
 
 
 
 

1 
 

 

 

 

 

Artykuł z przebiegu konferencji  

pt. „Gospodarstwa opiekuńcze szansą na rozwój działalności pozarolniczej” 

oraz promujący tworzenie gospodarstw opiekuńczych w woj. pomorskim 

 

 

Artykuł został przygotowany przez Pomorską Izbę Rolniczą w ramach projektu  

pt. „Gospodarstwa opiekuńcze szansą na rozwój działalności pozarolniczej” ujętej w ramach 

Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

Plan Operacyjny 2020-2021.  

Projekt został opracowany przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,  

w którym Gmina Damnica, Powiat Słupski i Pomorska Izba Rolnicza byli partnerami projektu. 

 

 

 

Pruszcz Gdański 2021 r. 

 

„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 

Projekt opracowany przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 
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W dniu 21 października 2021r. z wykorzystaniem platformy internetowej Evenea 

odbyła się konferencja online pt. „Gospodarstwa opiekuńcze szansą na rozwój działalności 

pozarolniczej”, która została zrealizowana w ramach operacji pn. „Gospodarstwa opiekuńcze 

szansą na rozwój działalności pozarolniczej” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  Plan Operacyjny na lata 2020-2021. 

Organizatorem konferencji był Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,  

a Partnerami operacji byli:  

• Gmina Damnica,  

• Pomorska Izba Rolnicza 

• Powiat Słupski. 

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Pan Andrzej Dolny - Dyrektor PODR  

w Lubaniu. 

Wykładowcami konferencji byli Pan dr. Konrad Stępnik z Uniwersytetu Jagiellońskiego  

w Krakowie, Pani Aleksandra Bielińska oraz Pani Justyna Lesiewicz z Kujawsko-Pomorskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Pan Jarosław Bień – doradca biznesowy, 

wykładowca akademicki, którzy zaprezentowali następujące tematy: 

• Zasady tworzenia gospodarstw opiekuńczych na terenach wiejskich; 

• Dobre praktyki funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych na przykładzie 

województwa kujawsko-pomorskiego; 

• Gospodarstwa opiekuńcze jako przykład działalności pozarolniczej, rozwoju 

zawodowego, przedsiębiorczości i marketingu. 

Podczas konferencji zaprezentowano filmy dotyczące gospodarstw opiekuńczych jako 

szansy na rozwój działalności pozarolniczej oraz ich funkcjonowania w  województwie 

kujawsko-pomorskim. W/w filmy dostępne są na kanale: YouTube PODR w Lubaniu oraz 

 na www.podr.pl wraz z materiałami z konferencji. 

Pan dr. Konrad Stępnik w swoim wykładzie szczegółowo objaśnił zasady oraz wymogi 

tworzenia gospodarstw opiekuńczych jak również zasady opieki dziennej i całodobowej. 

Z kolei Pani Aleksandra Bielińska przedstawiła istotne zasady tworzenia gospodarstw 

opiekuńczych, podkreślając czynnik ludzki, który jest najważniejszy, zarówno dla osób 

korzystających jak i opiekujących się nimi oraz dla tworzących te gospodarstwa. Nieoceniona 

jest rodzinna atmosfera nie tylko dla podopiecznych jak i ich rodzin. Drugim ważnym aspektem  

http://www.podr.pl/
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jest atrakcyjność oferty. Istotne są różnego rodzaju atrakcje, różnorodne zajęcia, kwalifikacje 

osób wspomagających z zewnątrz (psycholog, rehabilitant). Kolejnym ważnym czynnikiem jest 

dostosowanie architektury budynku, łatwość dojazdu, różnorodność otoczenia (jezioro, lasy). 

Pani Justyna Lesiewicz przestawiła i omówiła działania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz realizowane projekty. Omówiła projekty dotyczące 

wsparcia osób z niepełnosprawnościami w powiecie tucholskim, którzy gotowi są na 

samodzielność. Przedstawiła model wsparcia osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, 

omówiła funkcjonowanie mieszkań treningowych czy mieszkań wspieranych. 

Pan Jarosław Bień, podkreślił potrzebę zakładania gospodarstw opiekuńczych jako 

dodatkową formę zarobkowania dla rolników. Obszary wiejskie i rolnictwo stwarzają ogromne 

możliwości w zakresie tego typu usług. Jest to wielka szansa dla rolników wzbogacenia oferty 

gospodarstwa o kolejne funkcje. Rośnie zapotrzebowanie na tego typu usługi  

w gospodarstwach. Można dodatkowo skorzystać z różnych form wsparcia finansowego, 

grantów, ułatwiających rolnikom dostosowanie gospodarstw do potrzeb tego typu odbiorców. 

 

Gospodarstwo opiekuńcze jest miejscem świadczenia usług społecznych w oparciu o 

zasoby tradycyjnego gospodarstwa rolnego, to połączenie działalności rolniczej i opiekuńczej 

nad osobami wymagającymi opieki czy też wsparcia, które nie radzą sobie w codziennym 

funkcjonowaniu.  

Do grup osób wymagających opieki zaliczamy m.in. 

- seniorów, 

- osoby niepełnosprawne w tym z niepełnosprawnością umysłową i fizyczną, 

- osoby chore,  

- dzieci, „trudna” młodzież, 

- osoby uzależnione, 

- osoby zwolnione z zakładów karnych, a także bezrobotni. 
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Osoby wymagające wsparcia korzystają z potencjału tradycyjnego gospodarstwa, walorów 

krajobrazu, czystego powietrza i spokojnego otoczenia, kontaktu ze zwierzętami, który 

poprzez pracę i obsługę zwierząt jest pewnego rodzaju terapią. Praca w sadzie czy w ogródku 

przydomowym, opieka nad roślinami, jest zarówno atrakcją jak i terapią dla tych osób, daje 

poczucie odpowiedzialności i podniesienie samooceny. Rodzinna atmosfera, wspólne 

przygotowywanie i spożywanie posiłków, a także różnego rodzaju zajęcia artystyczne, robótki 

ręczne, majsterkowanie są dodatkową atrakcją dającą dodatkową stabilizację, spokój oraz 

akceptację życia takim jakim jest. 

 

Gospodarstwa opiekuńcze są niezwykle potrzebne ze względu na: 

- trendy demograficzne; coraz więcej osób starszych potrzebuje opieki, istotne jest, aby te 

osoby pozostały sprawne i aktywne społecznie jak najdłużej, 

- odpływ młodych ludzi z obszarów wiejskich; który w wielu regionach Polski powoduje 

konieczność zapewnienia opieki samotnym starszym osobom, 

- wydłużenie się życia mieszkańców Polski; wiele osób młodych musiałoby zrezygnować   

z aktywności zawodowej z uwagi na konieczność opieki nad starszymi osobami. 

W związku z wieloma pozytywnymi opiniami na temat działalności gospodarstw 

opiekuńczych Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu  zachęca do zakładania tego 

typu gospodarstw w woj. pomorskim. 

 

 

 

 

 
 

 
 


