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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA WSPÓLNOTA NADZIEI

Kraj          POLSKA Województwo     
MAŁOPOLSKIE

Powiat KRAKOWSKI

Gmina ZABIERZÓW Ulica OGRODOWA Nr domu 17 Nr lokalu 

Miejscowość 
WIĘCKOWICE

Kod pocztowy 32-082 Poczta BOLECHOWICE Nr telefonu 606837302

Nr faksu 123784359 E-mail biuro@farma.org.pl Strona www farma.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-03-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35161731000000 6. Numer KRS 0000115868
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Zarząd:
1. Alina Krystyna Perzanowska - prezes.
2. Teresa Maria Jaśkiewicz-Obydzińska - wiceprezes.
3. Krystyna Wanda Hubczenko-Łyczakowska - wiceprezes.
4. Beata Grotkiewicz - członek zarządu.
5. Edward Tomasz Bolak - członek zarządu.
6. Piotr Michał Ćwik - członek zarządu.

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Zgromadzenie Fundatorów:
1. Witold Andrzej Dygoń.
2. Roman Józef  Butscher.

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz 
społeczności osób niepełnosprawnych dotkniętych autyzmem i 
pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz na rzecz ich rodzin, a 
w szczególności:
a) założenie ośrodka stałego pobytu oraz pracy, terapii i rehabilitacji 
osób dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami 
rozwojowymi, a także zapewnienie niezbędnych środków dla 
działalności tego ośrodka, oraz sprawowanie pieczy nad jego
działalnością, a w przyszłości rozwój sieci takich wspólnot,
b) upowszechnianie wiedzy o autyzmie i sposobach jego terapii,
c) skupianie wokół idei Fundacji osób chcących pomóc bliźnim 
dotkniętym autyzmem.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) przygotowanie programu i zasad funkcjonowania Ośrodka,
b) budowę Ośrodka oraz zorganizowanie jego działalności,
c) zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego działania Ośrodka,
d) prowadzenie Ośrodka z wykorzystaniem idei ekologii i polityki
zrównoważonego rozwoju,
e) szkolenie personelu Ośrodka,
f) konferencje, wykłady, szkolenia i publikacje popularyzujące 
nowoczesne metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób z 
autyzmem,
g) prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 
edukacji, terapii, rehabilitacji, w tym również aktywizacji zawodowej 
i społecznej osób dotkniętych autyzmem,
h) działania mające na celu ochronę zdrowia,
i) prowadzenie doradztwa i poradnictwa dla rodzin, organizacji i 
instytucji zajmujących się świadczeniem pomocy osobom z 
autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi,
j) działanie na rzecz społeczeństwa równych szans,
k) wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem 
pozarządowym i publicznym w zakresie integracji i aktywizacji 
społecznej osób niepełnosprawnych,
l) realizowanie zadań publicznych w zakresie wspierania osób
niepełnosprawnych z autyzmem,
m) wspieranie działalności szkoleniowej, badawczej i informacyjnej 
służącej rozwojowi inicjatyw obywatelskich i spójności działań 
sektora pozarządowego,
n) prowadzenie analiz, badan oraz dokonywanie ekspertyz 
dotyczących instrumentów, metod i programów związanych z 
osobami niepełnosprawnymi,
o) działania sprzyjające zwiększeniu możliwości oddziaływania 
organizacji pozarządowych na rynek pracy,
p) prowadzenie pośrednictwa pracy na rzecz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych,
q) rozwijanie alternatywnych form pracy dostosowanych do osób
niepełnosprawnych, w tym w ramach prowadzonego hotelu i 
gospodarstwa rolnego,
r) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych 
dla osób z autyzmem i ich rodzin,
s) współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami 
społecznymi, krajowymi i międzynarodowymi, działającymi w 
zakresie objętym celami Fundacji, jak równie_ z osobami i 
instytucjami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji 
poprzez organizowanie wspólnych akcji dotyczących:
- zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, leków, żywności,
odzieży na rzecz osób dotkniętych autyzmem i pokrewnymi 
zaburzeniami rozwojowymi,
- udzielania im i ich rodzinom wszechstronnej pomocy finansowej i 
rzeczowej,
- wspierania inicjatyw zmierzających do poprawy stanu przepisów 
prawa w zakresie problemu autyzmu,
- uwrażliwiania społeczeństwa na potrzeby osób dotkniętych 
autyzmem.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

ochrona i promocja zdrowia
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II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W 2011 roku Fundacja Wspólnota Nadziei realizowała główne cele statutowe. 

A. Pierwszoplanowa działalność statutowa to dalsze tworzenie (budowa) 
prowadzenie i rozwijanie ośrodka pobytu stałego, pracy, terapii i rehabilitacji, 
zwanego Farmą Życia w Więckowicach, a także ściśle z tym związane 
prowadzenie w Krakowie Hostelu „Dom w połowie drogi” - jako etapu 
poprzedzającego zamieszkanie osób z autyzmem na Farmie. 
Wspierającą, choć odrębną jednostką był także działający na Farmie Życia 
NZOZ Autyzm. 

- Prowadzenie ośrodka Farma Życia.
Prowadzenie odbywało się w obrębie następujących struktur:  Rodzinnego 
Domu Pomocy i Dziennego Centrum Aktywności,  w oparciu o bazę lokalową 
Pierwszego Domu na Farmie Życia. 
A.1.1. Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy (RDP) odbywało się w ramach 
odpłatnej działalności statutowej Fundacji Wspólnota Nadziei. RDP powołany 
został w 2008 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w 
Zabierzowie.  Nadzór nad RDP sprawuje GOPS. Aktualna umowa z GOPS 
obejmuje okres od 1.07.2009 do 30.06.2014 roku. Prowadzenie Rodzinnego 
Domu Pomocy to zadanie zlecone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Zabierzowie. Oprócz usług bytowych i opiekuńczych świadczone były w RDP 
usługi terapeutyczno-rehabilitacyjne.

- Prowadzenie Dziennego Centrum Aktywności (DCA).
Dzienne Centrum Aktywności to struktura obejmująca wielorakie aktywności 
prowadzone dla osób z autyzmem w trybie dziennym. Jednostka ta nie ma 
stałych źródeł finansowania. Aktywności oferowane przez DCA mają charakter  
terapeutyczno-rehabilitacyjny, edukacyjno-zawodowy oraz rekreacyjny.
Główne źródła finansowania DCA w roku 2011: 
1. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON) na zadanie  „ Kompleksowe wsparcie osób 
z autyzmem-rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające na Farmie Życia - 
„Dzienne Centrum Aktywności oraz Hostel „Dom w połowie drogi”. Liczba 
beneficjentów objętych rehabilitacją w ramach powyższego zadania: 21 osób.
2. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na projekt „Wsparcie 
zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.
W projekcie uczestniczyło 60 dorosłych osób z autyzmem z terenu województwa 
małopolskiego.
- Prowadzenie gospodarstwa ekologicznego
- Kontynuacja i zakończenie budowy drugiego budynku mieszkalnego na Farmie 
Życia w Więckowicach. 
- Prowadzenie NZOZ AUTYZM. 
 
- Prowadzenie i rozwijanie Hostelu „Dom w połowie drogi”. W roku 2011 
prowadzono w nim specjalistyczne usługi opiekuńczo - terapeutyczne dla 7 osób 
kandydujących do zamieszkania na Farmie.
Usługi pobytowe finansowane były ze środków PFRON na zadanie 2:5 pod 
nazwą  „Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem-rehabilitacja, terapia i zajęcia 
usprawniające na Farmie Życia - „Dzienne Centrum Aktywności oraz Hostel 
„Dom w połowie drogi” jak również ze środków własnych Fundacji, pozyskanych 
z darowizn.
Inne formy i zakres działalności statutowej.
- prowadzenia doradztwa i poradnictwa dla rodzin, organizacji i instytucji 
zajmujących się świadczeniem pomocy osobom z autyzmem i pokrewnymi 
zaburzeniami rozwojowymi
Poradnictwo i doradztwo miało miejsce poza strukturą NZOZ, jak również poza 
programem realizowanych projektów/zadań. Dotyczyło nie tylko osób z 
autyzmem i ich rodzin, ale także wizytujących Farmę instytucji i organizacji. 
Poradnictwo i doradztwo udzielane było zarówno w sposób bezpośredni jak 
również w formie odpowiedzi na listy i telefony z pytaniami od zainteresowanych. 
W zależności od potrzeb i możliwości, prowadzili je pracownicy biurowo-
administracyjni, członkowie zespołu merytorycznego, członkowie zarządu. 
W roku 2011 udzielono ponad 60 porad.
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- bezpośrednia współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami 
społecznymi, krajowymi i międzynarodowymi, jak również z osobami prywatnymi 
i instytucjami w zakresie objętym celami Fundacji oraz wspieranie współpracy 
różnych podmiotów w zakresie integracji i aktywizacji społecznej osób 
niepełnosprawnych.
Najważniejsze w roku 2011 podmioty to:
- Gmina Miejska Kraków; nieodpłatne użyczenie od roku 2001 budynku przy 
ul. Olsztyńskiej 14 w Krakowie na prowadzenie Hostelu „Dom w połowie drogi”;
- Starostwo Powiatu Krakowskiego; sprawy użyczenia parceli 85/14 w 
Więckowicach;
- Małopolski Urząd Wojewódzki; sprawy użyczenia parceli 85/14 w 
Więckowicach;
- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; sprawy rozbudowy Farmy 
Życia i źródeł dofinansowania;
- Gmina Zabierzów: dofinansowanie integracyjnej imprezy plenerowej; zlecenie 
przez GOPS zadania „Prowadzenie usług bytowych i opiekuńczych w formie 
Rodzinnego Domu Pomocy”;
- Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego -współpraca, nieodpłatne usługi 
doradcze, udział w branżowych szkoleniach;
- Uniwersytet Rolniczy - praktyki studenckie na Farmie , doradztwo rolno-
ogrodnicze;
- Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie- praktyki studentów kierunków 
pedagogicznych na Farmie;
- Zespół Szkół Ponad-gimnazjalnych w Giebułtowie- wolontariat akcyjny;
- Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w 
Więckowicach, Sołectwo w Więckowicach, Stowarzyszenie Sportowe  „POTOK” 
w Więckowicach-stałe współdziałanie na szczeblu lokalnym;
- Porozumienie Organizacji Pozarządowych Pracujących na Rzecz Dzieci i Osób 
Dorosłych z Autyzmem i z Pokrewnymi Zaburzeniami oraz ich Rodzin Autyzm - 
Polska;
- Stowarzyszenie Autyzm-Europa: prenumerata czasopisma LINK, składka 
członkowska;
- Fundacja Synapsis: współpraca merytoryczna i organizacyjna;
- Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej (ZIK): współpraca merytoryczna
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i 
Architektury Krajobrazu: współpraca merytoryczna;
- I Krakowski Klub Soroptimist International: współpraca organizacyjna;
- Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice;
- Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach: udział 
podopiecznych Fundacji w okolicznościowych imprezach.
W związku z realizowanym projektem: „Wsparcie zatrudnienia osób dorosłych 
z autyzmem” (finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL) 
współpraca miała także miejsce z takimi podmiotami jak:  

- Małopolski Związek Pracodawców, Kraków;
- Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA, Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w  Nowym Sączu;
- Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku; 
- Dom Pomocy Społecznej w Bobrku;
- Treko Laser Sp. z o.o. w Skawinie;
- Harcerski Ośrodek Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Korzkwi;
- Bank Żywności w Krakowie;
- ATTIC Sp. z o.o;
- Stowarzyszenie Sportowe POTOK (Świetlica OSP – Więckowice).

Natomiast w ramach zadania „Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem-
rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające na Farmie Życia - „Dzienne 
Centrum Aktywności oraz Hostel „Dom w połowie drogi” współpraca miała 
miejsce z:
- Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj
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2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

300

39

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

W 2011 roku Fundacja Wspólnota Nadziei realizowała szereg 
działań w ramach działalności nieodpłatnej pożytku publicznego. 
Trzy główne rodzaje działalności nieodpłatnej to:
I.
W ramach realizacji celu fundacji jakim jest: założenie ośrodka 
stałego pobytu oraz pracy, terapii i rehabilitacji osób dotkniętych 
autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi, a także 
zapewnienie niezbędnych środków dla działalności tego ośrodka, 
oraz sprawowanie pieczy nad jego działalnością, a w przyszłości 
rozwój sieci takich wspólnot, poprzez:
a) przygotowanie programu i zasad funkcjonowania Ośrodka,
b) budowę Ośrodka oraz zorganizowanie jego działalności,
c) zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego działania 
Ośrodka,
w ramach wpisu w KRS dotyczącego przedmiotu działalności 
statutowej organizacji pożytku publicznego: przygotowanie 
programu i zasad funkcjonowania ośrodka stałego pobytu dla 
osób dotkniętych autyzmem, budowa ośrodka oraz 
zorganizowanie jego działalności, zakup sprzętu niezbędnego do 
prawidłowego działania ośrodka, szkolenie personelu ośrodka - 
PKD 87.30.Z, kontynuowano i zakończono budowę drugiego 
budynku mieszkalnego na Farmie Życia w Więckowicach. 
Pozyskane na budowę fundusze pochodziły z kilku źródeł. Były 
to:
- środki na realizację projektu w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego (umowa nr 
MRPO.06.03.02-12-551/09-00-XVI/458/FE/10 z dnia 01.07.2010) 
pn. "Budowa obiektu zamieszkania zbiorowego: II etap Farmy 

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 Rodzinny Dom Pomocy Więckowice 3

2 NZOZ Autyzm Więckowice 19
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Życia - ośrodka pobytu stałego, pracy, terapii i rehabilitacji osób 
dotkniętych autyzmem"
- dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji 
Województwa Małopolskiego na zadanie "Budowy budynku 
mieszkalnego - zamieszkania zbiorowego (II etap Farmy Życia, 
ośrodka pobytu stałego oraz pracy, terapii i rehabilitacji osób 
dotkniętych autyzmem) na działkach o nr: 85/13 i 85/14 we wsi 
Więckowice Gmina Zabierzów wraz z instalacją C.O. w oparciu o 
kotłownię gazową, przyłącz gazowy średniego ciśnienia, 
instalacją wody zimnej wraz z przyłączem do sieci wodociągowej,  
instalacją kanalizacyjną wraz z przyłączem do sieci kanalizacyjnej 
sanitarnej, instalacją elektryczną, odgromową i wentylacji 
mechanicznej, przyłączem kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem 
retencyjnym bezodpływowym, projektowanym kablem 
elektrycznym i likwidacją kabla elektrycznego oraz dojazdem, 
chodnikiem i miejscami parkingowymi" na podstawie umowy nr 
VIII/132/PS/1853/10 z dnia 6 sierpnia 2010 na dofinansowanie 
robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji 
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych na podstawie 
Uchwały nr 463/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. Zarządu 
Województwa Małopolskiego oraz Uchwały nr XLVII/757/10 z 
dnia 2 lipca 2010 r. Sejmiku Województwa Małopolskiego.
- darowizna na dofinansowanie budowy od prywatnej Fundacji 
Holenderskiej (pragnącej zachować anonimowość),
- darowizny od rodzin i przyjaciół osób z autyzmem 
kandydujących do zamieszkania w drugim domu.
Funkcję inwestora zastępczego pełniła Inwestorsko - Projektowa 
Spółdzielnia Pracy Investprojekt (umowa z dnia 11.06.2010), 
wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu była firma RE-Bau 
(umowa z dnia 2.08.2010). 
Inwestycja została zrealizowana na podstawie decyzji o 
pozwoleniu na budowę z dnia 12.10.2009 r., oraz decyzji 
zatwierdzającej projekt zamienny z dnia 30.03.2011 r., wydanych 
przez Starostę Krakowskiego.  Na dzień 31.12.2010 dom był w 
stanie surowym zamkniętym. W 2011 roku zakończono budowę i 
uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (17.11.2011 - 
prawomocność decyzji: 3.12.2011 r.). Dane techniczne inwestycji: 
powierzchnia zabudowy: 374,19 m2, powierzchnia użytkowa: 
858,86 m2, kubatura: 3698,60 m2, ilość kondygnacji: 3.
 
II. 
W ramach prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych 
oraz edukacji, terapii, rehabilitacji, w tym również aktywizacji 
zawodowej osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami 
rozwojowymi (PKD 85.59.B) w ramach podklasy pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, realizowano w 
ramach Dziennego Centrum Aktywności następujące projekty:
- Zadanie zlecone Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON) -Oddział Małopolski - 1:1 „ 
Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem - rehabilitacja, terapia i 
zajęcia usprawniające na Farmie Życia - „Dzienne Centrum 
Aktywności oraz Hostel „Dom w połowie drogi” (Umowa nr 
ZZO/000053/12/D z dnia 26 lipca 2010). Termin realizacji 
zadania: 01.01.2010 - 31.03.2013. Liczba beneficjentów objętych 
rehabilitacją w ramach powyższego zadania: 21 osób. W ramach 
zadania odbywały się w 2011 roku zajęcia dla młodzieży i 
dorosłych osób z autyzmem dające im możliwość nauki i 
samodzielnego wykonywania użytecznej pracy, rozwijające ich 
zaradność życiową, kształtujące samodzielność, poszerzające 
wiedzę o świecie i o nich samych. Zajęcia miały charakter ciągły. 
Prowadzona rehabilitacja społeczna koncentrowała się na 
następujących obszarach i warunkach funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych: nauka organizowania czasu wolnego, nauka 
czynności życia codziennego, wsparcie terapeutyczne, 
stworzenie ustrukturyzowanego / bezpiecznego, przewidywalnego 
otoczenia dla osób z autyzmem, rozwój umiejętności sprawnego 
komunikowania się z otoczeniem, ogólne usprawnianie 
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zaburzonych funkcji organizmu i ograniczenie deficytów 
rozwojowych osób z upośledzeniem umysłowym. W ramach 
projektu, przygotowano niezbędne zaplecze, uzupełniono 
wyposażenie pracowni, zaktualizowano Indywidualne Plany 
Działania dla każdego z uczestników. Prowadzono działania na 
rzecz osób z autyzmem - rehabilitację w zakresie czynności życia 
codziennego i samoobsługi w ramach działań pracowni 
gospodarstwa domowego - łączącej wykonywanie prac 
domowych z nabywaniem umiejętności kulinarnych oraz 
ćwiczeniem zaradności i samodzielności; prowadzono 
rehabilitację w zakresie poprawy koncentracji i zdolności do 
wykonywania systematycznej pracy w ramach pracowni 
stolarskiej - trening umiejętności manualnych, prac precyzyjnych, 
wykonywanie drobnych prac montażowo-naprawczych; 
rehabilitację w zakresie poprawy dokładności i cierpliwości, w 
ramach zajęć w pracowni ogrodniczej prowadzono trening 
umiejętności pracy fizycznej, uczono wykonywania prac 
ogrodniczych i polowych, w ramach terapii i rehabilitacji w 
zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej prowadzono zajęcia 
plastyczne i z zakresu sztuki użytkowej rozwijające wyobraźnię i 
zmysł estetyczny.
- W ramach projektu Wsparcie zatrudnienia osób dorosłych z 
autyzmem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
działania 7.2.1. to znaczy Priorytetu VII: promocja integracji 
społecznej, Działania: 7.2.: przeciwdziałanie wykluczeniu i 
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1: 
aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki;  realizowanego przez Fundację Wspólnota Nadziei w 
okresie 01.01.2010 – 31.12.2011 (projekt nr WND-
POKL.07.02.01-12-049/09), obejmującego obszar województwa 
małopolskiego, w roku 2011 wsparciem objęto: 60 dorosłych osób 
z autyzmem, z terenu całego województwa małopolskiego o 
znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które nie 
pozostawały w zatrudnieniu. W sumie w projekcie Wsparcie 
zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem, brało udział 61 osób ze 
spektrum autyzmu: 6 kobiet [9,8%] i 55 mężczyzn [90,2%]. Wśród 
61 BO, którzy brali udział w projekcie, znalazło się 8 osób z 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności [13,1%], i 53 ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności [86,9%]. Średnia wieku 
BO wynosiła 28 lat, najmłodsi uczestnicy mieli 19 lat, najstarszy 
52 lata. Wszyscy 61 BO, są mieszkańcami województwa 
małopolskiego. Pochodzą oni z 6 powiatów: krakowskiego (38 
osób – 62,2%), oświęcimskiego (16 osób – 26.2%), 
nowosądeckiego (4 osoby – 6,5%), bocheńskiego (1 osoba – 
1,6%), chrzanowskiego (1 osoba – 1,6%), brzeskiego (1 osoba – 
1,6%). 22 BO to osoby w momencie rozpoczęcia udziału w 
projekcie uczące lub kształcące się.
Głównym celem projektu była poprawa dostępu do zatrudnienia 
osób ze spektrum autyzmu oraz organizacja kompleksowego 
modelu wsparcia dla tej grupy osób niepełnosprawnych. 
Problemem społecznym, którego dotyczył, jest brak 
kompleksowych szkoleń oraz odpowiedniej pomocy skierowanej 
do osób ze spektrum autyzmu, a co za tym idzie ich niemalże 
całkowita nieobecność na rynku pracy i całkowite długofalowe 
uzależnienie od pomocy a głównie wsparcia rodzin. 
Niepełnosprawność i brak możliwości podejmowania 
zatrudnienia, uniemożliwiają tej grupie osób samodzielne i 
niezależne decydowanie i wpływanie na własne społeczne 
funkcjonowanie.  Projekt kładł nacisk na rozwój kształcenia 
ustawicznego rozumianego zarówno jako szkolenia zawodowe 
dorosłych, jak i prowadzenie działalności oświatowo-
wychowawczej jako procesu zmierzającego do możliwie 
wszechstronnego rozwoju osobowości, kształtowania motywacji w 
zakresie podejmowania edukacji zawodowej i zatrudnienia, 
kształtowania uzdolnień, zainteresowań, ogólnej sprawności 
umysłowej, umiejętności samokształceniowych jak również 
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samostanowienia w wyborze stylu życia oraz umiejętności i 
wiedzy niezbędnych do zarządzania czasem. Równolegle, projekt 
miał za zadanie kształtowanie świadomości i postaw społecznych 
na rzecz lepszej adaptacji osób niepełnosprawnych ze spektrum 
autyzmu w miejscu pracy oraz wsparcie kobiet – matek/opiekunek 
osób z autyzmem na których to zwykle spoczywa obowiązek 
opieki i zapewnienie im czasu na własne potrzeby w okresie 
realizacji działań projektowych z ich dziećmi/podopiecznymi.
W ramach działań projektowych udzielono osobom 
niepełnosprawnym następującego wsparcia:
1. Przeprowadzono proces doradztwa zawodowego dla osób ze 
spektrum autyzmu z wykorzystaniem Indywidualnych Planów 
Zatrudnienia, które umożliwiły diagnozę predyspozycji 
zawodowych osób z autyzmem.

2. Przeprowadzono szkolenia osób z autyzmem w zakładzie 
praktycznego doradztwa zawodowego w ramach 4 pracowni o 
specjalnościach: handlowej; rolno-ogrodniczej; sztuki użytkowej 
(stolarka oraz krawiectwo/hafciarstwo); usług porządkowych i 
zaangażowano w nim osoby autystyczne z odpowiednimi 
predyspozycjami zawodowymi. Szkolenia przeprowadzone 
zostały przez trenerów zawodu.

3. Zrealizowano działania w zakresie coachingu. Każda osoba 
(BO), miała swojego job coacha, który towarzyszył jej podczas 
realizacji projektu. W projekcie zrealizowano wszystkie typy 
coachingu, tj.:

• klasyczny – na etapie przygotowania beneficjenta do 
zatrudnienia,
• typowy – na etapie intensywnego szkolenia w miejscu pracy,
• weryfikacyjny – na etapie doszkalania w przypadku niskiej 
okresowej oceny jakości pracy beneficjenta,
• nie ingerujący – na etapie monitorowania pracy po 
usamodzielnieniu się BO. 

4. Umożliwiono osobom z autyzmem odbycie staży zawodowych 
w warunkach otwartego rynku pracy. Staże umożliwiły zdobycie 
doświadczenia zawodowego i podstawowych umiejętności 
praktycznych. Na podstawie IPZ oraz opinii doradcy 
zawodowego, trenera zawodu oraz job coacha zostały 
wytypowane osoby, gotowe do odbycia staży zawodowych na 
otwartym rynku. Staże zorganizowano w miejscach ustalonych z 
pracodawcami w zakresie i czasie uszczegółowionym w ramach 
podpisanej umowy o współpracy pomiędzy fundacją a 
Pracodawcą oraz fundacją a BO. Zakres tematyczny staży 
pokrywał się z tematyką szkoleń. Staże realizowano w oparciu o 
opracowany program stażowy.
5. Umożliwiono osobom z autyzmem podjęcie zatrudnienia w 
warunkach otwartego rynku pracy.

Ad 1.
 W ramach projektu prowadzono usługi doradztwa zawodowego 
w ośrodkach będących w dyspozycji Fundacji Wspólnota Nadziei, 
tzn. na Farmie Życia w Więckowicach, przy ul. Olsztyńskiej 14 w 
Krakowie, a także w formie zorganizowanych „lotnych usług” w 
ramach których doradca zawodowy dojeżdżał na terenie 
województwa małopolskiego do rekrutowanych BO, tak aby 
umożliwić dostęp do usług wszystkim zainteresowanym. W 
ramach realizacji usług doradczych, doradca zawodowy 
przeprowadził diagnozę predyspozycji zawodowych osób z 
autyzmem - BO projektu, co zaowocowało powstaniem 60 
Indywidualnych Planów Zatrudnienia, oraz świadczył 
indywidualne usługi doradcze w wymiarze (nie mniej niż) 15 h na 
1 BO co poskutkowało nabyciem przez 60 uczestników wiedzy z 
zakresu indywidualnych predyspozycji zawodowych, 
zwiększeniem zdolności i umiejętności do adaptacji i integracji w 
środowisku pracy oraz do utrzymania zatrudnienia, rozwinięciem 
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umiejętności interpersonalnych, wzmocnieniem poczucia własnej 
wartości. W związku z tym, iż część BO projektu ze względu na 
swoje deficyty komunikacyjne i poznawcze, oraz towarzyszącą 
autyzmowi niepełnosprawność intelektualną, wymagała 
dłuższego niż zakładany okresu na nabywanie wiedzy w zakresie 
indywidualnych predyspozycji zawodowych, w ramach 
indywidualnie dostosowanego elastycznego modelu doradztwa, 
doradca zawodowy w uzasadnionych merytorycznie przypadkach 
i po konsultacji z koordynatorem merytorycznym projektu 
zwiększał wymiar godzin usług doradczych. Ogółem w projekcie 
zrealizowano 1116 h indywidualnych usług doradztwa 
zawodowego (ok.70% tej liczby w okresie sprawozdawczym). 
Ad 2.
W wyniku realizacji działań projektowych, każdy z 60 BO (którzy 
ukończyli projekt) uczestniczył w szkoleniach zawodowych 
zgodnie z wybranym i dostosowanym do jego potrzeb, 
możliwości, zainteresowań i ograniczeń wynikających z 
niepełnosprawności wariancie, w ramach jednej, lub kilku 
specjalności (pracowni), w wymiarze (nie mniej) niż 200 h/1 BO. 
Ogółem zrealizowano 13 287 h szkoleń zawodowych (ok.70% tej 
liczby w okresie sprawozdawczym) co poskutkowało 
zwiększeniem przez 60 uczestników zdolności i umiejętności do 
adaptacji i integracji w środowisku pracy oraz do utrzymania 
zatrudnienia. Zatem łącznie na 61 BO (którzy uczestniczyli w 
projekcie), pełne szkolenia w Zakładzie Praktycznego Doradztwa 
Zawodowego zrealizowało (ukończyło) 60 BO, czyli 98,4%.
Ad 3.
Zadanie realizowane było w ośrodkach będących w dyspozycji 
Fundacji Wspólnota Nadziei, tzn. na Farmie Życia w 
Więckowicach, przy ul. Olsztyńskiej 14 w Krakowie, a także w 
formie zorganizowanych „lotnych usług” w ramach których job 
coachowie dojeżdżali na terenie województwa małopolskiego do 
uczestników projektu, tak aby umożliwić dostęp do usług 
wszystkim zainteresowanym. Było to możliwe dzięki współpracy 
z: Domem Pomocy Społecznej w Bobrku, ul. Księżnej Ogińskiej 
2; 32-661 Bobrek i Warsztatem Terapii Zajęciowej w Nowym 
Sączu, ul. Tarnowska 109. Dodatkowo zadanie realizowano (w 
miejscach odbywania przez BO, staży zawodowych, 
nieodpłatnych praktyk zawodowych i akcji wolontaryjnych): Treko 
Laser, ul. Piłsudskiego 23, Skawina, Attic, ul. Zawiła 50 i ul. 
Skotnicka, Kraków, Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy 
„Korzkiew”, 32-088 Przybysławice–Korzkiew, Fitness Klub 
„Sprint”– ul. Morawskiego 12 Kraków, Stowarzyszenie Sportowe 
LKS Potok, 32-082 Więckowice 49, Samorządowe Przedszkole 
Nr 122 w Krakowie, ul. Fiołkowa 13, 31-478 Kraków, Bank 
Żywności, ul. Zabłocie 22, Kraków (wolontariat związany z 
akcjami zbiórki żywności) Klasztor Świętego Franciszka, Plac 
Wszystkich Świętych 5, Kraków (nieodpłatne praktyki zawodowe 
BO – praca „pod oknem papieskim”). 
Każdy z BO, projektu miał przydzielonego Job coacha, 
wspierającego go na każdym etapie uczestnictwa w projekcie. W 
wyniku realizacji zadania 3, każdy z 60 BO uczestniczył w 
coachingu zgodnie z wybranym i dostosowanym do jego potrzeb, 
możliwości, zainteresowań i ograniczeń wynikających z 
niepełnosprawności wariancie zgodnym z indywidualnym 
harmonogramem prac i zgodnym z wytycznymi Indywidualnym 
Planem Zatrudnienia, w wymiarze (nie mniej) niż 150h /1 BO, a w 
przypadku uczestników staży zawodowych wymiarze 
dodatkowych 100 h / 1 BO.  Ogółem zrealizowano 12 072 h job 
coachingu. (21 uczestników staży zawodowych zrealizowało w 
czasie trwania projektu co najmniej 250 h job coachingu / 1 BO – 
stażystę (ok.70% tej liczby w okresie sprawozdawczym) 
wytypowanego na podstawie opinii job coacha i IPZ, a kolejnych 
49 BO którzy ukończyli projekt - co najmniej 250 h/ 1 BO) co 
poskutkowało nabyciem przez 60 uczestników wiedzy z zakresu 
indywidualnych predyspozycji zawodowych, zwiększeniem 
zdolności i umiejętności do adaptacji i integracji w środowisku 
pracy oraz do utrzymania zatrudnienia, rozwinięciem umiejętności 
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interpersonalnych, wzmocnieniem poczucia własnej wartości. 
Dodatkowo działania merytoryczne prowadzone w ramach 
zadania 1, 2, 3 a więc uczestnictwo BO projektu w ramach 
kompleksowych profesjonalnych działań tworzących system 
wsparcia, odciążyły osoby sprawujące  nad osobami 
niepełnosprawnymi z autyzmem w tym również kobiety – 
matki/opiekunki przez zapewnienie im czasu wolnego w 
wymiarze:  26475 h (1116 h – doradztwa zawodowego + 13287 h 
szkoleń zawodowych + 12072 h job coachingu - ok.70% tej liczby 
w okresie sprawozdawczym). W związku z tym, że 58 osób 
sprawujących opiekę nad BO to kobiety (96.6%)  a 96.6% godzin 
łącznie udzielonego wsparcia w ramach trzech wymienionych 
powyżej działań to 25574 h (nie licząc czasu dojazdu na zajęcia, 
przerw na posiłki i godzin stażowych) zatem na jedną kobietę – 
matkę/opiekunkę przypada średnio 441 h czasu wolnego.
Ad.4
Uczestnicy projektu odbywali staże w okresie: wrzesień 2010 – 
grudzień 2011. 
Zadanie to realizowane było w następujących miejscach: Treko 
Laser, ul. Piłsudskiego 23, Skawina, Attic, ul. Zawiła 50 i ul. 
Skotnicka, Kraków, Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy 
„Korzkiew”, 32-088 Przybysławice–Korzkiew, Fitness Klub 
„Sprint”– ul. Morawskiego 12 Kraków, Stowarzyszenie Sportowe 
LKS Potok, 32-082 Więckowice 49, Samorządowe Przedszkole 
Nr 122 w Krakowie, ul. Fiołkowa 13, 31-478 Kraków.
Wyłoniono zatem 6 pracodawców u których zorganizowano staże 
dla osób ze spektrum autyzmu.
Organizacja płatnych staży zawodowych, w warunkach otwartego 
rynku pracy, to istotny element projektu i ważny czynnik 
praktycznej nauki zawodu, nauki umiejętności wykonawczych, ale 
też współpracy i odpowiedzialności. 
Łącznie w stażach zawodowych u 6 pracodawców uczestniczyło 
21 BO czyli 35 % wszystkich BO, którzy w pełni zrealizowali 
projekt:  14.3% stażystów to osoby z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, 85.7 %  to osoby ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności . Były to 4 kobiety – 19 % (wszystkie kobiety 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności) i 17 mężczyzn – 
81% (14 mężczyzn ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 
3 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).
Każdy z 21 stażystów oprócz umowy posiadał indywidualny 
program stażu, listę obecności i ankietę przebiegu stażu 
zawierającą opinię pracodawcy.
Okres odbywania stażu i miesięczny wymiar stażu, dostosowany 
był do indywidualnych potrzeb pracodawców i możliwości BO.
Łącznie stażyści zrealizowali: 3433 h stażowych (ok.70% tej 
liczby w okresie sprawozdawczym).
Ad.5
Wartość dodana projektu – nieodpłatne praktyki, wolontariat, 
zatrudnienie osób z autyzmem na otwartym rynku pracy.
Pozytywna ocena kompetencji i kwalifikacji zawodowych BO, ze 
strony Pracodawców umożliwiły uzyskanie dodatkowych (nie 
założonych we wniosku) rezultatów a mianowicie uczestnictwo 
BO w nieodpłatnych praktykach na otwartym rynku pracy, 
działania wolontaryjne i zatrudnienia przez Pracodawców, BO 
projektu w ramach umów o dzieło w warunkach otwartego rynku 
pracy.
Wśród 6 BO [9,8% wszystkich 61 BO], którzy podjęli zatrudnienie, 
znalazły się 2 osób z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, i 4 ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności.

III.
-Prowadzenie działalności na rzecz społeczności osób 
niepełnosprawnych dotkniętych autyzmem i na rzecz 
społeczeństwa równych szans, jak również współpraca z 
instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi, krajowymi 
i międzynarodowymi, działającymi w zakresie objętym celami 
fundacji, jak również z osobami i instytucjami wykazującymi 
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zainteresowanie celami fundacji, jak również organizowanie 
imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych dla osób z 
autyzmem i ich rodzin, jak również: konferencje, wykłady, 
szkolenia i publikacje popularyzujące cywilizowane metody opieki 
nad osobami autystycznymi, w ramach kodu PKD- 94.99.Z 
realizowane były w 2011 roku, poprzez następujące działania:

- W ramach kontynuacji  międzynarodowego projektu DIANA – 
Disability in Sustainable Agriculture: a New Approach for Training 
of practitioners  - Niepełnosprawność w rolnictwie ekologicznym: 
nowe podejście do szkolenia pracowników (504094-LLP-1-2009-
1-IT-LEONARDO-LMP) - Program Uczenie się przez całe życie 
(Lifelong Learning Program, LLP). Termin realizacji projektu 
„DIANA”: 01.11.2009-31.10.2012.
Partnerzy (poza Fundacją Wspólnota Nadziei):
- University of Bologna (partner wiodący), Włochy;
- P.A. Group S.r.I., Włochy;
-  Associazione Conca d’Oro Onlus, Włochy;
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), Polska;
- QAP Decision,  Francja;
- Ferme de Bellechambre, Francja;
- Plant Research International, Wageningen UR , Holandia;
- De Noorderhoeve, Holandia;
- PETRARCA- European Academy for the Cultureof Landscape, 
Niemcy;
- Okohof Kuhhorst, Niemcy;
- Associacao de Paralisia Cerebtral de Coimbra, Portugalia;
- Fondazione San Gottardo,  Włochy.

Projekt DIANA jest skierowany do praktyków pracujących z 
osobami z niepełnosprawnością umysłową lub zaburzeniami 
psychicznymi zatrudnionymi (lub mogącymi znaleźć zatrudnienie) 
w rolnictwie. Jego celem jest wypełnienie poważnej podwójnej 
luki: braku technicznych kompetencji terapeutów/trenerów z 
przygotowaniem psychologicznym lub pedagogicznym; braku 
kompetencji pedagogicznych lub psychologicznych u 
pracowników z przygotowaniem rolniczym,
poprzez rozwój innowacyjnych szkoleń skierowanych do 
terapeutów, trenerów i praktyków z wykształceniem rolniczym, 
pracujących w sektorze „social farming”.
Wypełnienie tej luki jest szczególnie istotne, gdyż  
„zaangażowane społecznie rolnictwo”   ma bardzo pozytywny 
wpływ na integrację społeczną oraz ochronę środowiska, oferuje 
ponadto niezwykłe możliwości szkolenia oraz pracy dla dużej 
grupy osób niepełnosprawnych i w inny sposób pokrzywdzonych 
przez los. Projekt DIANA opiera się na współpracy naukowców (z 
zakresu nauk rolniczych i społecznych) oraz profesjonalistów z 
farm terapeutycznych. Ta specyfika pozwala na dialog i wymianę 
doświadczeń, wzbogacone różnorodnością kompetencji 
uczestników.  W 2011 roku w ramach realizacji projektu odbyły 
się między innymi: Fundacja Wspólnota Nadziei zorganizowała w 
Krakowie 3 - dniowe spotkanie partnerów połączone z 
prezentacją i 1 dniową wizytą w ośrodku Farma Życia w terminie: 
24 - 26.01.2011. W czasie spotkań dokonano między innymi 
podsumowania rezultatów pakietu działań zwianych z samooceną 
organizacji partnerskich (WP3a – Self assessment) oraz 
rozpoczęto pracę nad metodologią części treningowej projektu 
(WP2c – Training path).
Od 13 do 15 kwietnia 2011 miały miejsce obrady partnerów 
projektu, połączone z wizyta studyjną na farmie stowarzyszenia 
Associacao de Paralisia Cerebtral de Coimbra - APCC w 
Portugalii w którym brało udział 2 delegatów naszej fundacji.
Od 19 do 21 wrzesnia 2011 miały miejsce obrady partnerów 
projektu, połączone z wizyta studyjną na farmie Hofgemeinschoft 
Weide - Hardebek w Niemczech w którym także brało udział 2 
delegatów naszej fundacji.
W sierpniu 2011 na Farmie Życia w Więckowicach testowano 
uzgodniony w projekcie schemat ścieżki szkoleniowej (treningów 
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pilotażowych).
Od 03.10. 2011 do 08.10.2011 w ramach testowania treningów 
pilotażowych na Farmie Życia w Więckowicach miała miejsce 
wizyta gości specjalnych (w ramach monitoringu zewnętrznego) – 
pracowników Ferme de Belle Chambre z Francji.

- W ramach  realizacji wieloletniego projektu: “EDU-SERF: 
Education through the serious fun” / “EDU-SERF: Uczenie się 
przez poważną zabawę” w ramach Programu Gruntvig (numer 
umowy: 2009-1-DE2-GRU06-01831 2) - termin realizacji: 
-1.08.2009-31.07.2011, w 2011 roku kontynuowano działania 
tego 3 letniego projektu. Projekt „Uczenie się przez poważną 
zabawę” polegał na wymianie doświadczeń między różnego typu 
partnerami: F+U Sachsen gGmbH z Niemiec (organizacja 
zajmująca się szkoleniami dorosłych, zwłaszcza z grup „mniej 
uprzywilejowanych”, głównie bezrobotnych), Wexford Local 
Development z Irlandii (organizacja zajmująca się pracą ze 
„zmarginalizowanymi” społecznościami lokalnymi) i Dimotikos 
Organismos Ygeias Pronoias z Grecji (organizacja związana z 
administracją lokalną, oferująca wsparcie dla osób z różnego 
rodzaju niepełnosprawnością) i z Polski Fundacją Wspólnota 
Nadziei. Partnerzy wymieniali się doświadczeniami w trakcie 
wzajemnych wizyt. W wyjazdach uczestniczyły osoby z 
autyzmem, terapeuci/opiekunowie oraz rodzice. Każde spotkanie 
partnerów było połączone z sesją koordynacyjną projektu. Projekt 
był dokumentowany w postaci kroniki-pamiętnika, , a pod koniec 
opracowane zostało kompendium- broszura z opisem 
zrealizowanych „modelowych” nieformalnych działań 
edukacyjnych. 21-27 marca 2011 miała miejsce wizyta u partnera 
niemieckiego w której brało udział 6 delegatów fundacji - 2 osoby 
z autyzmem, rodzic 1 z osób z autyzmem, 2 pracowników i 
koordynator projektu. 6 – 12 czerwca 2011 miała miejsce wizyta 
w Wexford (Irlandia) - w której uczestniczyli delegaci Fundacji 
Wspólnota Nadziei - 2 osoby z autyzmem i 4 pracowników: 2 
Rodzinnego Domu Pomocy, 1 Dziennego Centrum Aktywności i 
koordynator projektu  , poprzedzona "próbą generalna" odprawy  
w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków 
– Balice (zorganizowanym dzięki uprzejmości Dyrekcji Portu).

- Kontakty międzynarodowe miały także miejsce dzięki  
współpracy z AIESEC, międzynarodową organizacją studencką i 
pobytom na Farmie stażystów /wolontariuszy z całego świata (w 
roku 2011 roku mieszkało na Farmie i włączonych było w pracę w 
gospodarstwie łącznie 6 osób z krajów takich jak: Czechy,  
Ukraina, Turcja, Chiny, Brazylia). 

- W ramach akcji: Małopolskie Targi Ekonomii Społecznej – 
Market Możliwości,  prowadzonej przez Fundację Gospodarki i 
Administracji Publicznej oraz Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Krakowie Fundacja Wspólnota Nadziei wzięła udział 
w targach ekonomii społecznej, które odbyły się w dniu 18 
czerwca 2011 r. w centrum handlowym Bonarka City Center w 
Krakowie (ul. Kamieńskiego 11). Prezentowano możliwości i 
efekty pracy osób niepełnosprawnych z autyzmem.
 
- W ramach działań towarzyszących związanych z uroczystością 
poświęcenia Drugiego Domu na Farmie 9.09.2011 odbył się 
Koncert Charytatywny (Scena w kamieniołomie) na którym 
wystąpił zespół "Prasłowianki", oraz Kasia Cygan z Zespołem, w 
tym samym dniu, w godzinach dopołudniowych odbyła się także 
konferencja prasowa i promocja książki Objuczona dusza. 
Yolande & Alain Letur, wydanej przez Fundację Wspólnota 
Nadziei i spotkanie z autorką i jej synem (osobą z autyzmem).

- 10 września 2011 roku na Farmie Życia miała miejsce 
uroczystość poświęcenia Drugiego Domu na Farmie. Na 
uroczystości gościliśmy wiele ważnych osób. Obecni byli m.in. 
przedstawiciele hierarchii kościelnej, wojewoda małopolski, 
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politycy, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawicielka 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiciele 
zaangażowanego społecznie biznesu, przedstawiciele środowisk 
naukowych, i inni zainteresowani działalnością na rzecz osób 
niepełnosprawnych z autyzmem. Uroczystość miała miejsce w 
godzinach dopołudniowych, później część uczestników wzięła 
udział w Dniu Farmera opisanym poniżej.

- W ramach realizacji zadań publicznych Gminy Zabierzów w 
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji w roku 2011 
Fundacja Wspólnota Nadziei realizowała zadanie "Dzień Farmera 
- spotkanie dożynkowe" (umowa nr ZRP.272.3.22..2011) - 
będące cykliczną imprezą kulturalno - rekreacyjną połączoną z 
zawodami i zabawami o charakterze rekreacyjnym dla młodzieży i 
dorosłych osób z autyzmem mieszkających i uczestniczących w 
zajęciach na Farmie Życia, dla rodzin osób z autyzmem, 
zaproszonych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w 
Więckowicach, dla dzieci i młodzieży mieszkańców społeczności 
lokalnej. 
Dzień Farmera odbył się 10 września 2011 roku (był to piknik 
jednodniowy, popołudniowy), był imprezą kulturalno - rekreacyjną, 
integrującą  osoby niepełnosprawne ze społecznością lokalną 
oraz promującą zdrowy styl życia, w tym aktywny wypoczynek i 
zdrowe odżywianie. W dniu pikniku przeprowadzono zabawy 
sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, przygotowano 
poczęstunek dla uczestników imprezy (poczęstunek, grill, 
ognisko), zgromadzonym uczestnikom przybliżono w przystępny 
sposób problem autyzmu, zaprezentowano osiągnięcia Farmy 
oraz efekty pracy osób z autyzmem w gospodarstwie 
ekologicznym (płody rolne, własnoręcznie zrobione przetwory), 
zgromadzeni wysłuchali występu zespołu muzycznego "Bracia 
Blues", zorganizowano warsztaty z recyklingu, we współpracy z 
OSP Więckowice zorganizowano pokaz sprzętu strażackiego. W 
pikniku brało udział ok. 100 osób, (w tym osoby niepełnosprawne 
z opiekunami ok. 30-40 osób), były to osoby z autyzmem i ich 
rodziny skupione wokół Fundacji Wspólnota Nadziei, mieszkańcy 
Rodzinnego Domu Pomocy na Farmie Życia, mieszkańcy Domu 
Pomocy w Więckowicach, uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Nowym Sączu, przedstawiciele władz lokalnych, 
społeczność lokalna, harcerze z 5 "A" ZDH Orlęta w Zabierzowie 
oraz uczestnicy realizowanego przez Fundację 
międzynarodowego projektu goszczący w tym czasie na Farmie 
Życia. Patronat honorowy nad imprezą objęło Porozumienie 
Organizacji Autyzm - Polska a medialny - TVP Kraków, Radio 
Kraków oraz Dziennik Polski.

- Dzięki współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w 
dniach 17-18 października 2011 r., na Farmie Życia miała miejsce 
wizyta uczestników Europejskiej Platformy Przeciwdziałania 
Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu zorganizowanej przez 
polską Prezydencję oraz Komisję Europejską. 17 października, 
po zakończeniu obrad w Krakowie, na Farmę Życia w 
Więckowicach przyjechała grupa ok. 20 zaangażowanych 
społecznie dziennikarzy z kilku krajów Unii. Podczas 2-godzinnej 
wizyty, zapoznali się oni z koncepcją, zasadami działania i 
formami wsparcia udzielanego na Farmie Życia. Zadawali 
pytania, odnośnie źródeł finansowania naszego Ośrodka, 
możliwości multiplikacji i szerszego wdrażania modelu 
wypracowanego na Farmie w polskich warunkach prawnych i 
finansowych.
18 października w ramach wizyty studyjnej na Farmę przyjechało 
35 uczestników konwencji. Zapoznali się oni z zasadami działania 
ośrodka, obserwowali pracujące osoby z autyzmem.

- W dniach 1 - 10 grudnia 2011 Fundacja Wspólnota Nadziei 
zorganizowała obchody Europejskiego Tygodnia Autyzmu. 
Zorganizowano 3 spotkania: 3.12.2011, "Spotkanie przy kawie" 
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na Farmie Życia, 5.12.2011, spotkanie w ramach wieczoru 
lietacko-muzycznego z udziałem osób z autyzmem w "Cafe 
Foyer", 7.12.2011,- spotkanie w ramach Dnia otwartego Na 
Farmie Życia.
 
- 21 grudnia 2011 miało miejsce realizowane w ramach projektu 
Wsparcie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem - spotkanie z 
Pracodawcami. Tytuł Pracodawcy Nadziei za postawę wrażliwego 
społecznie pracodawcy oraz za umożliwienie osobom dorosłym z 
autyzmem rozpoczęcia aktywności zawodowej w ramach 
otwartego rynku pracy, otrzymali:  TREKO LASER Sp. z o.o., 
ATTIC Sp. z o.o., Stowarzyszenie Sportowe LKS Potok, 
Przedszkole Samorządowe nr 122, Fitness Klub „Sprint”, 
Fundacja Kształcenia Wypoczynku i Rekreacji OKWiR w Korzkwi, 
EXTEND VISION Sp. z o.o.

- 
 
- Za prowadzenie działalności na rzecz społeczności osób 
niepełnosprawnych dotkniętych autyzmem i na rzecz 
społeczeństwa równych szans, Fundacja Wspólnota Nadziei 
miała zaszczyt otrzymać wyróżnienie w konkursie do Nagrody Pro 
Publico "Samorządność dla solidarności" w roku 2011 
(11.11.2011) - za projekt Centrum Nauki i Życia FARMA.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 87.30.Z

85.59.B

94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

W 2011 roku Fundacja Wspólnota Nadziei realizowała działania w 
ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego. 
Dwa główne rodzaje działalności to:
I.
W 2011 roku w ramach działalności odpłatnej pożytku 
publicznego, cel statutowy:  założenie ośrodka stałego pobytu 
oraz pracy, terapii i rehabilitacji osób dotkniętych autyzmem i 
pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi, a także zapewnienie 
niezbędnych środków dla działalności tego ośrodka, oraz 
sprawowanie pieczy nad jego działalnością, a w przyszłości 
rozwój sieci takich wspólnot, a w szczególności  prowadzenie na 
jego terenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz edukacji, 
terapii, rehabilitacji, w tym również aktywizacji zawodowej i 
społecznej osób dotkniętych autyzmem: PKD - 87.30.Z  pomoc 
społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i 
osób niepełnosprawnych, prowadzono Rodzinny Dom Pomocy 
(RDP). 
RDP powołany został w 2008 roku przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej (GOPS) w Zabierzowie. Nadzór nad RDP 
sprawuje GOPS. Pierwsza umowa z GOPS obejmowała okres 1 
roku, kolejna została zawarta na okres od 1.07.2009 do 
30.06.2014 roku. Pierwszych troje mieszkańców, wywodzących 

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Druk: MPiPS 15

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


się z Gminy Kraków, skierowanych przez MOPS, mieszka w 
Domu od 1 września 2008 roku. Miesięczny koszt pobytu jednego 
mieszkańca wynosi 4.436,06 zł. Opłaty za pobyt ponosi 
mieszkaniec (w wysokości 70% swojego dochodu), jego rodzina 
oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Koszt 
prowadzenia domu jest wyższy o około 2 tys. zł miesięcznie, stąd 
konieczność posiadania dodatkowych środków na jego 
funkcjonowanie. W roku 2011 były to głównie środki pozyskane z 
tytułu 1% pdof.
Z wolnego pokoju przy RDP korzystał także mężczyzna z 
autyzmem, student Historii Sztuki UJ. Nie wymagał On 
specjalistycznych usług opiekuńczych, ale korzystał ze wsparcia 
w postaci dostępnego poradnictwa, rehabilitacji i terapii oraz 
szkoleń zawodowych oferowanych przez DCA.
Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy to zadanie zlecone 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie. 
Oprócz usług bytowych i opiekuńczych świadczone były w RDP 
usługi terapeutyczno-rehabilitacyjne. Dla mieszkańców tworzone 
były Indywidualne Plany Działania zgodnie z którymi prowadzono 
rehabilitację i usprawnianie psychoruchowe. Mieszkańcy RDP 
objęci byli także specjalistycznymi usługami medycznymi, 
świadczonymi przez NZOZ Autyzm. Konsultacje  i poradnictwo  
psychologiczno-pedagogiczne oraz specjalistyczne sesje  
terapeutyczne odbywały się regularnie, w zależności od 
zgłaszanych przez personel RDP potrzeb; konsultacje i 
poradnictwo psychiatryczne miało miejsce raz w miesiącu w 
ramach godzin pracy Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ 
Autyzm.
Mieszkańcy Domu regularnie uczestniczyli w zajęciach 
Dziennego Centrum Aktywności w wymiarze 3-5 godzin. 
Uczestnicząc w projekcie „Wsparcie zatrudnienia osób dorosłych 
z autyzmem” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (POKL), oprócz praktycznej nauki zawodu na 
terenie Farmy Życia w Więckowicach, odbywali od 1 października 
2010 roku do 31 marca 2011 roku staż zawodowy polegający na 
świadczeniu usług porządkowych na terenie świetlicy 
stowarzyszenia LKS Potok w Więckowicach. Z kolei dzięki 
środkom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON) na zadanie 2:5 pod nazwą„ 
Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem-rehabilitacja, terapia i 
zajęcia usprawniające na Farmie Życia „Dzienne Centrum 
Aktywności oraz Hostel „Dom w połowie drogi” ze wsparcia w 
postaci specjalistycznych usług opiekuńczych jak również z 
rehabilitacji społecznej i zawodowej korzystały także osoby nie 
będące jeszcze mieszkańcami Farmy Życia, ale kandydujący do 
tego zamieszkania w najbliższej przyszłości, ucząc się m.in. 
rozmaitych czynności związanych  z prowadzeniem 
gospodarstwa domowego, w tym-czynności kulinarnych.

II.

W ramach zapisów zawartych w KRS dotyczących przedmiotu 
działalności odpłatnej, a mianowicie wpisu: konferencje, wykłady, 
szkolenia i publikacje popularyzujące cywilizowane metody opieki 
nad osobami autystycznymi, w ramach kodu PKD- 94.99.Z: 
Fundacja Wspólnota Nadziei prowadziła sprzedaż 2 wydanych 
przez siebie pozycji książkowych, a mianowicie:
 - Autyzm w centrum uwagi. Podręcznik z ćwiczeniami dla 
profesjonalistów. Tom McKernan i John Mortlock, Kraków 2004,
- Dorośli z autyzmem. Teoria i praktyka. Hugh Morgan, Kraków 
2004,
jak również wydała i prowadziła sprzedaż książki:
- Objuczona dusza. Yolande & Alain Letur. Kraków 2011.

Kod PKD:

Kod PKD:

87.30.Z

94.99.Z
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Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Fundacja Wspólnota Nadziei prowadzi działalność gospodarczą 
wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku 
publicznego, a nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza 
na działalność pożytku publicznego.
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji Wspólnota 
Nadziei jest:
- 58, 11, Z, wydawanie książek z wyłączeniem wydawania 
książek poświęconych autyzmowi,
- 58, 14, Z, wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych z 
wyłączeniem wydawania czasopism i wydawnictw periodycznych 
poświęconych autyzmowi,
- 68, 20, Z, wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- 70,22, Z, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania,
- 73, 11, Z, reklama,
- 82, 30, A działalność związana z organizacją targów i wystaw.

W roku 2011 działalność gospodarcza prowadzona była w 
ograniczonym zakresie. Przedmiotem tej działalności były usługi 
reklamowe (PKD 73.11.Z).

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

73.11.Z

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 2,378,166.31 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,091,464.48 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 168,164.36 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 246.00 zł
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4. Przychody z działalności finansowej 16,495.29 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 105,250.05 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,448,132.89 zł

1,035,423.45 zł

0.00 zł

122,257.57 zł

290,451.87 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 533,886.34 zł

0.00 zł

176,118.53 zł

345,848.34 zł

11,819.47 zł

0.00 zł

0.00 zł

100.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -55,006.32 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
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1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 20,627.47 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 105,250.05 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,962,406.25 zł 105,250.05 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

1,533,829.18 zł 45,959.05 zł

223,170.68 zł 48,323.86 zł

246.00 zł

129,589.38 zł 7,870.00 zł

3,197.14 zł 3,097.14 zł

72,373.87 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy 48,323.86 zł

2 Prowadzenie Dziennego Centrum Aktywności 27,632.06 zł

3 Prowadzenie NZOZ Autyzm 15,735.88 zł

1 Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 105,250.05 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

33.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

23.0 etatów
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46.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

51.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

8.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 43.00 osób

23.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

16.00 osób

e) inne osoby 7.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 1,036,184.16 zł

a) z tytułu umów o pracę 707,141.16 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 678,641.16 zł

nagrody

premie

0.00 zł

28,500.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 329,043.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

955,841.61 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 129,228.28 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 826,613.33 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,093.02 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4,500.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Prowadzenie całodobowych usług bytowych i opiekuńczych w formie Rodzinnego 
Domu Pomocy dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu osób wymagających z 
powodu wieku oraz niepełnosprawności intelektualnej (autyzm) wsparcia w tej formie

118,100.19 zł

2 "Dzień Farmera - spotkanie dożynkowe" 1,500.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 1:1) oraz 2:5) Komlpeksowe wsparcie osób z autyzmem - rehabilitacja, terapia i 
zajęcia usprawniające na Farmie Życia - "Dzienne centrum aktywności", oraz Hostel 
- "Dom w polowie drogi

269,720.67 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Zakres i sposoby świadczenia usług bytowych i 
opiekuńczych w pierwszym kwartale 2011 r., 
przestrzeganie praw mieszkańców RDP oraz 
współdziałania prowa

Zespół do przeprowadzania kontroli w 
Rodzinnym Domu Pomocy w 
Więckowicach Gminnego Osrodka 
Pomocy Społecznej w Zabierzowie.

2011-03-25

2 Zakres i sposoby świadczenia usług bytowych i 
opiekuńczych w drugim kwartale 2011 r., 
przestrzeganie praw mieszkańców RDP oraz 
współdziałania prowadzą

Zespół do przeprowadzania kontroli w 
Rodzinnym Domu Pomocy w 
Więckowicach Gminnego Osrodka 
Pomocy Społecznej w Zabierzowie.

2011-06-22
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

3 Zakres i sposoby świadczenia usług bytowych i 
opiekuńczych w trzecim kwartale 2011 r., 
przestrzeganie praw mieszkańców RDP oraz 
współdziałania prowadz

Zespół do przeprowadzania kontroli w 
Rodzinnym Domu Pomocy w 
Więckowicach Gminnego Osrodka 
Pomocy Społecznej w Zabierzowie.

2011-09-23

4 Zakres i sposoby świadczenia usług bytowych i 
opiekuńczych w czwartym kwartale 2011 r., 
przestrzeganie praw mieszkańców RDP oraz 
współdziałania prowad

Zespół do przeprowadzania kontroli w 
Rodzinnym Domu Pomocy w 
Więckowicach Gminnego Osrodka 
Pomocy Społecznej w Zabierzowie.

2011-12-16

5 Kontrola sanitarna kompleksowa. Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Krakowie.

2011-04-19
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Oprócz 3 głównych rodzajów nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego, w 2011 roku Fundacja 
Wspólnota Nadziei kontynuowała działania związane z prowadzeniem i rozwijaniem Hostelu „Dom w połowie drogi”, 
przy ul. Olsztyńskiej 14 w Krakowie. W roku 2011 prowadzono w nim specjalistyczne usługi opiekuńczo - 
terapeutyczne dla 7 osób kandydujących do zamieszkania na Farmie. Usługi pobytowe finansowane były ze środków 
PFRON na zadanie 2:5 pod nazwą  „Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem-rehabilitacja, terapia i zajęcia 
usprawniające na Farmie Życia - „Dzienne Centrum Aktywności oraz Hostel „Dom w połowie drogi” jak również ze 
środków własnych Fundacji, pozyskanych z darowizn. Przy Hostelu działał także Ośrodek Wsparcia traktowany jako 
Filia DCA z Więckowic. Oprócz zajęć o charakterze edukacyjnym i terapeutyczno-rehabilitacyjnym uczestnicy 
korzystali z zaplecza budynku Hostelu przechowując w nim sprzęt i ubrania robocze, z których korzystali wyjeżdżając 
na staże/praktyki zawodowe do różnych krakowskich i podkrakowskich firm. 
W związku z tym, że w grudniu 2011 roku zakończył się okres umowy zawartej z Wydziałem Skarbu Urzędu Miasta 
Krakowa na użytkowania budynku przy ul. Olsztyńskiej 14 w Krakowie, już w 2009 roku podjęto w Urzędzie Miasta 
Krakowa starania zmierzające do przedłużenia tej umowy o kolejne 10 lat.  Sprawę finalizowano w 2011 roku. Na 
podstawie aktu notarialnego zawartego pomiędzy Fundacja Wspólnota Nadziei a Gminą Miejską Kraków na 
podstawie Zarządzenia nr 2859,2011 wydanego przez Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.11.2011 r., w sprawie 
ustanowienia prawa użytkowania na okres 10 lat na rzecz Fundacji Wspólnota Nadziei na nieruchomościach 
stanowiących własność Gminy Kraków, położonych przy ul. Olsztyńskiej w Krakowie, oraz opinii nr 212/11 Komisji 
Mienia i Przedsiębiorczości Rady Miasta Krakowa z dnia 8.11.2011 r., znak: BR.01.0014.2.5.212.2011, z której 
wynika, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała nieruchomości będące własnością Gminy Kraków, a które przeznaczone 
są do oddania w użytkowanie na okres 10 lat na rzecz Fundacji Wspólnota Nadziei na prowadzenie działalności 
statutowej, za które będą ponoszone opłaty roczne. Tak więc ustanowiono w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat 
odpłatne prawo użytkowania nieruchomości położonych przy ulicy Olsztyńskiej 14 w Krakowie na rzecz działalności 
statutowej fundacji.

W ramach realizacji celu statutowego: prowadzenie działań mających na celu ochronę zdrowia, kod PKD - 86.22.Z, 
w ramach nieodpłatnej działalności statutowej, Fundacja Wspólnota Nadziei, na Farmie Życia w Więckowicach 
prowadziła w 2011 roku Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Autyzm. W zwiazku z brakiem kontraktu z 
Narodowym Funduszem Zdrowia źródłem finansowania NZOZ AUTYZM  były środki własne Fundacji, środki z tytułu 
1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz środki PFRON (dofinansowanie do wynagrodzenia jednej z 
zatrudnionych w NZOZ osób). Poradnia Zdrowia Psychicznego i Zespół Leczenia Domowego, to działające w 2011 r. 
komórki organizacyjne NZOZ AUTYZM. Stale zatrudnieni w NZOZ AUTYZM pracownicy to: lekarz psychiatra - 
kierownik, dwóch psychologów, pielęgniarka, dwoje terapeutów. 

W ramach realizacji celu statutowego: prowadzenie Ośrodka z wykorzystaniem idei ekologii i polityki 
zrównoważonego rozwoju, Fundacja Wspólnota Nadziei kontynuowała prowadzenie gospodarstwa ekologicznego. W 
2011 roku, pod kierunkiem ogrodnika, zgodnie z zasadami ekologii, uprawiane były warzywa oraz owoce. Gros prac 
prowadzonych było w ramach DCA. Uczestnicy zajęć zajmowali się uprawą ziemniaków, pomidorów, ogórków, 
kapusty, cukini, dynii,  itd. Część warzyw produkowana była w tunelach foliowych. Oprócz przygotowania ziemi rolnej 
pod uprawy, wysiew, sadzenie i pielęgnację, uczestnicy brali aktywny udział w zbiorach i przetwórstwie, 
prowadzonych na własne potrzeby RDP i DCA. W 2011 roku, dzięki środkom EFS na projekt „Wsparcie zatrudnienia 
osób dorosłych z autyzmem” wykonano sporo nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych w wyróżnionej części 
rekreacyjnej Farmy, w zagajniku i wzdłuż ogrodzenia. Miejsce to ma być podwaliną pod planowany Ośrodek 
Rekreacji Plenerowej. W prowadzeniu ekologicznego gospodarstwa rolno-ogrodniczego duży udział doradczy miały 
następujące instytucje: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (MODR) w Karniowicach oraz sprawujący 
patronat nad Farmą - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Studenci Uniwersytetu Rolniczego odbywali na Farmie 
praktyki zawodowe, wspierając pracę mieszkańców Farmy i uczestników zajęć DCA.  Gospodarstwo rolno-
ogrodnicze Fundacji od roku 2008 posiada certyfikat gospodarstwa ekologicznego. Podobnie jak w latach 
poprzednich, prace na Farmie przebiegały zgodnie z Planem Działalności Rolnośrodowiskowej opracowanym na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6.08.2004 roku w ramach Działania 4. 
Wspieranie przedsięwzięć rolno środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt. Plan rozwoju obszarów wiejskich. 
W związku z tym Fundacja korzystała z płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno środowiskowych i poprawy 
dobrostanu zwierząt jak również płatności bezpośredniej otrzymanych z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.

Inne formy i zakres działalności statutowej.
W 2011 prowadzono także doradztwo i poradnictwo dla rodzin, organizacji i instytucji zajmujących się świadczeniem 
pomocy osobom z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.
Poradnictwo i doradztwo miało miejsce poza strukturą NZOZ, jak również poza programem realizowanych 
projektów/zadań. Dotyczyło nie tylko osób z autyzmem i ich rodzin, ale także wizytujących Farmę instytucji i 
organizacji. Poradnictwo i doradztwo udzielane było zarówno w sposób bezpośredni jak również w formie odpowiedzi 
na listy i telefony z pytaniami od zainteresowanych. W zależności od potrzeb i możliwości, prowadzili je pracownicy 
biurowo-administracyjni, członkowie zespołu merytorycznego, członkowie zarządu. W roku 2011 udzielono ponad 60 
porad.
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Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Edward Bolak /członek zarządu / 30 czerwca 2012 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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