
Załącznik nr 1 

 

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE TWORZENIA GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH 

 

Zmiany jakie zachodzą w strukturze społeczeństwa, przyczyniają się do powstawania nowych zjawisk 

demograficznych, wymagających podjęcia odpowiednich działań. Niewątpliwie obszarem wymagającym 

natychmiastowej interwencji jest polityka senioralna. Osoby starsze mieszkające na obszarach wiejskich 

stanowią niewykorzystany kapitał ludzki i niezbędna jest ich aktywizacja oraz przedstawienie ciekawych 

propozycji samorealizacji. Ww. czynniki spowodowały, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Zielonej Górze (ROPS) wypracował model usług społecznych na terenach wiejskich, na bazie które 

został opracowany projekt. Projekt pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze”, który jest realizowany 

przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS) w partnerstwie z Lubuskim 

Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku (ODR), w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego − Lubuskie 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Jak definiujemy gospodarstwa opiekuńcze? 

Gospodarstwo opiekuńcze - to forma wsparcia w zakresie opieki i integracji społecznej realizowana  

w ramach gospodarstwa wiejskiego posiadającego zasoby rolnicze związane z uprawą roślin lub hodowlą 

zwierząt. W gospodarstwach opiekuńczych ważne jest położenie w sąsiedztwie przyrody lasów i łąk, 

ogród umożliwiający komfortowy wypoczynek i uprawę roślin oraz domowe zwierzęta. Stawiamy  

na domową atmosferę, podopieczni w gospodarstwach mają czuć się swobodnie, a zapewniane 

aktywności muszą być zgodne z ich preferencjami, oczekiwaniami i możliwościami.  

Co zakłada projekt? 

Utworzenie i funkcjonowanie 3 gospodarstw opiekuńczych na terenie woj. lubuskiego. Każde z trzech 

gospodarstw zapewni opiekę co najmniej 8 osobom. Podopieczni będą mogli korzystać ze wsparcia 

i zajęć 5 dni w tygodniu przez  8 godzin dziennie (wliczając czas zorganizowanego dojazdu). Projekt 

rozwinie opiekę prowadzoną w małych grupach, która pozwoli na objęcie uczestników kompleksowym, 

a zarazem indywidualnym wsparciem. Projekt opiera się  na założeniach Lubuskiego modelu usług 

społecznych na terenach wiejskich, gdzie podstawą jest bardzo dobra współpraca z samorządem. 

Najważniejszym elementem potrzebnym do utworzenia na danym obszarze gospodarstwa opiekuńczego 

jest zrozumienie idei i otwartość ze strony włodarzy. Gospodarstwo będzie prawidłowo funkcjonowało gdy 

od początku współpraca będzie zdeklarowana i omówiona. 



Jak to wygląda pod względem formalnym? 

Wyłonienie gospodarstw opiekuńczych może się odbywać w jeden z trzech niżej opisanych sposobów: 

1. ROPS wyłania podmiot prowadzący gospodarstwo opiekuńcze w postępowaniu o udzielnie 

zamówienia publicznego (ustawa PZP); 

2. ROPS wyłania podmiot prowadzący gospodarstwo opiekuńcze w drodze konkursu  

na powierzenie realizacji zadania publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie; 

3. ROPS podpisuje porozumienie z gminą, na mocy którego na podstawie art. 220 ustawy  

o finansach publicznych przekaże pomoc finansową gminie w formie dotacji celowej na 

finansowanie działalności gospodarstwa opiekuńczego. Gmina powierzy zadanie prowadzenia 

gospodarstwa opiekuńczego podmiotowi na swoim terenie w sposób dozwolony prawem. 

W celu zapewnienia trwałości projektu po jego zakończeniu, gminy na terenie, których powstaną 

gospodarstwa opiekuńcze będą zamawiać w gospodarstwach usługi społeczne na rzecz swoich 

mieszkańców. Podkreślamy, że nie zależy nam jedynie na realizacji projektu, który się zakończy wraz  

z ustaniem finansowania ze środków UE, ale na wypracowaniu trwałych możliwości zlecania usług 

opiekuńczych.  

Jakie usługi należy zapewnić w gospodarstwie opiekuńczym? 

− usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne (pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, zabiegi 

higieniczne, wyżywienie, dowóz); 

− usługi aktywizująco-usprawniając (zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze terapeutycznym 

i włączającym, wykorzystujące zasoby gospodarstwa); 

Kto może założyć i prowadzić gospodarstwo opiekuńcze? 

 

 

PODMIOTY TWORZĄCE 
GOSPODARSTWA OPIEKUŃCZE 

rolnicy/
mieszkańcy 

obszarów wiejskich

organizacje 
charytatywne, 

stowarzyszenia, 
fundacje

przedsiębiorstwa 
społeczne



Gospodarstwo opiekuńcze może być prowadzone w formie działalności gospodarczej bądź w formie 

podmiotu ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje). Możliwe jest także,  

iż ośrodek pomocy społecznej zatrudni osobę do świadczenia usług w gospodarstwie opiekuńczym. 

Oznacza to, że utworzyć ten podmiot mogą rolnicy lub osoby będące domownikami gospodarstw 

wiejskich bądź przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej.  

Co zapewniamy w ramach projektu ? 

1. Zakupienie kompleksowej usługi: 

➢ przeprowadzenia kursu dla opiekuna os. starszej, w tym niepełnosprawnej, obejmującego: 

przeprowadzenie zajęć teoretycznych w liczbie ok. 40 godz. lekcyjnych, przeprowadzenie zajęć 

praktycznych w liczbie ok. 40 godz.; 

➢ przeprowadzenia kursu dla asystenta os. starszej, w tym niepełnosprawnej, obejmującego: 

przeprowadzenie zajęć teoretycznych w liczbie ok. 20 godz. lekcyjnych, przeprowadzenie zajęć 

praktycznych w liczbie ok. 40 godz.; 

2. Finansowanie gospodarstwa (utrzymanie gospodarstwa) przez okres 12 miesięcy (kwota 20 057,00 zł 

miesięcznie na 1 gospodarstwo), na tą kwotę składają się: 

➢ wynagrodzenie opiekuna – 5 000,00 zł miesięcznie; 

➢ wynagrodzenie asystenta – 900,00 zł miesięcznie; 

➢ dowóz podopiecznych – 3 000,00 zł miesięcznie; możliwe formy transportu: 

• organizacja transportu przez gminę;  

• podopieczni będą sami docierać na miejsce świadczenia usług opiekuńczych, mogą być 

również dowożeni przez członków rodziny; 

• w przypadku osób, które nie będą miały możliwości dotarcia samemu do gospodarstwa 

opiekuńczego, opiekun zapewni dowóz podopiecznego. Opiekun gospodarstwa może 

dowozić podopiecznych pod warunkiem posiadania uprawnień do przewożenia osób 

trzecich (badanie kierowców).  

➢ organizacja wyżywienia dla podopiecznych – 5 040,00 zł miesięcznie; 

• stawka żywieniowa ok. 30 zł/1 osobę/ dobę; 

➢ koszty lokalowe, tj. media, woda, ogrzewanie – 3 400,00 zł miesięcznie; 

➢ koszt ubezpieczeń NNW – 3 000,00 zł za okres 12 miesięcy; 

➢ koszt gier i materiałów do zajęć – 500,00 zł (kwota jednorazowa); 

➢ zorganizowanie warsztatów z zakresu korzystania z nowoczesnych komunikatorów – 300,00 zł 

miesięcznie; 

➢ koszt materiałów do zajęć – 2 000,00 (kwota jednorazowa); 



➢ koszt środków ochrony osobistej – 240,00 miesięcznie); 

➢ koszt wypożyczenia sprzętu – 1 000,00 (kwota jednorazowa); 

➢ koszt usług zdrowotnych – 10 000,00 (koszt roczny). 

• zapewnienie usług zdrowotnych (planuje się stałą współpracę z lekarzem rodzinnym, 

który określi potrzeby poszczególnych uczestników. Na bazie diagnozy lekarza 

rodzinnego powstanie plan rehabilitacji i aktywizacji obejmujący m.in. cykliczne usługi 

fizjoterapeuty/instruktora gimnastyki usprawniającej, psychologa, terapeutów integracji 

sensorycznej, wzroku, słuchu, masażysty). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TO NIE TYLKO PROJEKT - STAWIAMY NA SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE 

Zależy nam przede wszystkim na wypracowaniu i wprowadzeniu trwałej systemowej zmiany,  

u której podstaw leży dobra i ścisła współpraca z samorządem. Naszym zamiarem jest promowanie 

tworzenia takich miejsc, w których liczy się człowiek, taki jaki jest, jego godność  i jego bezpieczeństwo. 

Do tworzenia takich gospodarstw opiekuńczych szczerze Państwa zachęcamy.  

 

KORZYŚCI DLA JST Z FUNKCJONOWANIA GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH 

szansa na rozwój przedsiębiorczości  

na obszarach wiejskich, przyczyniająca 

się do tworzenia miejsc pracy 

możliwość stworzenia nowej funkcji dla 

gospodarstwa bez konieczności 

inwestowania w kosztowne technologie 

usprawniające produkcję rolną - poszerzenie  

i zróżnicowanie działalności rolników 

wzbogacenie dostępnego 

katalogu usług,  

co z kolei wiąże się z 

oszczędnościami  

w budżetach samorządów 

alternatywa dla ponoszenia przez  

gminy kosztów związanych z 

utrzymaniem osób w DPS- ach, czy np. 

zlecania usług na rynek zewnętrzny- tj. 

nie na poziomie lokalnym 

może również rozwiązać problem 

braku kadry niezbędnej do 

świadczenia usług opiekuńczych 

Tytuł społecznie odpowiedzialnego 

urzędu, który buduje wizerunek 

gminy/powiatu zaangażowanego  

w sprawy społeczne mieszkańców  


