


Doświadczenia w tworzeniu 

gospodarstw opiekuńczych 

w Borach Tucholskich, 

w tym oczekiwania osób starszych

Aleksandra Bielińska

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Minikowie

„Gospodarstwa opiekuńcze w koncepcji rolnictwa zaangażowanego 

społecznie”
Konferencja, Gdańsk 20 października 2015 r.



Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Minikowie 

w okresie od kwietnia do grudnia 2014 r. 

realizował działania komponentu 

ponadnarodowego w ramach projektu 

„NOWY ZAWÓD – NOWA SZANSA 

dla rolników i mieszkańców wsi Kujaw 

i Pomorza”.



Celem naszych działań było powstanie 

koncepcji tworzenia gospodarstw 

opiekuńczych

w Borach Tucholskich 

w oparciu o holenderskie doświadczenia



Zaangażowani
Lokalni 
liderzy

Właściciele 
gospodarstw 

agroturystycznych 
/ rolnicy

Pracownicy 
KPODR

Ekspert 
holenderski

Specjalista 
z zakresu 
pomocy 

społecznej



Działania

KONCEPCJA 
TWORZENIA 

GOSPODARSTW 
OPIEKUŃCZYCH

Warsztaty 
i spotkania grupy 

roboczej

Wizyta studyjna 
w Holandii

Wizyty w polskich 
gospodarstwach



Wizyta studyjna w Holandii

• od 15 do 20 czerwca 2014 roku

• 25 uczestników

• 11 odwiedzonych gospodarstw



Gospodarstwa opiekuńcze 

w Holandii







Wypracowanie koncepcji

• 4 dni warsztatowe

• 6 spotkań grupy roboczej

• 10 Indywidualnych Planów Utworzenia 

Gospodarstwa Opiekuńczego



Indywidualny Plan Utworzenia 

Gospodarstwa Opiekuńczego

• Dlaczego chcemy się tym zająć?

Co nas motywuje do tego typu działalności

• Kim chcielibyśmy się zajmować?

Jaką grupą – osobami starszymi, 

niepełnosprawnymi, dziećmi?

• W jakiej formie chcemy zapewnić opiekę?

Czy chcemy, aby podopieczny mieszkał w 

naszym gospodarstwie, czy wolimy zapewnić mu 

zajęcia tylko w ciągu dnia?



Indywidualny Plan Utworzenia 

Gospodarstwa Opiekuńczego

1. Oferta gospodarstwa opiekuńczego

Rodzaje pobytu, zajęć, podopieczni, motywacja 

i doświadczenie, gospodarstwo

2. Dostosowanie gospodarstwa do funkcji 

opiekuńczych

3. Analiza finansowa działalności opiekuńczej

4. Rekomendacje



Modele gospodarstw 

opiekuńczych
• Dzieci i młodzież

pobyty całodobowe (młodociane matki)

• Osoby starsze wymagające wsparcia

pobyty całodobowe krótko i długoterminowe

• Osoby starsze i niepełnosprawne

pobyty dzienne krótko i długoterminowe (Centra 

Opieki Dziennej)

• Osoby starsze aktywne fizycznie

(nieaktywne zawodowo)



Dzieci i młodzież

pobyty całodobowe 

(również młodociane matki)



Marzena i Ryszard Świetlik

Teolog 11

Gospodarstwo agroturystyczne położone 

w sąsiedztwie jeziora i lasu. 

Gospodarze ukończyli kurs dla rodzin 

zastępczych.

Są rodziną zastępczą i zaprzyjaźnioną 

(dla dziewczynki z domu dziecka).



Jadwiga i Marian Wolińscy

Leśny Dom

Koślinka 10

Gospodarstwo agroturystyczne położone 

wśród lasów i łąk. 

Gospodarze ukończyli kurs dla rodzin 

zastępczych i są rodziną zaprzyjaźnioną.



Osoby starsze wymagające 

wsparcia

pobyty całodobowe 

krótko i długoterminowe



Genowefa i Justyna Glazik

Jagienka

Trzebciny 21

Gospodarstwo 

agroturystyczne otoczone 

lasami. 

Pani Justyna ukończyła kurs 

opiekuna osób starszych.



Ewa Lenartowicz

Zalesie 8

Rodzinne wielopokoleniowe 

gospodarstwo rolne. 

Pani Ewa ukończyła kurs 

opiekuna osób starszych.



Zofia Rytlewska

Pod Dębem

Okoniny Nadjeziorne 16

Gospodarstwo 

agroturystyczne z 

tradycyjnym sadem. 

Pani Zofia ukończyła kurs 

opiekuna osób starszych.



Monika Pestka

Kruszka 6

Gospodarstwo agroturystyczne 

nad jeziorem. 

Pani Monika ma kwalifikacje 

opiekuna osób starszych, 

kończy pedagogikę specjalną.



Osoby starsze 

i niepełnosprawne

pobyty dzienne 

krótko i długoterminowe 

(Centra Opieki Dziennej)



Zofia i Marian Kulczyk

Bociany

Bysław 38

Gospodarstwo agroturystyczne 

z wieloma zwierzętami. 

Warsztaty rękodzielnicze 

i możliwość transportu osób 

niepełnosprawnych.



Bogusława i Marcin Andrearczyk

Lińsk 31

Gospodarstwo agroturystyczne 

proponuje produkty 

mleczarskie „prosto od krowy”.

Oboje ukończyli kurs opiekuna 

osób starszych.



Osoby starsze aktywne 

fizycznie

(nieaktywne zawodowo)



Tomasz Pankanin

Agroturystyka przy Klasztorze

Bysławek 61

Odpoczynek i możliwość poznania 

lokalnej historii. 

Pani Tomasz jest zawołanym 

gawędziarzem, który organizuje 

dla gości różne atrakcje.



Dworek Wymysłowo

Joanna Kłodzińska-Szewczenko

Wymysłowo 1

Bogata oferta dla amatorów jazdy 

konnej i spływów kajakowych. 

Możliwość korzystania z sauny 

i basenu. Muzeum Indian.

Pani Joanna ukończyła kurs 

opiekuna osób starszych.



Jolanta Metkowska

Agroturystyka na Cisowym Szlaku

Wysoka 73

Gospodarstwo agroturystyczne ze 

ścieżką polisensoryczną. 

Bezpośrednie sąsiedztwo lasu 

skłania do spacerów i uprawiania 

nordic walking. 

Możliwość skorzystania z masaży.



Działalności wspierające

Matyldowa zagroda

Warsztaty serowarskie, 

decoupage, wyrób mydła

Littlemore

Warsztaty rękodzielnicze, serowarskie, 

plenery artystyczne

Galikowscy

Jazda konna, przejażdżki bryczką



Potrzeby osób starszych

Poczucie bezpieczeństwa

Szacunek

Utrzymanie sprawności

Wiara we własne siły

Przebywanie w grupie

Samodzielność

Zachęcanie do zajęć

Miłe spędzanie czasu



Dziękuję!

aleksandra.bielinska@kpodr.pl

opieka@kpodr.pl
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