
Fundacja Wspólnota Nadziei dziękuje wszystkim, którzy  
w latach 1998–2008 wspierali jej działalność finansowo,  
okazali życzliwość lub pracowali na jej rzecz, pomagając 
między innymi w budowie Farmy Życia w Więckowicach.

Serdecznie dziękujemy Obywatelom Więckowic za życzliwość,  
z jaką nas przyjęli, i Serce okazane mieszkańcom Farmy.

Pomogliście
Z serca dziękujemy
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Organy Fundacji

Skład Zarządu na lata 2007–2012
Alina Perzanowska – prezes

Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska – wiceprezes
Sabina Łyczakowska – wiceprezes (do stycznia �008)

Zbigniew Wendorff – sekretarz
Edward Bolak 

Krystyna Hubczenko-Łyczakowska (od stycznia �008)
Władysław Pęksa (do stycznia �008)

Jolanta Wójcikowska
Gerard Dobelli (członek honorowy) 

Skład Zarządu w latach 2002–2007
Alina Perzanowska – prezes

Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska – wiceprezes
Sabina Łyczakowska (od �006) – wiceprezes

Jacek Zathey (do �006) – sekretarz
Zbigniew Wendorff (od �005) 

Edward Bolak (od �006)
Joanna Kossewska (do �005)
Władysław Pęksa (od �006)

Jolanta Wójcikowska 
Gerard Dobelli (członek honorowy)

III. Zarząd

Skład Zarządu w latach 1998–2002
Alina Perzanowska – prezes

    Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska – wiceprezes
    Anna Śpiewak – sekretarzII. Rada Fundacji

Organy Fundacji

Skład Rady w latach 1998–2003
Stefan Jurczak – przewodniczący

Leopold Zgoda – wiceprzewodniczący
Karol Musioł – sekretarz
Paweł Gizbert-Studnicki

Andrzej Kowal

I. Zgromadzenie Fundatorów
Witold Dygoń

Jerzy Perzanowski – prezydent

Skład Rady na lata 2008–2012
Karol Musioł – przewodniczący

Leopold Zgoda – wiceprzewodniczący
Dorota Wąsik – sekretarz

Roman Butscher 
Małgorzata Frazik-Adamczyk

Barbara Grodowska 
Edward Kunicki

Jerzy Perzanowski
Radosław Sosnowski

Skład Rady w latach 2003–2008
Karol Musioł – przewodniczący

Leopold Zgoda – wiceprzewodniczący
Halina Szłapa – sekretarz

Roman Butscher
Paweł Gizbert-Studnicki

Stefan Jurczak
Andrzej Kowal
Janina Ujma
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Wczoraj

im przyszłości, trzeba wiedzieć, że specyfika tego zaburzenia 
bardzo ogranicza możliwość korzystania z istniejących form 
pomocy społecznej. Obecny system nie jest gotowy na świad-
czenie profesjonalnych usług dla tej grupy klientów. A co naj-
ważniejsze, opieka nie jest celem samym w sobie. Jeszcze waż-
niejsze jest stworzenie pomysłu na życie: bezpiecznej, czyli pod 
właściwą opieką, pracy, również zarobkowej, rozwijania zain-
teresowań, aktywnego odpoczynku.

Fundacja Wspólnota Nadziei rozpoczęła działalność, mając 
za wzór sprawdzone, od dziesięcioleci stosowane w Europie 
Zachodniej i Stanach Zjednoczonych rozwiązania: wspólnoty 
wiejskie, w których osoby z autyzmem prowadzą samodzielne, 
na miarę swoich możliwości, życie, pracując i wypoczywając 
w warunkach dostosowanych do specyfiki zaburzenia. Od po-
czątku istnienia projekt uzyskał poparcie i patronat Pana Pata 
Matthewsa, światowej sławy twórcy modelowej wspólnoty  
w Irlandii i przewodniczącego Światowej Organizacji Autyzmu. 

W Polsce dziesięć lat temu samo prowadzenie organiza-
cji pozarządowej było zadaniem trudnym i niewdzięcznym, 
wymagającym absolutnego zaangażowania, poświęcenia sił  
i czasu, ogromnej zaradności i pomysłowości. Do tego – w wy-
padku Fundacji – doszedł jeszcze nieznany szerszym kręgom 
społeczeństwa problem autyzmu. Tworzenie systemu wsparcia 
dla osób dorosłych z autyzmem było w Polsce przedsięwzię-
ciem pionierskim, przecieraniem szlaku. Ze względu na cele 
zapisane w statucie, działania osób związanych z Fundacją od 
samego początku przebiegały dwutorowo. Podjęto ogromny 
trud wybudowania Farmy Życia, nieodbiegającego od standar-
dów europejskich centrum nauki i pobytu stałego dla dorosłych  

Świętujemy dziesięciolecie działalności Fundacji Wspólnota 
Nadziei. Przypominając z tej okazji moment jej założenia, po-
winniśmy także wspomnieć okres jeszcze wcześniejszy. Była to 
szczególna sytuacja. Dopiero na początku lat 80. XX wieku  
w Polsce zaczęto diagnozować u dzieci autyzm i inne zaburze-
nia pokrewne. Wraz z rosnącą liczbą dzieci tak zdiagnozowa-
nych zakładano stowarzyszenia, koła i podobne organizacje, 
których celem było umożliwienie korzystania ze specjalistycz-
nej pomocy. Zakładane najczęściej przez samych rodziców or-
ganizacje miały służyć i służą wsparciem także rodzinom dzieci 
z autyzmem. 

Stopniowe otwieranie się Polski na świat w latach 90., a co 
za tym idzie – dostęp do wiedzy i możliwość korzystania z do-
świadczeń zachodnich w zakresie autyzmu, przyniosły oczywi-
ste korzyści specjalistom, rodzicom i opiekunom zajmującym 
się dziećmi z tym zaburzeniem. Otwarcie na Zachód umożliwi-
ło także poznanie systemów pomocy osobom dorosłym z au-
tyzmem, opartych na kilkudziesięcioletnich doświadczeniach 
takich państw, jak Irlandia, Niemcy, Holandia. 

Autyzm jest zaburzeniem trwającym całe życie, w którym 
dzieciństwo stanowi zaledwie krótki odcinek.

„Nasze dzieci stają się dorosłe”. To proste stwierdzenie, 
które stało się tytułem jednej z publikacji Aliny Perzanowskiej, 
Prezes Fundacji, oraz narzucające się pytanie „I co dalej?” legły 
u podstaw powołania Fundacji Wspólnota Nadziei. Fundacji, 
której celem jest stworzenie kompleksowej opieki nad osobami 
dorosłymi z autyzmem. 

Aby w pełni zrozumieć złożoność problemu, przed jakim 
stają rodzice dorosłych z autyzmem, myśląc o zapewnieniu 

Wczoraj
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wy, to w wypadku Fundacji tworzą ją przede wszystkim oso-
by doświadczone trudem wychowywania dzieci z autyzmem 
i odpowiedzialnością za ich przyszłość. Dla mnie są wzorem 
skromności, pokory wobec losu, taktu i pogody ducha, życzli-
wości dla ludzi i tolerancji.

Przez te dziesięć lat działalności z pewnością poprawiła się 
sytuacja organizacji pozarządowych w Polsce. Teraz, kiedy tak 
wiele mówi się o partnerstwie i współpracy samorządów z or-
ganizacjami pozarządowymi, nie są one już z zasady traktowa-
ne wrogo i nieufnie. Fundacja Wspólnota Nadziei od samego 
początku działalności starała się być partnerem administracji 
samorządowej i nigdy nie zaprzepaściła szans na taką współ-
pracę. Teraz korzysta także z możliwości, jakie pojawiły się po 
wejściu Polski do Unii Europejskiej. Ale ten, kto nie pisał i nie 
rozliczał wniosków, niech nie ośmiela się nazwać takiego dofi-
nansowania „łatwymi pieniędzmi”! 

Nagrody, wyróżnienia, tytuły, jakie w ciągu dziesięciu lat 
działalności zostały przyznane Alinie Perzanowskiej i Fundacji 
Wspólnota Nadziei, są w pełni zasłużone. Bardzo mnie cieszy, 
że ich działalność została zauważona. Chciałabym, żeby każdy, 
kto je przyznał, stanął murem za Fundacją, jeśli zajdzie taka 
potrzeba. 

Agnieszka Dąbek-Malczyk

z autyzmem. Jednocześnie Fundacja podejmowała realizowane 
w codziennej pracy działania, których celem jest terapia osób  
z autyzmem, wielostronne wsparcie i integracja rodzin, wykła-
dy i treningi prowadzone przez wybitnych specjalistów z kraju 
i zagranicy, działalność informacyjna i wydawnicza, działania 
na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, a zwłasz-
cza osób z autyzmem. 

Kiedy kilka lat temu przyszłam do Fundacji, byłam zasko-
czona, w jak trudnych, prowizorycznych warunkach organiza-
cyjnych, finansowych i kadrowych działa ta organizacja. Jak 
wielu zadań, mimo wszystko, podejmuje się i jak bardzo wizja 
i marzenia potrafią przezwyciężać przeciwności losu. Dla mnie 
był to najcenniejszy, jak dotąd, czas ze względu na rozwój i do-
świadczenia zawodowe, z przyczyn osobistych zaś wielka lekcja 
pokory i życia. Praca w Fundacji dała mi także przekonanie, 
że ludzie z natury są dobrzy i jeśli umożliwi im się działanie, 
to chcą pomagać innym. Zachowam w pamięci wolontariuszy, 
którzy zgłaszali się do Fundacji: uczniów, studentów, osoby 
pracujące, niepracujące, emerytów, a także dobroczyńców, któ-
rzy przez pomoc finansową, materialną czy usługową wspierali 
działania Fundacji i przyczynili się do wybudowania pierwsze-
go domu na Farmie Życia. 

Myślę, że takie zarażenie entuzjazmem i chęcią pomocy 
było możliwe dzięki determinacji i prawdziwej wizji osób two-
rzących Fundację i skupionych wokół niej. Bo za każdym dzia-
łaniem: projektem, wydarzeniem, szkoleniami, terapią, które  
z okazji okrągłej rocznicy zostaną przypomniane, stoi człowiek, 
jego praca, poświęcenie i oddanie. I choć oczywiste jest, że  
w każdej organizacji działają pasjonaci i entuzjaści jakiejś spra-
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Od września �008 roku jest to Rodzinny Dom Pomocy, po-
wołany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabie-
rzowie, a współfinansowany przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krakowie, aktualnie planowany dla � mieszkań-
ców, a docelowo – dla 6 osób. Jest to zwieńczenie wieloletnich 
dążeń naszego zespołu. Dla rodziców i pracowników – powód 
do wielkiej radości, ale także odpowiedzialności i troski. To 
dopiero pierwszy krok...

Innym, nie mniej ważnym elementem, jest stworzenie wa-
runków do wykonywania sensownej, możliwie samodzielnej 
pracy, dostosowanej do możliwości i chęci dorosłych osób  
z autyzmem. Stanowi to element aktywizacji zawodowej i spo-
łecznej. Zakres pomocy (wsparcia) jest bardzo indywidualny, 
zawsze jednak związany z obecnością drugiego człowieka: 
trenera pracy (zawodu), asystenta wspierającego (opiekuna), 
instruktora zawodowego (ogrodnika, stolarza, plastyka), psy-
chologa, rehabilitanta, doradcy zawodowego, „job coacha”, 
wolontariusza, a więc wszystkich pracowników Zespołu Wspie-
rająco-Terapeutycznego Fundacji.

Warto wspomnieć tu o różnorodności realizowanych pro-
jektów. Nie wszystkie osoby z autyzmem mają jednakowe moż-
liwości. Dla jednej grupy możliwe jest szkolenie zawodowe  
i próba wejścia na wolny rynek pracy, dla innej – praca w wa-
runkach chronionych, dla jeszcze innej wskazana jest reha-
bilitacja z elementami pracy. Są również osoby potrzebujące 
głównie usług opiekuńczych czy pielęgnacyjnych i wsparcia do 
samodzielności w życiu codziennym.

Największym z dotychczas realizowanych przez Fundację 
Wspólnota Nadziei projektów dotyczących aktywizowania  

Dziś

Misją Fundacji jest budowa systemu wsparcia dla osób z auty-
zmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz dla ich 
rodzin. 

Wsparcie rozumiane jest tu wielopłaszczyznowo. Polega na 
zapewnieniu warunków do jak najpełniejszego rozwoju z wy-
korzystaniem indywidualnego potencjału, umożliwieniu samo-
realizacji i maksymalnego usamodzielnienia, doprowadzeniu 
do społecznego i zawodowego włączenia, uzyskaniu poczucia 
własnej wartości i dobrostanu. 

Aby zbudować system wsparcia dla dorosłych osób z au-
tyzmem na bardzo zróżnicowanym poziomie funkcjonowania 
(część z nich to osoby o znacznej niepełnosprawności intelek-
tualnej, nadwrażliwe lub niedowrażliwe wzrokowo, słuchowo, 
dotykowo; mające kłopoty ze sprawnym poruszaniem się, mó-
wieniem i rozumieniem języka, a także wyrażaniem własnych 
potrzeb, emocji i pragnień; osoby będące nieraz po dramatycz-
nych przeżyciach związanych z trudnościami edukacyjnymi, le-
czeniem szpitalnym, odrzuceniem przez rówieśników i otocze-
nie społeczne), Fundacja Wspólnota Nadziei stara się działać 
wielotorowo. Chcemy zaoferować coś wszystkim związanym  
z Fundacją rodzinom, niezależnie od rodzaju i stopnia nasilenia 
problemów związanych z autyzmem.

Na obecnym etapie całościowy system wsparcia dla doro-
słych osób z autyzmem jest tworzony przez Fundację Wspól-
nota Nadziei na podstawie szeregu realizowanych, komple-
mentarnych, projektów. Oprócz tych projektów, które przecież 
trwają tylko przez pewien czas, Fundacja tworzy stałe for-
my systemu wsparcia. Najważniejszą z nich jest Farma Życia  
w Więckowicach, przewidziana jako miejsce pobytu stałego. 
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dach uczestnictwa znajduje się na „podstronie” Fundacji doty-
czącej projektu: www.farma.org.pl).

Kolejny projekt: „W kierunku przedsiębiorstwa społeczne-
go – pilotażowy program aktywizacji zawodowej osób z auty-
zmem” ma charakter przygotowawczy. Finansowany jest przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Realizowany jest od lipca do 
grudnia �008 roku.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie zalążka przedsiębior-
stwa społecznego, w którym pracować będą osoby z autyzmem, 
pod kierownictwem trenerów pracy i w asyście opiekunów. Na 
Farmie Życia już prowadzone są uprawy ekologiczne, przy któ-
rych pracują osoby z autyzmem i ich opiekunowie. Planujemy, 
że ta zdrowa żywność (w „pakietach sezonowych”) oferowana 
będzie w sprzedaży abonamentowej i (lub) internetowej głów-
nie przyjaciołom i współpracownikom Farmy, a w przyszłości 
także innym klientom. 

Na bazę „sklepiku” czy raczej „pracowni kupieckiej” ada-
ptowane jest pomieszczenie w Hostelu Fundacji przy ulicy Ol-
sztyńskiej 1� w Krakowie. Osoby z autyzmem (przy wsparciu 
opiekunów i trenerów zawodowych) produkować będą za-
równo żywność (na Farmie), jak i opakowania (w istniejącej 
pracowni plastycznej w Hostelu). Zaangażowane będą także 
w konfekcjonowanie i dostawy produktów. Pozwoli to na ich 
aktywizację i rehabilitację społeczną oraz zawodową w wielu 
różnych sytuacjach i na różnych poziomach.

W działania te zaangażowane będą zarówno wyżej funk-
cjonujące, jak i niżej funkcjonujące osoby z autyzmem. Osoby 
wyżej funkcjonujące (w większym stopniu samodzielne) będą 

zawodowego i społecznego dorosłych osób z autyzmem był 
projekt „Partnerstwo dla Rain Mana – Rain Man dla Partner-
stwa”, realizowany w latach �005–�008 przy udziale środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Inicja-
tywy Wspólnotowej EQUAL. W ramach projektu testowane 
były możliwości wykonawcze, poznawcze, umiejętność pracy 
w grupie, odporność na czynniki zakłócające, dokładność, sy-
stematyczność i motywacja. 

Doświadczenia nabyte podczas realizacji tego właśnie 
projektu skłoniły nas do prób myślenia o Farmie Życia jako 
podmiocie ekonomii społecznej, a więc miejscu, które w przy-
szłości może oferować pracę i zatrudniać dorosłe osoby z auty-
zmem. Myślimy też o praktycznych szkoleniach zawodowych 
oraz wprowadzaniu tych najbardziej zdolnych i samodzielnych 
na wolny rynek pracy.

Kontynuacją programu, jego intensyfikacją i rozszerzeniem 
jest realizowany przez Fundację Wspólnota Nadziei od sierp-
nia �008 roku projekt: „Organizacja modelu wsparcia w dzie-
dzinie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem”. Projekt ten 
wykonywany jest w ramach priorytetu VII (Promocja integracji 
społecznej), poddziałanie �.�.1 (Aktywizacja zawodowa i spo-
łeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) Progra-
mu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

W ramach projektu proponujemy profesjonalne doradz-
two zawodowe, praktyczne szkolenia i pomoc w znalezieniu 
i utrzymaniu pracy 50 niepracującym osobom z autyzmem,  
z województwa małopolskiego. Projekt trwa od sierpnia �008 
do czerwca �010 roku. Rekrutacja jest ciągła. Zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych! (Szczegółowa informacja o zasa-
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wódzki. Wszystkim tym i innym instytucjom, a także organiza-
cjom i osobom prywatnym (niewymienionym w tym tekście) 
serdecznie dziękujemy, licząc jednocześnie ma współpracę  
w kontynuacji wszystkich tych potrzebnych dla spójnego syste-
mu wsparcia programów.

Najważniejsze projekty i zadania  
realizowane w 2008 roku

1. Kompleksowe wsparcie dla osób z autyzmem – zajęcia 
usprawniające w Hostelu i na Farmie Życia – dofinanso-
wanie ze środków PFRON, Program Partner III.

�.  Farma Życia – rozwój na rzecz osób z autyzmem – dofinan-
sowanie Krakowskiej Fundacji Komunikacji Społecznej. 

�. W kierunku przedsiębiorstwa społecznego – pilotażowy 
program aktywizacji zawodowej osób z autyzmem – dota-
cja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (FIO �008).

�. Organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia 
osób dorosłych z autyzmem – finansowanie w ramach dzia-
łania �.�.1 Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

Edward Bolak 
Dorota Wąsik

„oswajały się” z ideą przedsiębiorstwa społecznego, będą miały 
szansę poznać wartość pieniądza i będą wykonywać bardziej 
ambitne zadania – w ich przypadku można mówić o aktywi-
zacji zawodowej. Osoby niżej funkcjonujące będą wykonywać 
prostsze, mniej „wymagające” zadania – w ich przypadku mó-
wimy raczej o rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Kolejnym elementem systemu wsparcia jest rehabilitacja 
i usprawnianie. Tu głównym programem jest wykonywane  
w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych (PFRON) i programu Partner III zadanie: „Kom-
pleksowe wsparcie dla osób z autyzmem – zajęcia uspraw-
niające w Hostelu i na Farmie Życia”, realizowane w okresie 
od stycznia do grudnia �008 roku. Celem tego zadania jest 
stymulowanie aktywności życiowej osób niepełnosprawnych, 
stworzenie możliwości (warunków) nauki i samodzielnego wy-
konywania użytecznej pracy, rozwijanie zaradności życiowej, 
kształtowanie samodzielności, poszerzanie wiedzy o świecie  
i o własnych możliwościach, uzdolnieniach, a także ogranicze-
niach wynikających z niepełnosprawności.

Bardzo ważne dla rozwoju Fundacji Wspólnota Nadziei są 
także środki uzyskane na mocy porozumienia z Krakowską Fun-
dacją Komunikacji Społecznej. Wzmacniają one infrastrukturę 
i pozwalają poprawiać profesjonalizm świadczonych usług.

Przedstawione projekty to oczywiście nie wszystko. Zaję-
cia opiekuńcze, odciążające, relaksacyjne oraz okolicznościowe 
możliwe są dzięki środkom i życzliwości takich między innymi 
instytucji, jak: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS), 
Urząd Miasta Krakowa, Urząd Gminy Zabierzów, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), Małopolski Urząd Woje-
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Jutro

ile się uda zrobić i w jakim czasie, nasza Farma była przyja-
znym i pełnym słońca miejscem na ziemi. By nikt nie czuł się 
tu niepotrzebny lub odrzucony, by każdy potrzebujący znalazł 
u nas zrozumienie, wsparcie i akceptację, a przede wszystkim 
fachową pomoc. 

Życzymy sobie, by powszechnie szanowane były prawa 
osób z autyzmem, najpełniej wyrażone w Karcie Praw Osób  
z Autyzmem z 199� roku, a przyjętej przez Parlament Euro-
pejski w 1996 roku. Przypominamy je ponownie, wyrażając 
nadzieję na lepsze Jutro dla osób z autyzmem. 

Alina Perzanowska

Jutro

Mając za sobą ponad 10 lat pracy w Fundacji, a wcześniej tak-
że w Krakowskim Oddziale Krajowego Towarzystwa Autyzmu, 
niełatwo jest patrzeć w przyszłość z wielkim optymizmem  
i ufnością. Nic nie przyszło nam łatwo, a przebyta droga była 
wyjątkowo kręta i wyboista. 

To, co osiągnęliśmy, to jednocześnie dużo i mało. Dużo, bo 
powstały zręby systemu wsparcia dla dorosłych osób z auty-
zmem skupionych wokół Fundacji oraz dla ich rodzin. Funk-
cjonuje Hostel, rozpoczęła działalność Farma… Mało, bo ciągle 
jest więcej potrzeb niż możliwości ich zaspokojenia. Utworzyła 
się kolejka osób oczekujących na miejsce do zamieszkania na 
Farmie. Losy tych osób i ich rodzin są niekiedy bardzo drama-
tyczne i pełne cierpienia, a nasza Farma jest dla nich jedynym 
„promyczkiem nadziei” w codziennym zmaganiu się z proble-
mami.

Bez względu na to, co przyniesie dzień jutrzejszy, nastawia-
my się na dalszy rozwój Farmy i stopniowe poszerzanie jej bazy. 
W pierwszej kolejności planujemy przystąpienie do realizacji  
II etapu budowy, w którym ma powstać Drugi Dom oraz budy-
nek inwentarsko-gospodarczy. Przygotowywane są ścieżki ro-
werowe dla wszystkich osób pragnących aktywnie wypocząć, 
w bezpiecznym otoczeniu. Przygotowujemy się także do po-
szerzenia bazy rehabilitacyjnej, a także uruchomienia Przedsię-
biorstwa Społecznego.

Naszym zamiarem, w III etapie, jest wzniesienie wszystkich 
planowanych budynków. Projekt jest ambitny i kosztowny, dla-
tego trudno dziś podać konkretne daty realizacji etapów II i III. 

„Jutro” to nie tylko nasze plany związane z budową, ale 
także nasze pragnienia. Życzymy sobie, by bez względu na to, 
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Deklaracja Praw Osób z Autyzmem
przyjęta przez Parlament Europejski w dniu 9 maja 1996 roku  

i podpisana przez ��1 członków tego Parlamentu

A.  biorąc pod uwagę fakt, że przynajmniej 1.000.000 obywateli Wspólnoty Europejskiej jest dotkniętych auty-
zmem, który jest niepełnosprawnością umysłową, oraz to, że osoby z autyzmem mogą mieć trudności w poro-
zumiewaniu się, w kontaktach społecznych, w kontrolowaniu emocji, co wpływa na wykorzystywanie zmysłów 
łącznie z dotykiem, wzrokiem i węchem, 

B.  uwzględniając swe wcześniejsze rezolucje dotyczące praw osób niepełnosprawnych, praw osób z upośledzeniem 
umysłowym oraz ustalenia Parlamentu Osób Niepełnosprawnych; uwzględniając także Deklarację Narodów 
Zjednoczonych na temat Praw Osób z Upośledzeniem Umysłowym wydaną w roku 19�1 i 19�5, a także trzeci 
program działań Wspólnoty Europejskiej w zakresie niepełnosprawności oraz Kartę Praw Osób z Autyzmem, 

1.  Wzywa instytucje Wspólnoty i Państwa Członkowskie do uznania i wdrażania w życie praw osób z auty-
zmem; 

�.  Wskazuje na to, że osoby z autyzmem powinny mieć te same prawa, co wszyscy obywatele Wspólnoty Euro-
pejskiej (co powinno być pojęte w najlepszym interesie osób z autyzmem); prawa te powinny być rozszerzo-
ne i wzmocnione przez odpowiednią legislację w każdym Państwie Członkowskim i obejmować: 
• prawo do niezależnego życia; 
• prawo do samodzielnej reprezentacji lub bycia reprezentowanym przez osobę upoważnioną i do uczestni-

czenia tam, gdzie to tylko możliwe, w podejmowaniu decyzji na temat ich przyszłości; 
• prawo do powszechnie dostępnego i właściwego kształcenia, mieszkania, specjalistycznej pomocy i usług; 
• prawo do swobodnego życia wolnego od lęku, zagrożeń i stosowania przemocy w oddziaływaniu terapeu-

tycznym. 
3.  Poleca swemu Przewodniczącemu przekazać tę deklarację do instytucji Wspólnoty oraz do rządów i parla-

mentów Krajów Członkowskich. 

Karta Praw Osób z Autyzmem
uchwalona na IV Międzynarodowym Kongresie Autyzm-Europa w Hadze w dniu 1� maja 199� roku,  

podpisana i zatwierdzona przez Parlament Europejski 9 maja 1996 roku.

  1. PRAWO do niezależnej i wartościowej egzystencji pozwalającej na pełne rozwijanie możliwości i wykorzystanie 
szans życiowych.

  �. PRAWO do łatwo dostępnej, bezstronnej i dokładnej diagnozy oraz opinii lekarskiej. 
  �. PRAWO do łatwo dostępnego i odpowiedniego wykształcenia.
  �. PRAWO do pełnej partycypacji osób z autyzmem oraz ich reprezentantów w procesie podejmowania wszelkich 

decyzji kształtujących ich przyszłość: w miarę możliwości, życzenia indywidualnych osób powinny być uwzględ-
nione.

  5. PRAWO do odpowiedniego i łatwo dostępnego mieszkania.
  6. PRAWO do wyposażenia, pomocy i opieki niezbędnej do zapewnienia w pełni produktywnej egzystencji, gwa-

rantującej szacunek i niezależność.
  �. PRAWO do zarobku i odpowiedniego wynagrodzenia zapewniającego niezbędne wyżywienie, odzież, mieszka-

nie, a także gwarantującego zaspokojenie wszystkich pozostałych potrzeb życiowych.
  8. PRAWO do uczestniczenia, w miarę możliwości, w procesie rozwoju i zarządzania placówkami specjalnymi, 

które stworzono w celu zapewnienia niezbędnej opieki osobom z autyzmem.
  9. PRAWO do odpowiedniej porady i opieki zapewniającej poprawę kondycji fizycznej, ochronę zdrowia psy-

chicznego i zaspokojenie potrzeb duchowych, w ramach których należy uwzględnić także odpowiednie metody 
terapeutyczne i leczenie farmakologiczne, mając na uwadze zapewnienie bezpiecznej terapii uwarunkowanej 
prawami i przywilejami osoby zainteresowanej.

10. PRAWO do odpowiedniego wykształcenia i szkolenia zawodowego wykluczającego dyskryminację i stereotypy; 
szkolenie i zatrudnienie powinny uwzględniać zdolności i prawo wyboru jednostki.

11. PRAWO do korzystania ze środków transportu i nieograniczonej swobody poruszania się. 
1�. PRAWO do uczestniczenia i korzystania z dóbr kulturalnych, możliwości uczestniczenia w różnych formach 

działalności rozrywkowej, wypoczynku i sportu.
1�. PRAWO do korzystania z tych samych udogodnień, usług, a także możliwości aktywnej współpracy i działania 

w społeczeństwie.
1�. PRAWO do nawiązywania stosunków o charakterze seksualnym, a także innych związków, między innymi mał-

żeńskich, pozbawionych zniewolenia.
15. PRAWO do korzystania z porady prawnej i usług adwokackich, a także do pełnej opieki prawnej i ochrony 

ustawowej.
16. PRAWO do egzystencji pozbawionej lęku i poczucia zagrożenia związanego z bezprawnym umieszczeniem  

w szpitalu psychiatrycznym albo w innych instytucjach ograniczających swobodę i wolność osobistą.
1�. PRAWO do niezależnej i pełnej godności egzystencji pozbawionej cierpienia i bólu fizycznego albo zaniedbania.
18. PRAWO do uniezależnienia się od nadużywania i przedawkowania środków farmakologicznych.
19. PRAWO do uzyskania przystępnych informacji, udzielanych osobom autystycznym (i ich reprezentantom), do-

tyczących danych pochodzących z akt personalnych, rejestrów medycznych, psychologicznych i edukacyjnych.
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Hostel

działalność 1 stycznia �000 roku. Niestety, Zarząd Miasta Kra-
kowa nie wyraził zgody na dalsze użytkowanie przez Krakow-
ski Oddział KTA posesji przy ulicy Bałuckiego 6, proponując 
w zamian inne miejsce. Po wielu miesiącach pertraktacji i zwie-
dzaniu miejsc (w większości nie do przyjęcia) władze miasta 
wskazały budynek przy ulicy Olsztyńskiej 1� w Krakowie. Bu-
dynek spełniał nasze oczekiwania. W sierpniu �000 roku całe 
wyposażenie Hostelu zostało przewiezione z ulicy Bałuckiego 
na ulicę Olsztyńską. Po wykonaniu niezbędnej adaptacji i re-
montu w tym właśnie domu rozpoczął działalność Hostel.

W związku z koniecznością dookreślenia zasad współpracy 
z KO KTA konieczna była uchwała o partycypowaniu w kosz-
tach współużytkowanego obiektu przy ulicy Olsztyńskiej 1�. 
Stosowna uchwała (nr 16/�000) została podjęta przez Zarząd 
Fundacji 9 września �000 roku i zawierała następujący zapis: 
„Fundacja ma pokrywać 50% kosztów Hostelu, natomiast po-
zostałe 50% – Krakowski Oddział KTA”.

Formalne powołanie Hostelu nastąpiło 9 września �000 
roku na mocy uchwały nr 1�/�000. W paragrafie � tej uchwały 
widnieje następujący zapis: „Hostel ma charakter mieszkania 
chronionego, w którym docelowo mają zamieszkać �–� osoby 
z autyzmem” oraz: „aktualnych mieszkańców Hostelu wyty-
pują przedstawiciele obu współpracujących z sobą zarządów, 
biorąc pod uwagę potrzeby rodzin, poziom funkcjonowania 
psychofizycznego kandydatów, zadeklarowane pisemnie przy-
stąpienie rodziny do projektu Farma”.

�0 września podjęta została uchwała nr �1/�000 w sprawie 
powierzenia obowiązków kierownika Hostelu Pani Alinie Pe-

Decyzję o utworzeniu Hostelu podjęto w 1999 roku (uchwała 
Zarządu Fundacji Wspólnota Nadziei nr 5/99 z dnia 8 lipca 
1999 roku). W treści uchwały znajduje się następująca informa-
cja: „Fundacja postanawia utworzyć Hostel dla osób dorosłych 
dotkniętych autyzmem i sprzężonymi zaburzeniami psychofi-
zycznymi jako niezbędny etap wstępny do realizacji projektu 
Centrum Nauki i Życia »Farma« w Więckowicach”. Stąd Ho-
stel nazywany był także „Domem w połowie drogi”.

Dodatkowy zapis w ww. uchwale wskazuje na współpracę 
w realizacji projektu Hostel z Krakowskim Oddziałem Krajo-
wego Towarzystwa Autyzmu: „Na podstawie uchwały Zarządu 
Fundacji nr 1/99 z dnia �5 maja 1999 roku działania zmie-
rzające do utworzenia Hostelu prowadzone będą wspólnie  
z Krakowskim Oddziałem KTA”. 

We wrześniu 1999 roku Krakowski Oddział KTA podjął 
starania w Urzędzie Miasta Krakowa o przydział na ten cel 
budynku przy ulicy Bałuckiego 6. Został także złożony przez 
Fundację Wspólnota Nadziei wniosek do Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej w Krakowie o dotację na organizację 
Hostelu. Dzięki znacznemu jak na owe czasy grantowi z ROPS 
w 1999 roku zakupiono pełne wyposażenie do Hostelu (meb-
le, sprzęt AGD, sprzęt radiowo-telewizyjny), które przechowy-
wano w pustym budynku Ośrodka Terapeutyczno-Szkolnego 
dla Dzieci Autystycznych przy ulicy Bałuckiego 6. Ośrodek 
przeniósł się wówczas w inne miejsce, a Krakowski Oddział 
Krajowego Towarzystwa Autyzmu, użytkujący posesję przy uli-
cy Bałuckiego, czynił od września 1999 roku, wraz z powoła-
ną rok wcześniej Fundacją, starania o przejęcie tego budynku 
w użytkowanie na realizację projektu Hostel. Miał on zacząć 

Hostel
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bie dziennym osobom z autyzmem, które nie znalazły miejsca  
w żadnej placówce i bezczynnie siedzą w domach rodzinnych, 
jak również mieszkańcom Hostelu.

1� stycznia �001 roku podjęto uchwałę nr �/�001 w sprawie 
poszerzenia Hostelu o Ośrodek Wsparcia dla rodzin osób z au-
tyzmem, z zamiarem wzbogacenia oferty dla członków rodzin 
tych osób. Ośrodek odegrał ważną rolę w organizacji systemu 
wsparcia dla osób z autyzmem. Oferował zajęcia poligraficzno-
-biurowe, stolarskie i zajęcia z prowadzenia gospodarstwa do-
mowego. Rodzinom i kadrze zapewniał profesjonalne szkole-
nia z udziałem między innymi terapeutów z Fundacji Synapsis 
oraz ośrodków z Niemiec (Bethel) i Holandii (Kannerhuise). 

Oprócz usług socjalnych (terapeutycznych, opiekuńczych) 
od �00� roku w Hostelu są świadczone też usługi medyczne  
w ramach zarejestrowanego NZOZ-u Autyzm.

Od października �005 roku Hostel jest prowadzony samo-
dzielnie przez Fundację Wspólnota Nadziei. 

Na mocy porozumienia z Urzędem Miasta Krakowa budy-
nek przy ulicy Olsztyńskiej 1� użytkowany jest nieodpłatnie. 
10-letni okres użytkowania kończy się w grudniu �011 roku. 

W najbliższym czasie Fundacja zamierza zmodyfikować pro-
wadzoną w nim działalność. Między innymi, obecnie, dzięki 
dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (FIO), trwają 
przygotowania do otwarcia przy Hostelu niewielkiej Pracow-
ni Kupieckiej, w której mogłyby być sprzedawane produkty  
z ekologicznej Farmy w Więckowicach. Przymierzamy się też 
do otwarcia w budynku przy ulicy Olsztyńskiej 1� Środowis-
kowego Domu Samopomocy.

rzanowskiej. Praca ta miała być świadczona nieodpłatnie, i tak 
też się stało.

Dzięki przychylności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, na mocy uchwały Zarządu Fundacji z dnia � października 
�000 roku w sprawie zawarcia z MOPS porozumienia doty-
czącego świadczenia przez Fundację specjalistycznych usług 
opiekuńczych (terapeutycznych) dla mieszkańców Krakowa na 
terenie Hostelu (uchwała nr ��/�000) i wiążącego się z tym 
dofinansowania, jak również dzięki dotacji z Urzędu Miasta 
Krakowa zatrudnieni zostali na umowę-zlecenie pierwsi opie-
kunowie i terapeuci.

Z całodobowych usług opiekuńczych początkowo korzy-
stało trzech mężczyzn z autyzmem, po trzech latach przyjęte 
zostały dodatkowo dwie kobiety.

Hostel działał w trybie rotacyjnym, to znaczy osoby za-
mieszkiwały w nim w niewielkich podgrupach, niekiedy indy-
widualnie, w zróżnicowanych przedziałach czasowych. I tak  
niektórzy mieszkańcy przebywali w Hostelu tylko �–� dni w ty- 
godniu, głównie w weekendy, inni z kolei przez kilka dni  
w tygodniu, ale z wyłączeniem weekendów. Zdarzały się też sy-
tuacje, że mieszkańcy przebywali w Hostelu prawie przez cały 
czas, wliczając w to weekendy i święta.

Hostel stale cierpiał z powodu niedostatku pieniędzy, stąd 
okresowo wspomagali go wolontariusze. W związku ze zgła-
szanymi potrzebami środowiska rodzin osób z autyzmem, jak 
również poszukiwaniem nowych rozwiązań organizacyjnych, 
które byłyby korzystne dla utrzymania budynku i prowadzonej 
w nim działalności, zdecydowano o utworzeniu przy Hoste-
lu niewielkiego Ośrodka Wsparcia, oferującego zajęcia w try-
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– Brzezinka. Teren jest w całości ogrodzony, a działka, na któ-
rej powstał pierwszy dom mieszkalny, została zaopatrzona we 
wszystkie niezbędne media.

Kompozycja architektoniczna i krajobrazowa

W �00� roku opracowano studium krajobrazowe oraz koncep-
cję architektoniczno-urbanistyczną Farmy Życia. 

Projektowany układ urbanistyczny został dostosowany do 
ukształtowania terenu. Zespół zabudowań usytuowano na na-
turalnym wzniesieniu morfologicznym. Zbliżenie nowo projek-
towanych zabudowań do zabytkowego zespołu dworsko-par-
kowego pozwoliło zachować charakter jednolitej dominanty  
w krajobrazie wzgórza. 

Zespół projektowanych obiektów stanowią wolnostojące 
budynki mieszkalne o niewielkich kubaturach, skupione wo-
kół domu Centrum, usytuowanego najwyżej. Zabudowania te 
tworzą wewnętrzną strefę, ukształtowaną w formie „ogrodu 
kwaterowego”, przez który będzie się odbywała piesza komu-
nikacja. 

Skala, forma i sposób ustawienia brył jest oparty na zasa-
dach kształtowania folwarków dworskich z niezbędną mody-
fikacją wynikającą ze szczególnej funkcji tego obiektu, wyni-
kającej z potrzeb przyszłych użytkowników, którymi są osoby 
dotknięte autyzmem.

Stan obecny i najbliższe otoczenie
Teren przeznaczony pod budowę ośrodka pobytu stałego oraz 
pracy i rehabilitacji osób dotkniętych autyzmem Farma Życia 
obejmuje działki nr 85/1� i 85/1� położone we wsi Więckowi-
ce koło Zabierzowa.

Wieś Więckowice stanowi zespół zabytkowy jako tak zwa-
na ulicówka krótka. Jej istnienie było wzmiankowane już  
w 1�10 roku. Położona jest w centrum Rowu Krzeszowickiego, 
na przedpolu Dolinek Krakowskich i płaskowyżu ojcowskiego. 
W Więckowicach obok pól uprawnych i sadów występuje ze-
spół parkowy towarzyszący zespołowi podworskiemu (obecnie 
siedziba Państwowego Domu Pomocy Społecznej), w którym 
zachowały się stare drzewa – pomniki przyrody.

Rzeźba terenu w rejonie Więckowic jest znacznie urozmai-
cona. Charakteryzują ją typowe dla Wyżyny Krakowsko-Czę-
stochowskiej stosunkowo wąskie, głębokie doliny, pomiędzy 
którymi wznoszą się stoki o różnym nachyleniu. Wieś poło-
żona jest na dość wysokim wzniesieniu, stanowiącym jeden 
z tarasów Rowu Krzeszowickiego o nachyleniu południowo- 
-wschodnim. 

Teren Farmy, o powierzchni blisko � ha, użytkowany przez 
Fundację od 1999 roku, jest położony między częściowo 
utwardzonymi drogami dojazdowymi od strony południowej 
i północnej, skomunikowanymi z drogą powiatową Rudawa 

Farma Życia  
– koncepcja architektoniczna
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BUDYNEK INWENTARSKO-GOSPODARCZYBUDYNEK INWENTARSKO-GOSPODARCZY
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BUDYNEK INWENTARSKO-GOSPODARCZY  
RZUT PODDASZA 1:200

BUDYNEK INWENTARSKO-GOSPODARCZY  
RZUT PARTERU 1:200
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budynku przeznaczone będzie w całości na pomieszczenia do 
zajęć rehabilitacyjnych: salę gimnastyczną, basen, saunę i inne 
pomieszczenia terapeutyczne wraz z zapleczem. W skrzydle 
północno-wschodnim zostaną zlokalizowane Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, takie jak: warsztaty ogrodniczo-warzywne, war-
sztaty rzemieślnicze, a także pralnia z maglem.

Na poddaszu przewiduje się mieszkania służbowe i aparta-
menty o charakterze hotelowym oraz pomieszczenia techniczne.

Każdy z budynków mieszkalnych, zgodnie z przyjętą za-
sadą, przeznaczony jest do zamieszkania przez kilka osób do-
tkniętych autyzmem.

Farma Życia powstaje sukcesywnie, zgodnie z zaplanowa-
nymi etapami realizacji.

Etapy realizacji programu 
W �005 roku wzniesiono pierwszy budynek mieszkalny, 
uzbrojono i ogrodzono teren. Dom ten przeznaczony jest dla 
sześciu osób z autyzmem. Ma on niezależne trzy wejścia z ze-
wnątrz. Jedno z wejść obsługuje zespół trzech jednoosobowych 
apartamentów (sypialnie z łazienkami) ze wspólnym pokojem 
dziennym i aneksem kuchennym. Pozostałe dwa wejścia pro-
wadzą do dwóch niezależnych apartamentów.

Wewnętrzna klatka schodowa i dźwig łączą hall wejścio-
wy z poddaszem, na którym znajduje się biuro Fundacji, sal-
ka rehabilitacyjna, gabinet medyczny i pracownia plastyczna.  
W przyziemiu, dostępnym również z zewnątrz, z poziomu te-
renu, działa pracownia ogrodnicza i stolarska, w której prowa-
dzone są zajęcia i warsztaty.

Formy architektoniczne budynków zostały dostosowane 
do zasad obowiązujących na terenie Zespołu Jurajskich Par-
ków Krajobrazowych. Wysokość zabudowy nie przekracza 
dwóch kondygnacji nadziemnych, przy czym drugą kondygna-
cję stanowią poddasza użytkowe w dachu stromym. W związku  
z dużym pochyleniem terenu, kondygnacje piwniczne częścio-
wo dostępne są z poziomu terenu. Zaplanowano w nich po-
mieszczenia warsztatowe i socjalne związane z uprawą rolną.

W projektowanych budynkach zastosowano dachy dwu-  
i wielospadowe o symetrycznym nachyleniu głównej poła-
ci, wynoszącym około ��o, wysunięte poza ściany szczytowe,  
z okapami wzdłuż dłuższej elewacji. Pokrycie dachu zaprojek-
towano w kolorze ciemnoczerwonym, a elewację w kolorze 
jasnym. Gładkie tynki uzupełnione zostaną elementami drew-
nianymi i kamiennymi.

W koncepcji przyjęto docelowy program użytkowy Farmy 
Życia, który obejmuje:

• zespół 5 budynków przeznaczonych dla �9 mieszkańców,
• dom Centrum,
• budynek inwentarsko-gospodarczy,
• zagospodarowanie terenu ekologicznego gospodarstwa rol-

nego oraz rekreacji. 

Zespół 5 budynków mieszkalnych skupiony będzie wokół 
domu Centrum, który stanowi strategiczne miejsce aktywno-
ści Farmy Życia i w którym będą się mieściły: recepcja, biura 
administracji, gabinety lekarskie, stołówka z jadalnią i sąsiadu-
jąca z nią sala konferencyjna. Południowo-wschodnie skrzydło 
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biomasę i bojler oraz przestrzeń na częściowe magazynowanie 
opału. Od strony południowej zlokalizowano dwie szklarnie 
– oranżerie. W piwnicy zaplanowano przechowalnię warzyw  
i owoców, na poddaszu zaś suszarnię warzyw, owoców i kwia-
tów oraz dwa pomieszczenia przeznaczone na paszarnię. 

W gospodarstwie będzie prowadzony, na niewielką ska-
lę, chów takich zwierząt, jak konie, kury i króliki. Do chowu 
przewiduje się rasy zwierząt, które mają mniejsze wymagania 
dotyczące warunków środowiska i wyżywienia, gdyż gospo-
darstwo prowadzone jest systemem ekologicznym. Konie będą 
miały zapewnioną możliwość swobodnego ruchu na wybiegu  
i pastwiskach – łąkach. Dla kur zaplanowano wybieg z tyłu bu-
dynku inwentarsko-gospodarczego. Będą również hodowane 
króliki.

Kontakt ze zwierzętami będzie ważnym elementem tera-
peutycznym. 

Ogród rekreacyjny� został zlokalizowany we wschodniej 
części gospodarstwa. Z dwu stron, od południa i od wscho-
du, przylega do granic działki. Po jego południowo-zachod-
niej stronie rozciąga się łąka – pastwisko dla koni, a za nią sad  
i jagodnik, po stronie północno-zachodniej zaś kolejna łąka.

Do części rekreacyjnej prowadzi szeroka aleja lipowa rozpo-
czynająca się od strony budynków mieszkalnych kolistą altaną,  

� Opis ogrodu rekreacyjnego, sadu i jagodnika zaczerpnięto  
z opracowania dr Małgorzaty Frazik-Adamczyk, a warzywnika –  
dr. hab. Edwarda Kunickiego ze Strategii funkcjonowania i rozwoju 
gospodarstwa ekologicznego.

W kwietniu �00� roku opracowano Strategię funkcjonowa-
nia i rozwoju gospodarstwa ekologicznego, a następnie koncep-
cję drugiego domu mieszkalnego, stanowiące drugi etap reali-
zacji projektu Farmy Życia.

Projektowany w drugim etapie drugi dom mieszkalny, usy-
tuowany po stronie wschodniej pierwszego  budynku, przezna-
czony jest dla siedmiu mieszkańców. Na parterze zlokalizowano 
siedem jednoosobowych pokoi z łazienkami, pokój dla opieku-
nów i sąsiadujący z nim „pokój wyciszeń”. Przestronny hall 
łączy się z częścią dzienną przeznaczoną do wspólnego spędza-
nia wolnego czasu i spożywania posiłków. Wydzielono do tego 
celu kuchnię ze spiżarką. Od strony południowo-wschodniej 
pokoju dziennego zaprojektowano częściowo zadaszony taras, 
powiększając w ten sposób sezonowo część rekreacyjną.

W przyziemiu dostępnym z poziomu terenu znajduje się 
zespół pomieszczeń przeznaczonych do przetwórstwa owoco-
wo-warzywnego oraz, z osobnym wejściem, zespół pomiesz-
czeń o charakterze zaplecza socjalnego dla osób wykonujących 
prace ogrodnicze, obejmujący szatnie, łazienki i małą jadalnię 
z kuchenką. Poddasze, na razie nieużytkowe, w przyszłości bę-
dzie mogło pomieścić mieszkania gościnne i zaplecze dla kadry 
opiekunów.

Projektowany budynek inwentarsko-gospodarczy, będący 
elementem gospodarstwa ekologicznego, jest przeznaczony 
do celów hodowlano-inwentarskich i magazynowych. Został 
usytuowany w pobliżu pierwszego domu mieszkalnego. Na 
parterze zlokalizowano pomieszczenie na ciągnik i narzędzia 
rolnicze, kurnik i klatki dla królików, stajnię dla trzech koni 
huculskich oraz pomieszczenie, w którym znajdzie się kocioł na 
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Częścią gospodarstwa ekologicznego, już zrealizowaną, jest 
sad i jagodnik. Jesienią �006 roku, w ramach aktywizacji za-
wodowej osób z autyzmem, posadzono na terenie Farmy Ży-
cia, na powierzchni 0,6 ha, drzewa sadownicze i krzewy jago-
dowe (ponad 1000 sztuk). W grudniu �006 roku sporządzono 
szczegółową inwentaryzację powykonawczą zarówno sadu, jak 
i jagodnika zlokalizowanego w środkowej części działki, tuż 
obok sadu.

Kolejny element gospodarstwa to warzywnik, założony 
kilka lat temu, w niewielkiej odległości od pierwszego domu 
mieszkalnego, na powierzchni 0,18 ha.

Ogród warzywny został tak zaplanowany, aby można było 
na jego obszarze prowadzić zajęcia pozwalające osobom z au-
tyzmem na przyswojenie podstawowych umiejętności związa-
nych z wysiewem, sadzeniem, pielęgnacją i zbiorem podsta-
wowych gatunków roślin warzywnych uprawianych w Polsce, 
zarówno w gruncie otwartym, jak i pod osłonami (w tunelach 
foliowych). Uprawa zaproponowanych gatunków jest na tyle 
prosta, że pod fachowym okiem instruktora osoby te są w sta-
nie ją poprowadzić i zarazem dość dokładnie zapoznać się ze 
specyfiką pielęgnacji tych warzyw. Dodatkowo, opracowanie 
schematu nasadzeń z kilkuletnim wyprzedzeniem pozwoli na 
zapoznanie uczestników zajęć z teoretycznymi aspektami pla-
nowania płodozmianu. 

W kolejnych etapach realizacji (III i IV) planuje się utwar-
dzenie ścieżek pieszo-rowerowych, wykonanie ogrodu rekrea-
cyjnego, budowę kolejnych trzech domów mieszkalnych oraz 
domu Centrum.

Krystyna Łyczakowska

a zakończona bramą wyprowadzającą na drogę publiczną. Bra-
ma ta i zlokalizowany na lewo parking umożliwią rodzinom 
wjazd bezpośrednio do części rekreacyjnej, bez konieczno-
ści przemieszczania się przez strefę mieszkalną Farmy. Także 
wzdłuż granic działki poprowadzono szeroką drogę obwodni-
cową pozwalającą na długi spacer lub poruszanie się rowerami. 
Aleję lipową wraz z drogą obwodnicową połączono ścieżkami, 
poprowadzonymi – w miarę możliwości – wzdłuż poziomic  
i opartymi na motywie małego i dużego hipodromu, połączo-
nych z sobą. Układ taki jest czytelny dla użytkownika i zawsze 
wyprowadza bądź na aleję lipową, bądź do granicy. Najniższą 
część ogrodu rekreacyjnego zaplanowano jako świetlisty lasek 
ze stawem. Niewielki płytki staw ma uatrakcyjnić wypoczynek, 
sprzyjać poprawie mikroklimatu, stanowić siedlisko i naturalne 
poidło dla drobnej fauny oraz gromadzić wodę spływającą po 
stoku w czasie roztopów i obfitych opadów deszczu. Tak zwa-
ny mały hipodrom zaplanowano jako strefę rekreacji grupo-
wej. Jest tu trawiaste boisko z „trybunami” i utwardzony krąg 
ogniska usytuowany w zakolu hipodromu. Krąg ten pomyśla-
no jako miejsce spotkań wieczornych przy ognisku, a także 
jako scenę, tym razem zlokalizowaną w centrum publiczności. 
Tak zwany duży hipodrom to miejsce rekreacji indywidualnej  
i rodzinnej. Znajdują się tu trzy małe ogrody mieszczące altanę 
ze stolikiem i krzesłami ogrodowymi, trawnik i małą rabatę. 
Ogrody te otoczone są z trzech stron żywopłotami. 

Ogród rekreacyjny wpisuje się w ogólną koncepcję gospo-
darstwa ekologicznego opartego na naturalności i bioróżno-
rodności, jest bezpieczny w użytkowaniu i stwarza możliwość 
dobrego, urozmaiconego wypoczynku.

Folder.indd   38-39 2008-09-02   21:07:17



�0 �1

Farma Życia – kalendarium wydarzeń

Witold Dygoń i Jerzy Perzanowski. Przewodniczącym Rady 
został senator Stefan Jurczak, a Prezesem Zarządu – Alina 
Perzanowska.
W wyniku zabiegów Fundacji zapada decyzja o wygaśnięciu 
trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Domu Pomocy 
Społecznej w Więckowicach w stosunku do nieruchomości 
państwowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 85/5  
o powierzchni � ha.

 1999
Starosta Powiatu Krakowskiego oddaje Fundacji w bezpłat-
ne użytkowanie na okres 10 lat nieruchomość o powierzchni 
� ha z przeznaczeniem na wybudowanie Ośrodka Centrum 
Nauki i Życia „Farma”, z promesą, że „(...) w przypadku 
zagospodarowania terenu będącego przedmiotem umowy 
zgodnie z celem, na jaki jest on oddawany w użytkowanie, 
prawo użytkowania zostanie przedłużone na dalszy okres” 
(Akt Notarialny z dnia �8.06.1999 roku).
Prezes Fundacji przygotowuje koncepcję programowo-me-
rytoryczną Centrum Nauki i Życia „Farma”. 

 2000
Powstaje koncepcja architektoniczno-urbanistyczna Cen-
trum Nauki i Życia „Farma” przygotowana przez mgr inż. 
arch. Krystynę Łyczakowską wraz ze współpracownikami. 

 1996–1997

Zarząd Krakowskiego Oddziału Krajowego Towarzystwa 
Autyzmu, na wniosek Aliny Perzanowskiej, decyduje o po-
trzebie stworzenia Centrum Nauki i Życia „Farma”, ośrod-
ka pobytu stałego, pracy, nauki, terapii i rehabilitacji oraz 
rekreacji dla dorosłych osób z autyzmem, o powierzchni 
terenu około � ha.

Na prośbę Krakowskiego Oddziału KTA, Wojewódzki Ze-
spół Pomocy Społecznej wskazuje parcelę o powierzchni  
�1 ha �� a w Więckowicach, należącą do gospodarstwa po-
mocniczego Domu Pomocy Społecznej.

Powstaje opracowanie wstępnego projektu podziału działki 
ze wskazaniem � ha na potrzeby Centrum Nauki i Życia 
„Farma”.

Gmina Zabierzów opracowuje studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy, uwzględ-
niając postulaty KTA.

 1998

Powstaje Fundacja Wspólnota Nadziei (akt notarialny usta-
nowienia Fundacji z dnia �0.0�.1998 roku, rejestr Funda-
cji z dnia �6.01.1999 roku), która na mocy porozumienia  
z Krakowskim Oddziałem KTA ma prowadzić samodzielnie 
sprawy Centrum Nauki i Życia „Farma”. Fundatorami są 

Farma Życia  
– kalendarium wydarzeń
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Fundacja czyni starania o dofinansowanie inwestycji ze środ-
ków PFRON i z Kontraktu Wojewódzkiego. W wyniku tego 
następuje podział działki nr 85/5 na trzy działki – 85/1�, 
85/1�, 85/1�. Działka nr 85/1� o powierzchni ok. 1 ha zo-
staje przekazana Fundacji w użytkowanie wieczyste, działka 
nr 85/1� o powierzchni ok. 6 ha pozostaje w bezpłatnym 
użytkowaniu na okres 10 lat, a działka nr 85/1� („zwyczajo-
wa droga”) zostaje oddana do dyspozycji Starostwa Powia-
towego. 

� października �00� podczas I Pikniku Integracyjnego Kar-
dynał Franciszek Macharski dokonuje poświęcenia kamienia 
węgielnego pod budowę Centrum Nauki i Życia „Farma”. 

 2004

Odbywa się przetarg na budowę domu mieszkalnego. 

Firma Budopol realizuje budowę pierwszego domu miesz-
kalnego wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Zostaje zaprojektowane oraz wykonane ogrodzenie całego 
terenu.

 2005 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu 
krakowskiego-ziemskiego w Krakowie wydaje pozwolenie 
na użytkowanie.

9 października podczas II Pikniku Integracyjnego odbywa 
się uroczyste poświęcenie pierwszego domu na Farmie. 

 2001

Fundacja uzyskuje decyzję o zmianie planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Zabierzów w odniesieniu do 
działki 85/5.

 2002

Powstaje i zostaje złożony wniosek o ustalenie warunków za- 
budowy i zagospodarowania terenu w sprawie budowy 
Centrum Nauki i Życia „Farma”.

Fundacja uzyskuje decyzję o ustaleniu „wykorzystania tere-
nu na cele zamierzonej inwestycji polegającej na budowie 
Centrum Nauki i Życia „Farma” na dz. Nr 85/5 w Więcko-
wicach”.

Fundacja podejmuje decyzję dotyczącą I etapu budowy, tj. 
pierwszego budynku mieszkalnego dla pięciu mieszkańców, 
zmieniając jednocześnie nieco jego charakter w stosunku 
do pierwotnej koncepcji, w związku z koniecznością do-
datkowego uwzględnienia funkcji biurowej, rehabilitacyjnej  
i warsztatowej.

 2003

Powstaje projekt budowlany i wykonawczy budynku miesz-
kalnego wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
oraz kosztorysem inwestorskim.

Wydział Architektury Gminy Zabierzów zatwierdza projekt 
budowlany i wydaje pozwolenie na budowę.
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 2007

Powstaje opracowanie Strategia funkcjonowania i rozwo-
ju gospodarstwa ekologicznego, a w nim projekty: wstępny 
projekt koncepcyjny budynku inwentarsko-gospodarczego; 
szczegółowe projekty ogrodu rekreacyjnego, sadu, jagod-
nika, warzywnika; technologia produkcji zwierzęcej; opra-
cowanie dotyczące instalacji wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii.

 2008

Powstaje wstępny projekt koncepcyjny drugiego domu 
mieszkalnego przewidzianego dla kolejnych siedmiu osób 
z autyzmem, w którym dodatkowo planuje się stworzenie 
pracowni przetwórstwa owocowo-warzywnego i zaplecza 
socjalnego dla uczestników zajęć na Farmie.

Fundacja podejmuje decyzję o budowie stacji transforma-
torowej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania za-
równo istniejącego budynku, jak i dalszych planowanych 
inwestycji.

Realizowane są poważne projekty obejmujące zarówno Ho-
stel jak i Farmę Życia.

Patronat nad projektem Centrum Nauki i Życia „Farma”
Małopolski Urząd Marszałkowski – �000
Akademia Rolnicza w Krakowie – �000
Pat i Nuala Matthews z Irlandii – �000
Światowa Organizacja Autyzmu – �005

 2006

Na Farmie realizuje się wiele różnych projektów, z których 
największe to:

„Partnerstwo dla Rain Mana – Rain Man dla Partnerstwa” 
(finansowany ze środków EFS w ramach IW Equal, lider: 
Fundacja Synapsis), „Strategia na życie – integracja zawo-
dowa i społeczna osób z autyzmem” (środki Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej, FIO), „Od Hostelu do Farmy: 
ku dorosłości osób z autyzmem” (środki PFRON, Program 
Partner �006).

Projektami objętych zostaje �5 osób z autyzmem, dojeżdża-
jących pięć dni w tygodniu w kilkuosobowych podgrupach 
do Więckowic.

Odbywają się całodobowe pobyty adaptacyjne dla kandyda-
tów do zamieszkania na Farmie.

Zostaje posadzony sad, zagajnik i aleja lipowa oraz wyty-
czony warzywnik. Zbierane są pierwsze plony: ziemniaki, 
pomidory, ogórki, buraki.

Fundacja zostaje zarejestrowana jako producent rolny i po-
dejmuje starania o uzyskanie certyfikatu ekologicznego gos-
podarstwa rolnego.

Fundacja podejmuje starania o uregulowanie spraw związa-
nych ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia 10-letniego 
użytkowania działki 85/1�, występuje z wnioskami do Sta-
rostwa Powiatowego i innych władz (bez odpowiedzi). 
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Nagrody, wyróżnienia, dyplomy  
dla Fundacji Wspólnota Nadziei i Aliny Perzanowskiej

Złota Odznaka Przyjaciela Dzieci z Autyzmem (1998, Wysoka Komisja Ośrodka Terapeutyczno- 
-Szkolnego dla Dzieci Autystycznych w Krakowie, ul. Bałuckiego 6) dla Aliny Perzanowskiej

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego (�1 grudnia �000 roku) dla Fundacji Wspólnota 
Nadziei w uznaniu osiągnięć w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Honorowy tytuł „Krakowianka Roku �00�” (Pierwszy Krakowski Klub Soroptimist International) 
dla Aliny Perzanowskiej

Dyplom w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” 
(�8 czerwca �005 roku) dla Fundacji Wspólnota Nadziei, laureata w kategorii „Polityka społeczna”

Dyplom Uznania dla uczestnika półfinału edycji Konkursu na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską 
Pro Publico Bono w �005 roku (11 listopada �005 roku)

Dyplom Kapituły Fundacji POLCUL (1� września �006 roku) dla Aliny Perzanowskiej, 
za działalność na rzecz osób dotkniętych autyzmem w Krakowie

Nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego Dla Osób Działających Na Rzecz Dobra Innych 
Amicus Hominum (�00�) – wyróżnienie dla Aliny Perzanowskiej

Osoby, które otrzymały tytuł  
Dobroczyńcy Fundacji Wspólnota Nadziei

Wanda Sokołowska, Wielka Brytania, �000 

Katarzyna Trezise, Wielka Brytania, �000

Krystyna Hubczenko-Łyczakowska, �000

Krzysztof Bogdanowicz, �000

Barbara Gruskoś, �005

Jacek Stokłosa, �005

Radosław Sosnowski, �00�

Zbigniew Fijak, �008

Maria i Michał Wroniszewscy, �008

Irma Donders, Holandia, �008
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