy organizacyjne zostaną scharakteryzowane w dalszej części niniejszego 

opracowania. W tym miejscu wskazujemy jedynie, że wykorzystanie takich 

gotowych wzorców wymaga wdrażania ich w ramach działalności gospodarczej 

bądź podmiotu ekonomii społecznej.  

Korzystanie z dostępnych obecnie form prowadzenia działalności opiekuńczej 

w ramach organizacji pozarządowych lub firm ma jeszcze jedną ważną zaletę. 

Taka koncepcja umożliwia wykorzystanie dostępnych źródeł finansowania dla 

tego typu placówek. Z jednej strony mamy zatem środki kierowane na obszary 

wiejskie w związku z rozwojem przedsiębiorczości. W przypadku spółdzielni 

socjalnych możliwe jest skorzystanie ze środków przeznaczonych na rozwój 

ekonomii społecznej. Możliwe jest także korzystanie z rządowych i regionalnych 

programów dofinansowujących powstawanie i funkcjonowanie placówek 

opiekuńczych. Trudno jest jednoznacznie oszacować koszty powstawania 

gospodarstw opiekuńczych, ponieważ będą one zróżnicowane w zależności od 

bazy lokalowej gospodarstwa (np. zakresu koniecznych prac dostosowujących 

gospodarstwo do świadczenia usług opiekuńczych, zakresu świadczonych usług, 

formy organizacyjnej gospodarstwa, niezbędnych od odbycia szkoleń). W wielu 

przypadkach mogą to być spore inwestycje, dlatego tak ważne jest,                   

by gospodarstwo było prowadzone przez pomiot, który może pozyskiwać środki 

na ich sfinansowanie.  
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Podsumowując ten wątek, warto jeszcze raz podkreślić, że w powstawanie 

i prowadzenie gospodarstwa opiekuńczego muszą być zaangażowane osoby 

prowadzące działalność rolniczą bądź osoby będące domownikami 

w gospodarstwach prowadzących działalność rolniczą. Świadczenie usług 

opiekuńczych wymaga jednak założenia nowego podmiotu (firmy bądź 

podmiotu ekonomii społecznej) lub nawiązania współpracy z już istniejącą 

firmą, stowarzyszeniem, fundacją lub spółdzielnią socjalną.  

Kto może korzystać z usług gospodarstwa 

opiekuńczego?  
Teoretycznie gospodarstwa opiekuńcze mogą świadczyć swe usługi dla bardzo 

różnych grup wymagających wsparcia. Doświadczenia krajów zachodnich 

wskazują, że terapia prowadzona w gospodarstwach rolnych może mieć 

pozytywny wpływ m.in. na: 

 seniorów - osoby wymagające opieki, terapii, rehabilitacji, zajęć 

integracyjnych ze względu na wiek, 

 osoby z niepełnosprawnościami – przy czym chodzi tu o różne rodzaje 

niepełnosprawności, np. związane z trudnościami w poruszaniu się, 

deficyty intelektualne itd., 

 osoby chorujące psychicznie, 

 osoby walczące z uzależnieniami, 

 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”. 

Wybór konkretnej grupy odbiorców wsparcia zależy w głównej mierze od osób 

pragnących prowadzić gospodarstwo opiekuńcze. Oczekuje się, że w przyszłości 

powstanie w Polsce sieć tego typu gospodarstw świadczących usługi dla 

różnych grup wymagających wsparcia. Prezentowana w niniejszym 

opracowaniu koncepcja gospodarstw opiekuńczych zakłada, że w pierwszym 

okresie ich istnienia głównymi odbiorcami wsparcia powinny być osoby 

starsze, rozumiane jako osoby powyżej 60 roku życia będące nieaktywne 

zawodowo lub niesamodzielne. 
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Taka rekomendacja odnośnie wyboru odbiorców usług gospodarstw 

opiekuńczych jest oczywiście poparta licznymi argumentami: 

 starzenie się społeczeństwa – coraz większa ilość osób starszych 

potrzebujących opieki; 

 wydłużanie się życia – wiele osób musi rezygnować z aktywności 

zawodowej z uwagi na konieczność opieki nad starszymi członkami 

rodziny; 

 odpływ młodych ludzi z obszarów wiejskich w wielu regionach Polski  

– konieczność zapewnienia opieki samotnym starszym osobom; 

 zapotrzebowanie na innowacyjne sposoby terapii, które mogą być 

atrakcyjne dla zamożnych klientów; 

 szansa biznesowa – wskazane powyżej zjawiska powodują, że na rynku 

rośnie zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych; 

 polityka państwa – nastawienie na tworzenie lokalnych podmiotów 

oferujących usługi społeczne w społecznościach lokalnych, zaangażowanie 

w ten proces podmiotów prywatnych; 

 rozwój obszarów wiejskich - należy dążyć do zmniejszania nierówności 

w dostępnie do usług społecznych. Mieszkańcy większości mniejszych 

miejscowości nie mogą zazwyczaj korzystać z tego typu usług w swoim 

otoczeniu; 

 dostępność środków finansowych – obecnie dostępne są liczne 

możliwości finansowania procesu powstawania placówek opiekuńczych 

dla seniorów. Podobnie dostępne są środki dla osób chcących zostać 

przedsiębiorcami bądź grup pragnących lub podmiotów pragnących 

utworzyć spółdzielnie socjalne; 

 możliwości gospodarstw – świadczenie usług opiekuńczych dla osób 

starszych będzie zazwyczaj łatwiejszą formą działalności niż terapie 

kierowane do innych grup. Także zakres prac, które będzie należało 

wykonać by dostosować gospodarstwo do działalności opiekuńczej 

będzie w tym przypadku mniejszy. Osobom zakładającym gospodarstwa 

opiekuńcze dla seniorów łatwiej będzie nabyć odpowiednie kompetencje 

niż osobom zamierzającym oferować bardziej wyspecjalizowane usługi 

dla „trudniejszych” grup osób wymagających wsparcia.  
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Jak może działać gospodarstwo opiekuńcze? 
Wcześniej omówiona została kwestia formy prawnej, jaką powinny przybierać 

gospodarstwa opiekuńcze. Zwrócono uwagę, że prowadzenie usług 

opiekuńczych w formie działalności gospodarczej bądź w ramach działalności 

organizacji pozarządowej stwarza możliwość skorzystania z gotowych wzorców 

funkcjonowania placówek opiekuńczych, które istnieją w ramach systemu 

pomocy społecznej.  

Innymi słowy można powiedzieć, że rekomenduje się by gospodarstwa 

opiekuńcze przybierały formy organizacyjne charakterystyczne dla jednostek 

systemu pomocy społecznej. W tym sensie gospodarstwa opiekuńcze będą 

pewnym specyficznym typem tych placówek, charakteryzujących się przede 

wszystkim faktem prowadzenia terapii w oparciu o infrastrukturę gospodarstwa 

rolnego oraz prowadzoną przez nie działalność rolniczą. O zaletach takiego 

rozwiązania zakładającego skorzystanie z gotowych wzorców form 

organizacyjnych podmiotów świadczących usługi opiekuńcze była mowa już 

wcześniej.  

W kontekście gospodarstw opiekuńczych dla osób starszych szczególnie 

obiecujące wydają się być 3 formy organizacyjne:  

1. Dzienny dom pobytu, 

2. Rodzinny dom pomocy, 

3. Placówka całodobowej opieki prowadzona w ramach działalności 

gospodarczej. 

Na najogólniejszym poziomie usługi opiekuńcze można podzielić na dzienne 

oraz całodobowe. Obecna polityka państwa i samorządów kładzie coraz większy 

nacisk na rozwój opieki dziennej: 

 Badania naukowe dowodzą, że dla osób starszych korzystniejsze niż 

przebywanie w placówkach całodobowych jest jak najdłuższe 

przebywanie w swoim środowisku i we własnym domu. Opuszczenie 

go powinno być ostatecznością. Wielu seniorów jest w stanie prowadzić 

własne gospodarstwo domowe i/lub przebywać ze swoją rodziną, jeśli 

zostanie udzielona im odpowiednia pomoc (np. przy robieniu zakupów, 

czynnościach higienicznych, kontakt z innymi ludźmi). Pozostawanie we 

własnym środowisku i samodzielne wykonywanie codziennych 

czynności sprawiają, że osoby starsze dłużej zachowują sprawność  

i dobre zdrowie;  



13 
 

 Zmiany demograficzne w Polsce idą w parze ze zmianami kulturowymi. 

Coraz większa liczba osób zachowuje względnie wysoki stopień 

sprawności w okresie „jesieni życia”, który ciągle się wydłuża. Wielu 

seniorów chce być aktywnych i pragnie prowadzić interesujące 

i wartościowe życie. Opieka dzienna w gospodarstwach opiekuńczych 

doskonale wpisywałyby się w ten trend;  

 Opieka dzienna jest tańsza niż opieka całodobowa. Z tego względu są 

nią zainteresowani zarówno opiekunowie osób starszych, jak również 

samorządowcy. Udzielenie wsparcia opiekunom osób starszych daje 

im bowiem możliwość podejmowania pracy zawodowej oraz 

prowadzenia zwyczajnego życia rodzinnego. Wspieranie placówek 

świadczących opiekę dzienną jest opłacalne dla władz lokalnych, 

ponieważ pozwala na znaczne oszczędności zarówno w krótkiej jak 

i długiej perspektywie czasowej. Sprawia to, że w wielu przypadkach 

gospodarstwa opiekuńcze będą mogły nawiązywać współpracę 

z lokalnymi władzami;  

 Placówki opieki całodobowej muszą spełniać wysokie wymogi  

w zakresie standardu bazy lokalowej oraz kompetencji zatrudnionych 

pracowników. Połączenie działalności rolniczej z usługami opiekuńczymi 

będzie zazwyczaj prostsze i bardziej realne, jeśli będą one świadczone 

w formie opieki dziennej.  

Oczywiście nie wyklucza się możliwości prowadzenia gospodarstw 

opiekuńczych świadczących opiekę całodobową. Decyzje w tym względzie 

pozostawia się osobom zamierzającym prowadzić takie gospodarstwo. 

Podejmując ją należy brać pod uwagę nie tylko własne możliwości, ale również 

wyniki analizy rynku, które powinny wskazać potencjalnie najbardziej rentowny 

model działalności.  

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rekomendowanych 

obecnie form organizacyjnych gospodarstw opiekuńczych.  

Dzienne Domy Pomocy 
Dzienny dom pomocy jest jednym z rodzajów ośrodków wsparcia 

przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jest 

jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu, w której mogą 

być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu. Dzienny dom pobytu 

świadczy pomoc w postaci usług opiekuńczych, specjalistycznych usług 

opiekuńczych lub posiłku na rzecz osób, które ze względu na wiek, chorobę lub 

niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu 
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niezbędnych potrzeb życiowych. Ze względu na brak uregulowań prawnych 

jednoznacznie określających wymagania infrastrukturalne i podstawowy zakres 

usług, organizator posiada dużą swobodę w tym zakresie. Wskazówki dla 

standardu, jakiemu powinien odpowiadać dzienny dom pobytu można znaleźć 

np. w „Rekomendacjach do prowadzenia placówek zapewniających dzienną 

opiekę i aktywizację osób starszych na terenie Małopolski” (przyjętych Uchwałą 

nr 151/2016 Zarządu Województwa Małopolskiego z dn. 2 lutego 2016 r.) lub 

w wymaganiach w zakresie prowadzenia Dziennego Domu Pobytu dla osób 

starszych, sformułowanych w Wieloletnim Programie Senior-WIGOR. 

Z usług gospodarstw opiekuńczych prowadzonych w formie dziennego domu 

pobytu mogłyby korzystać osoby powyżej 60 roku życia, wymagające wsparcia 

z powodu: 

 trudności w codziennym funkcjonowaniu wynikających z obniżenia 

sprawności psychofizycznej, 

 pogarszania się stanu zdrowia, mającego wpływ na codzienne 

funkcjonowanie lub niepełnosprawności, 

 pogorszenia sytuacji materialnej, 

 poczucia osamotnienia, 

 trudności w organizacji czasu wolnego, 

 wycofywania się z kontaktów społecznych, 

 problemów w relacjach z rodziną, trudności rodziny w opiece nad daną 

osobą. 

Rodzaj i zakres świadczonych usług w tego typu placówce powinien 

uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne 

potrzeby i możliwości uczestnika. Możliwe jest oferowanie następujących 

rodzajów usług: 

 usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne (możliwość dziennego pobytu 

w miejscu spełniającym odpowiednie warunki lokalowe, co najmniej 

jeden ciepły posiłek dziennie, pomoc przy spożywaniu posiłków  

w miarę potrzeb, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, 

opieka higieniczna w niezbędnym zakresie, dowóz uczestników 

do i z placówki; 

 usługi aktywizująco-usprawniające – zajęcia indywidualne i grupowe 

wykorzystujące potencjał i specyfikę gospodarstwa rolnego, organizacja 

czasu wolnego, udział w zajęciach terapeutycznych (np. zapewnienie 

kontaktu ze zwierzętami,udział w pracach ogrodniczych lub drobnych 

pracach polowych, wykonywanie zadań związanych z codziennym 
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funkcjonowaniem gospodarstwa, wspólne przygotowywanie posiłków, 

robienie przetworów, spacery, rękodzieło, imprezy integracyjne itp.) 

 usługi wspomagające – dla uczestników i ich rodzin (np. udzielanie 

informacji, edukacja, wsparcie i poradnictwo, kontakty z instytucjami 

i organizacjami, w tym reprezentowanie interesów podopiecznych, 

pomoc w kontaktach ze służbami medycznymi i innych sprawach 

związanych z obszarem zdrowia uczestników, pomoc w uzyskaniu usług, 

napraw, grupy wsparcia, prelekcje i szkolenia dla opiekunów). 

Dzienne domy pobytu mogłyby funkcjonować w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej, jako podmioty komercyjne działające na rynku. 

Bardzo atrakcyjną formą są jednak dzienne domy pobytu prowadzone przez 

podmioty ekonomii społecznej. Dają one duże możliwości współpracy 

z samorządami, które mogłyby kierować i częściowo finansować pobyt osób 

wymagających wsparcia w tego typu placówkach. Możliwe byłoby także 

zlecanie przez władze lokalne takim podmiotom wykonywania zadań 

publicznych w zakresie opieki dziennej na podstawie przeprowadzanych 

konkursów.  

Rodzinny dom pomocy 
Rodzinny dom pomocy stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych 

świadczonych całodobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku 

publicznego dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących 

wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności 

wsparcia w tej formie. Standardy oraz rodzaj i zakres usług świadczonych          

w rodzinnym domu pomocy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy.  

Rodzinny dom pomocy świadczy usługi w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, 

którego właścicielem lub najemcą jest: 

 osoba fizyczna prowadząca rodzinny dom i zamieszkująca w nim, 

 organizacja pożytku publicznego, która go prowadzi. 

W domu prowadzonym przez osobę fizyczną usługi opiekuńcze i bytowe 

świadczone są bezpośrednio przez nią, natomiast w domach prowadzonych 

przez organizację pożytku publicznego realizuje je osoba kierująca domem, 

która jednocześnie w nim zamieszkuje.  

Usługi świadczone w rodzinnym domu pomocy powinny uwzględniać stan 

zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby 

i możliwości mieszkańców, a także prawa człowieka,  szczególności prawo do 
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poszanowania i ochrony godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa 

oraz ochronę dóbr osobistych, a ich zakres dostosowany jest do indywidualnych 

potrzeb mieszkańca i poziomu jego samodzielności. Sposób świadczenia usług 

ustalany jest w formie pisemnej z mieszkańcem, jego pełnomocnikiem lub 

opiekunem prawnym przed skierowaniem do domu.  

Zakres usług realizowanych w rodzinnym domu pomocy obejmuje m.in.: 

 usługi bytowe: zapewnienie miejsca pobytu, wyżywienie, utrzymanie 

czystości, 

 usługi opiekuńcze: udzielenie pomocy w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, pielęgnacja (również w czasie choroby), 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

W przypadku gospodarstw opiekuńczych wymagane będzie również aby dana 

placówka prowadziła zajęcia terapeutyczne oraz zajęcia związane z organizacją 

czasu wolnego wykorzystujące rolniczy i wiejski potencjał tego miejsca.  

Rodzinny dom pomocy powinien ponadto spełniać wymogi lokalowe, które są 

określone we wspomnianym rozporządzeniu. Obejmują one m.in. likwidację 

barier architektonicznych oraz montaż zabezpieczeń i udogodnień, zapewnienie 

mieszkańcom pokojów i pomieszczeń wspólnych o  odpowiednim standardzie.  

Prowadzenie rodzinnego domu pomocy wymaga współpracy z samorządem 

gminnym. Tego typu placówka nie poszukuje bowiem klientów na wolnym 

rynku. Podopieczni kierowani są do niej w drodze decyzji administracyjnej 

wydanej przez kierownika ośrodka pomocy społecznej. W zależności od sytuacji 

życiowej danej osoby samorząd finansuje w części lub w całości jej pobyt  

w rodzinnym domu pomocy. Pensjonariusze, którzy nie otrzymują dofinansowania 

z gminy opłacają pobyt samodzielnie. Wysokość opłat za pobyt ustalana jest  

w umowie pomiędzy gminą, a prowadzącym dom.  

Placówka całodobowej opieki prowadzona w ramach 

działalności gospodarczej 
Szczegółowe informacje o tej formie placówki opiekuńczej można znaleźć 

w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (artykuły 67-69). 

Prowadzenie tego rodzaju działalności gospodarczej wymaga zezwolenia 

wojewody właściwego ze względu na położenie placówki, który wydaje 

je po oględzinach placówki, jeśli podmiot spełnia warunki i standardy ustawowe 

oraz przedstawi wymagane dokumenty.  
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Podobnie jak w przypadku dziennych domów pobytu i rodzinnych domów 

pomocy opieka w placówce polega na świadczeniu usług z uwzględnieniem 

stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej oraz indywidualnych 

potrzeb i możliwości osoby, a także praw człowieka, w szczególności prawa do 

godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Zakres usług 

świadczonych przez placówki całodobowej opieki jest analogiczny do zakresu 

opisanego usług rodzinnych domów pomocy i obejmuje usługi bytowe oraz 

opiekuńcze.  

Budynek, w którym prowadzona jest tego typu działalność musi oczywiście 

spełniać normy przewidziane w przepisach prawa, a mieszkańcom należy 

zapewnić odpowiedni standard pokojów, łazienek, pomieszczeń pomocniczych 

oraz innych pomieszczeń wspólnych.  

Działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu placówki całodobowej 

opieki nie wymaga ścisłej współpracy z samorządem. Tego rodzaju firma 

poszukuje klientów na wolnym rynku i samodzielnie ustala wysokość 

odpłatności za świadczone usługi. Nie musi to być jednak przeszkodą  

w prowadzeniu tego typu działalności. Opisane powyżej trendy demograficzne 

oraz często pojawiające się problemy związane z brakiem wolnych miejsc  

w Domach Pomocy Społecznej powodują, że w wielu regionach Polski istnieje 

popyt na całodobowe usługi opiekuńcze dla seniorów.  

Możliwości finansowania działalności 

gospodarstw opiekuńczych 
Istnieje dużo możliwości pozyskania dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarstwa opiekuńczego. Poniżej przedstawiamy wybrane z nich. 

W pierwszej kolejności są to programy rządowe, których celem jest wspieranie 

aktywności seniorów. Wsparcie na tego typu działania jest udzielane także 

w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską. Rolnicy, którzy są 

zainteresowani świadczeniem usług opiekuńczych w ramach działalności 

gospodarczej mogą z kolei ubiegać się o wsparcie w ramach wdrażania 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
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Programy rządowe 
Wieloletni Program Rządowy Senior-WIGOR 
Cele Programu: 

 rozwój sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR, 

Domy „Senior-WIGOR“ świadczą opiekę dzienną, nie można w nich 

tworzyć miejsc całodobowego pobytu, 

 zapewnienie seniorom oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym 

oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności 

ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej 

i opiekuńczej oraz udostępnienie seniorom infrastruktury pozwalającej 

na aktywne spędzanie czasu wolnego,  

 zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe 

i na rzecz środowiska lokalnego. 

Beneficjent: 

 jednostka samorządu terytorialnego 

JST po uzyskaniu dotacji z tego programu może zlecić wykonywanie 

zadań albo zawrzeć umowę partnerstwa z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Przeznaczenie dotacji: 

 jednorazowe wsparcie na utworzenie lub wyposażenie placówki  

w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, maksymalnie 

250 tys. zł, z tego maksymalnie 180 tys. zł na adaptację pomieszczeń lub 

budynku oraz maksymalnie 70 tys. zł na wyposażenie;  

 zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek – w każdym 

roku kalendarzowym, w trybie konkursowym finansowaniu mogą 

podlegać działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki - rocznie 

nie więcej niż 1/3 faktycznego kosztu utrzymania każdego miejsca 

miesięcznie, jednak nie więcej niż 200 zł; pozostała kwota pochodzi ze 

środków własnych jednostki samorządu uczestniczącej w Programie, 

w tym mogą być środki z EFS lub środki pochodzące z odpłatności 

ponoszonej przez uczestników (kryteria odpłatności ustala JST).  

  



19 
 

Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-

2020 

Cele Programu: 

 poprawa jakości i poziomu życia osób starszych poprzez aktywność 

społeczną, 

 zagospodarowanie potencjału seniorów poprzez umożliwienie im 

aktywności społecznej, 

 pełniejsze korzystanie z możliwości społeczno-zawodowych osób 

starszych, aby mogły one pełnić różne role społeczne w życiu 

publicznym. 

Beneficjenci: 

 organizacje pozarządowe, m.in. stowarzyszenia i fundacje, 

 osoby prawne i jednostki kościelne i związki wyznaniowe, 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

 spółdzielnie socjalne, 

 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby 

sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają 

całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają 

zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy  

i pracowników. 

Przeznaczenie dotacji – wysokość od 20 tys. zł do 200 tys. zł: 

 koszty merytoryczne związane z uczestnictwem beneficjentów 

ostatecznych w zadaniach, w tym materiały szkoleniowe, wynajem sali, 

wynajem niezbędnego sprzętu, odzież, żywność, zakwaterowanie, 

transport beneficjentów ostatecznych, koszty zatrudnienia trenerów, 

ekspertów, specjalistów realizujących zadania; 

 koszty promocji; 

 obsługa zadania publicznego, jednak nie więcej niż 20 proc. wartości 

dotacji, w tym obsługi finansowo-księgowej – do 5 proc. wartości 

dotacji, w tym koszty funkcjonowania organizacji – w części przypadającej 

na realizację zadania oraz kierowania projektem – w części zaangażowania 

osoby przypadającej na projekt.  

Wymagany wkład własny finansowy lub osobowy (wolontariat lub praca 

społeczna) to 10%. 
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Inkubatory Innowacji Społecznych 

Inkubatory innowacji społecznych są projektami realizowanymi w ramach 

działania 4.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Inkubatory 

udzielają granty na realizację projektów w 4 obszarach tematycznych: 

integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy; kształcenie ustawiczne 

osób dorosłych, przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej oraz 

usługi opiekuńcze osób zależnych. Z punktu widzenia osób lub podmiotów 

planujących tworzyć bądź rozwijać gospodarstwa opiekuńcze interesujący jest 

ostatni z wymienionych zakresów tematycznych, w ramach którego funkcjonuje 

7 Inkubatorów innowacji społecznych: 

 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ”ę”, projekt „GENERATOR 

INNOWACJI. Sieci wsparcia.”, 

 Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", projekt 

„Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji  

w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”, 

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 

projekt „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”,  

 DGA S.A., projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra”, 

 Województwo Małopolskie /Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Krakowie, projekt „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” 

(tylko województwo małopolskie), 

 Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Poznaniu, projekt „Przepis na wielkopolską innowację 

społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych” (tylko województwo 

wielkopolskie), 

 Gmina Miasta Radomia, projekt „Chcemy pracować - Innowacje  

w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych”. 

Przykład: Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych 

Cel:  

 wzrost jakości i skuteczności usług opiekuńczych na rzecz osób  

zależnych, świadczonych  na  poziomie  lokalnych  społeczności, poprzez 

wypracowanie innowacyjnych i oddolnych rozwiązań. 

Beneficjenci: 

 osoby fizyczne z terenu województwa małopolskiego; 

 osoby prawne, m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne  

z Małopolski;  



21 
 

 jednostki organizacyjne, niebędące osobami prawnymi, którym ustawa 

przyznaje zdolność prawną (w szczególności spółki jawne, spółki 

komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne), posiadające siedzibę (lub 

oddział) na terenie województwa małopolskiego;  

 osoby prawne i jednostki kościelne i związki wyznaniowe, jeżeli ich cele 

statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

posiadające siedzibę (lub oddział) na terenie województwa 

małopolskiego;  

 jednostki sektora finansów publicznych. 

Przeznaczenie dotacji: 

 sfinansowanie testu innowacji  - jej praktycznego zastosowania na 

małej grupie odbiorców (od 2 do 10 osób).  

Wartość dotacji – do 100 tys. zł (średnio 45 tys. zł) na tworzenie i testowanie 

nowych rozwiązań. 

Regionalne Programy Operacyjne 
W regionalnych programach operacyjnych działania finansowane są w ramach 

9. osi priorytetowej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.   

Beneficjentami projektów dofinansowywanych w ramach RPO mogą być: 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, 

 organizacje pozarządowe, 

 organizacje non-profit, 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych, 

 podmioty ekonomii społecznej, 

 instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne, 

 przedsiębiorcy. 
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Przykład: Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 

9. Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie 

Typy operacji: 

 wsparcie  dla  tworzenia i/lub działalności placówek oferujących 

wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży; 

 wsparcie  dla  tworzenia i/lub  działalności  ośrodków  interwencji  

kryzysowej,  oferujących wsparcie osobom i rodzinom dotkniętym 

problemami i sytuacjami kryzysowymi – wsparcie kompleksowe  

gwarantujące  w  zależności  od  potrzeb  pomoc  w  formie  miejsc  

schronienia, opieki psychologicznej, informacyjnej, poradnictwa 

prawnego, telefonu zaufania, itp.; 

 wsparcie  dla tworzenia i/lub funkcjonowania miejsc pobytu czasowego,  

w których możliwe będzie  przebywanie  osoby  niesamodzielnej  pod  

profesjonalną  opieką  w przypadku okresowego  braku  możliwości  

sprawowania opieki  przez  jej  opiekuna oraz inne  formy wsparcia dla 

opiekunów osób niesamodzielnych; 

 wsparcie   dla   tworzenia i/lub  działalności  placówek  zapewniających  

dzienną  opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, zaspokajających 

ich potrzeby w sposób pozwalający na samodzielne  funkcjonowanie  

oraz  uczestniczenie  w  życiu  społecznym  (np.: poprzez świadczenie  

usług  opiekuńczo-bytowych,  świadczenie  usług  rehabilitacyjnych, 

organizację  zajęć wspomagających aktywność  seniorów  i  osób  

niepełnosprawnych,  a  także  zapewnienie  realizacji usług terenowych 

przez te placówki). 

Grupy docelowe wsparcia: 

 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

 otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

(w tym rodziny), 

 osoby niesamodzielne ze względu na wiek, niepełnosprawność lub stan 

zdrowia oraz ich opiekunowie. 
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej 

działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” – typ 

operacji "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" 
Beneficjent: 

 rolnik, małżonek rolnika lub domownik gospodarstwa o wielkości 

ekonomicznej nie przekraczającej 15 000 euro, który: 

o jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  

o ma ukończone 18 lat w dniu składania wniosku o przyznanie 

pomocy,  

o podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym 

zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 

miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy,  

o nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji 

prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego 

obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół  

i placówek publicznych od 24 miesięcy poprzedzających dzień 

złożenia wniosku o przyznanie pomocy, albo:  

 beneficjent poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących 

się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje 

gospodarstwo innemu rolnikowi” w ramach PROW 2014-2020. 

Typy operacji: prowadzenie działalności pozarolniczej m.in. w zakresie: 

 pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę 

pielęgniarską, 

 pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

 pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku  

i osób niepełnosprawnych, 

 pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem, 

 pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku  

i osób niepełnosprawnych, 

 opieki dziennej nad dziećmi. 
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Preferowane będą operacje o charakterze innowacyjnym, realizowane przez 

osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje z zakresu prowadzenia działalności 

pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie. 

Przeznaczenie dotacji: Wypłacone wsparcie może zostać przeznaczone m. in. 

na budowę lub modernizację obiektów budowlanych, zakup i instalację nowych 

maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania. 

Wartość dotacji:  100.000 zł na realizację biznesplanu dotyczącego podjęcia 

działalności pozarolniczej w określonym zakresie (wypłacane w dwóch ratach, 

80% i 20%). Planowany termin uruchomienia wsparcia to I kwartał 2017 r. 


