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Polacy się starzeją. Prognozy 
mówią, że w 2030 r. osoby 
w podeszłym wieku będą 
stanowić prawie 
1/4 społeczeństwa. Zapewnienie 
im pomocy będzie wielkim 
wyzwaniem.

CELINA WISZNIEWSKA, PZDR w Kołobrzegu

Jednym z 314 powiatów ziemskich 
w  Polsce  jest powiat kołobrzeski. Zaj-

muje 726 km2 powierzchni, a w jego skład 
wchodzi  7  gmin.  To  124  miejscowości 
wiejskie i 2 miasta – Kołobrzeg i Gościno. 
Mieszka tu około 77 tys. osób. Głównym 
źródłem utrzymania ludności jest praca w 
handlu, usługach i rolnictwie, ale to ostat-
nie stanowi niewielki procent gospodarski 
powiatu. Funkcjonuje w nim około 1 600 
gospodarstw rolnych, z czego ponad 80% 
to gospodarstwa o powierzchni do 15 ha.

Wieś kołobrzeska  jest  bardzo  różno-
rodna,  są wsie bogate  i biedne. Są wsie 
wczasowe,  gdzie  stopa  bezrobocia  jest 
niewielka i  te, w których bezrobocie wciąż 
utrzymuje się na wysokim poziomie. Po-
mysłem na poradzenie sobie z problemem 
nadmiaru  ludzi  do pracy  jest  rolnictwo 
opiekuńcze. Gospodarstwa  opiekuńcze 
stanowią element szerszej koncepcji  tzw. 
rolnictwa  społecznego,  łączącego  ideę 
rolnictwa wielofunkcyjnego  i usługowo-
-społecznego wraz z opieką zdrowotną na 
poziomie lokalnym.

Gospodarstwo opiekuńcze 
– dobry pomysł na dodatkowy 
zarobek
Przyszłość  polskiej  wsi  związana  jest 
z  koniecznością  znalezienia  różnych 
form  rozwojowych  dla  różnych  grup 
mieszkańców. Dziś promuje się wieś jako 
dobre  miejsce  do  życia,  wypoczynku, 
turystyki, ochrony naturalnego środowi-
ska,  krajobrazu,  kultywowania  tradycji 
i  świadczenia  innych  usług.  Tworzenie 
gospodarstw  opiekuńczych  jest  dobrym 
pomysłem na dodatkowy zarobek, a jed-
nocześnie  jest  odpowiedzią  na  potrze-
by  seniorów,  osób  niepełnosprawnych 
o  różnym  stopniu  upośledzenia  i    cho-
rych. Te gospodarstwa mogą zaoferować 
nową  formę  rehabilitacji.  Drobne  prace 
wykonywane  w  gospodarstwie  pomogą 
seniorom  czuć  się  potrzebnymi,  popra-
wią  stan  ich  zdrowia, wpłyną  znacząco 
na  sprawność  fizyczną.  Z  takiego  roz-
wiązania  mogłyby  skorzystać  w  szcze-
gólności  gospodarstwa  agroturystyczne 
i stworzyć małe domy opieki społecznej. 
Właściciele takich gospodarstw od wielu 
lat przyjmują gości, mają bazę noclegową 
oraz doświadczenie w pracy z ludźmi. To 
wykorzystanie  potencjału  gospodarstwa 
rolnego do prowadzenia działań terapeu-
tycznych.

Domów pomocy społecznej 
jak na lekarstwo
W  Polsce  jest  ogółem  380  powiatów 
(ziemskich i grodzkich), w każdym z nich 

DOBRY POMYSŁ 
na dodatkowy zarobek

działa  jeden  dom  pomocy  społecznej. 
Znalezienie odpowiednich form opieki dla 
wszystkich, którzy jej potrzebują jest nie-
bywale trudne i z każdym rokiem problem 
ten będzie się nasilał. Starzejemy się, żyje-
my coraz dłużej. Jak prognozuje Główny 
Urząd Statystyczny w 2030 r. osoby w po-
deszłym wieku będą stanowić ponad 24% 
społeczeństwa,  czyli  dwukrotnie  więcej 
niż obecnie. Zapewnienie im pomocy bę-
dzie wielkim wyzwaniem dla instytucji 
świadczących  usługi  opiekuńcze.  Trzeba 
więc już dzisiaj szukać rozwiązań.

Jednym z pomysłów na to  jak przeor-
ganizować zmieniające się społeczeństwo 
jest rozwój gospodarstw agroturystycznych 
pełniących funkcje opiekuńcze dla różnych 
grup podopiecznych. Przy pomocy eks-
pertów mających wiedzę i doświadczenie 
(np. pracownicy socjalni placówek samo-
rządowych, pracownicy ODR) chętni do 
stworzenia  tego  typu gospodarstw mogą 
zdefiniować grupę odbiorców przyszłej 
działalności. Mogą  to być dzieci, matki 
małoletnie,  osoby niepełnosprawne  czy 
seniorzy. Odpowiednie kursy,  szkolenia 
w zakresie opiekuna przygotują nie tylko 
merytorycznie do specyficznej pracy.

Rodzaj usługi
Świadczone  usługi  mogą mieć  charak-
ter  opieki  dziennej  lub  całodobowej. 
Działalność opiekuńcza może być reali-
zowana  w  ramach  podmiotu  ekonomii 
społecznej  współpracującego  z  samo-
rządem lokalnym lub w formie działal-
ności gospodarczej. 

Rolnictwo  społeczne  jest  z  jednej 
strony  związane  ze  zrównoważonym 
i  różnorodnym rozwojem wsi, ponieważ 
daje rolnikom możliwość dywersyfikacji 
ich dochodów. Z drugiej strony jest zjawi-
skiem korzystnym społecznie, ponieważ 
oferuje usługi socjalne z wykorzystaniem 
zasobów  rolniczych,  dostępne  zarówno 
dla mieszkańców obszarów wiejskich, 
jak  i miast. Pozwala  to na  rozwiązanie 
problemu  nierówności w  dostępie  do 
usług opiekuńczych w mniejszych miej-
scowościach i na terenach wiejskich. 

Rozwiązanie takie jest dość popularne 
na Zachodzie. U nas jest jeden problem 
–  dofinansowanie  takiej  działalności, 
wsparcie dla powstających domów pomo-
cy i dostosowania ich do obowiązujących 
standardów. n 

13 listopada w UG w Kołobrzegu odbyło się 
szkolenie poświęcone właśnie rolnictwu spo-
łecznemu, które dla rolników i mieszkańców 
obszarów wiejskich z powiatu kołobrzeskiego 
zorganizował PZDR w Kołobrzegu. Zaintereso-
wanie tematem było spore. Na pewno jeszcze 
nie raz wrócimy do tej tematyki.


