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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)                       

Druk: MPiPS 2



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 sie 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, badań oraz dokonywanie ekspertyz 
dotyczących instrumentów, metod i programów związanych z 
osobami niepełnosprawnymi,
o) działania sprzyjające zwiększeniu możliwości oddziaływania 
organizacji pozarządowych na rynek pracy, w tym w ramach 
prowadzonego hostelu i gospodarstwa rolnego,
p) prowadzenie pośrednictwa pracy na rzecz zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych,
q) rozwijanie alternatywnych form pracy dostosowanych do osób 
niepełnosprawnych,
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 również 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.

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W 2012 roku Fundacja Wspólnota Nadziei realizowała wszystkie główne cele 
statutowe. 
Pierwszoplanowa działalność statutowa to dalsze tworzenie, prowadzenie i 
rozwijanie ośrodka pobytu stałego, pracy, terapii i rehabilitacji oraz aktywizacji 
zawodowej i społecznej, zwanego Farmą Życia w Więckowicach (gmina 
Zabierzów, województwo małopolskie), a także ściśle z tym związane 
prowadzenie w Krakowie Hostelu „Dom w połowie drogi” - jako miejsca realizacji 
działań terapeutyczno szkoleniowych i etapu wstępnego  poprzedzającego 
usamodzielnienie i/lub zamieszkanie osób z autyzmem na Farmie. 
Wspierającą, choć odrębną jednostką był także działający na Farmie Życia 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Autyzm - mający 2 komórki 
organizacyjne: Poradnię Zdrowia Psychicznego i Zespół Leczenia Domowego. 
• Prowadzenie Ośrodka Farma Życia.
Prowadzenie Ośrodka odbywało się w 2012 roku w obrębie następujących 
struktur:  Rodzinnego Domu Pomocy/Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej 
"Na Farmie Życia" w Więckowicach i Dziennego Centrum Aktywności;  w oparciu 
o bazę lokalową Pierwszego i Drugiego Domu na Farmie Życia oraz  teren, 
zaplecze i infrastrukturę ekologicznego gospodarstwa rolno-ogrodniczego w 
Więckowicach spełniającego funkcje terapeutyczne w ramach "zielonej terapii" 
oraz stanowiącego zaplecze treningów i rehabilitacji zawodowo-społecznej. 
Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy (RDP)/ Małopolskiego Domu Pomocy 
Społecznej "Na Farmie Życia" odbywało się w ramach odpłatnej działalności 
statutowej Fundacji Wspólnota Nadziei. 
Dzienne Centrum Aktywności to struktura obejmująca wielorakie aktywności 
prowadzone dla osób z autyzmem w trybie dziennym. Jednostka ta nie ma 
stałych źródeł finansowania. Jej profil i „byt” zależny jest od pozyskanych 
środków na realizację projektów/ zadań, a aktywności oferowane przez DCA 
mają charakter  terapeutyczno-rehabilitacyjny, edukacyjno-zawodowy oraz 
rekreacyjny.
W 2012 roku Dzienne Centrum Aktywności działało głównie w ramach 
nieodpłatnej działalności statutowej poprzez realizację przez Fundację projektów 
dofinansowywanych z różnorakich źródeł (środki m.in.: Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Europejskiego Funduszu Społecznego - 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - działania: 1.3.6; 7.2.2, Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji - Program "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig, Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności - Program "Przemiany w Regionie" - Rita, 
środki na zadanie publiczne Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gminy 
Zabierzów, oraz wspierania realizacji zadania publicznego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego). 
Źródłem finansowania w roku 2012 były głównie środki pozyskane na realizację 
następujących projektów/zadań:
- „Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem- rehabilitacja, terapia i zajęcia 
usprawniające na Farmie Życia - Dzienne Centrum Aktywności oraz Hostel - 
Dom w połowie drogi”.  Zadanie zlecone PFRON. Termin realizacji: 01.2010 - 
03.2013. (projekt w 2012 roku w trakcie realizacji);
- „Niepełnosprawność w zrównoważonym rolnictwie: nowe podejście do 
szkolenia pracowników (DIANA)”. Program Lifelong Learning Leonardo da Vinci. 
Okres realizacji:1.11.2009 – 31.10.2012;
- „Wsparcie osób z autyzmem II” – projekt realizowany w ramach Priorytetu I: 
Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.3: Ogólnopolskie programy 
integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 – PFRON, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Termin realizacji: 01.12.2011 r. - 30.09.2013 r. 
(projekt w 2012 roku w trakcie realizacji);
- „Dzień Farmera - spotkanie dożynkowe”. Urząd Gminy Zabierzów. Termin 

ochrona i promocja zdrowia
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realizacji: 12.07.2012-31.10.2012;
- „Dzień Farmera - rekreacja, integracja, informacja”. Urząd Marszałkowski. 
Termin realizacji: 1.08.2012-30.09.2012.;
- Świadomi obywatele dla autyzmu. Dialog Polska-Ukraina. Program „Przemiany 
w Regionie- RITA”. Termin realizacji: 15.06.2012- 15.09.2012.
- PI –PWP „Edu-Autyzm”. Partnerzy: Belgijskie Stowarzyszenie WAI-NOT, 
Małopolski Związek Pracodawców. Działanie 7.2.2 POKL. Termin realizacji: 
01.09.2012-28.02.2015. (projekt w 2012 roku  w trakcie realizacji);
- „Learning Groups: We Can Do It!”. Program Grundtvig, z udziałem partnerów z 
Turcji, Francji, Niemiec, Węgier. Termin realizacji: 1.08.2012- 31.07.2014. 
(projekt w 2012 roku  w trakcie realizacji);
- „Ku Nadziei - przeciw stereotypom”. Wojewoda Małopolski. Termin realizacji: 
1.11.2012- 30.09.2012.

Oprócz realizacji wymienionych powyżej projektów/zadań kontynuowano:
• Prowadzenie i rozwijanie  Hostelu „Dom w połowie drogi”, przy ul. Olsztyńskiej 
14 w Krakowie. 
• Prowadzenie ekologicznego gospodarstwa rolno-ogrodniczego.
• Prowadzenie instytucji szkoleniowej.

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

cały kraj

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

42

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

W 2012 Fundacja Wspólnota Nadziei realizowała szereg działań 

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 Rodzinny Dom Pomocy/Małopolski Dom Pomocy 
Społecznej „Na Farmie Życia”

Więckowice 5

2 NZOZ Autyzm Więckowice 19

Druk: MPiPS 5



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 ramach działalności nieodpłatnej pożytku publicznego. Trzy 
główne rodzaje działalności nieodpłatnej to:
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, budowy ośrodka oraz 
zorganizowanie jego działalności, zakup sprzętu niezbędnego do 
prawidłowego działania ośrodka, prowadzenie ośrodka z 
wykorzystaniem idei ekologii i polityki zrównoważonego rozwoju, 
szkolenie personelu ośrodka” – PKD 87.30.Z w ramach 
wybudowanego i oddanego do użytku z końcem 2011 roku II 
domu na Farmie Życia, przygotowywano obiekt do działalności 
poprzez strukturalizację przestrzeni zgodnie z wymogami 
ergonomicznymi i terapeutycznymi podejścia TEACCH, 
doposażono tenże obiekt: (część mieszkalna – kondygnacja 
parterowa - pomoce komunikacyjne, tablice korkowe 
wyposażenie pokoju opiekunów, naczynia i inne wyposażenie 
kuchenne, środki higieniczne, etc); część „przyziemia” – 
urządzono 3 szatnie, kuchnię podręczną - wielofunkcyjną służąca 
również jako miejsce dla porannych zajęć wprowadzających, 
magazyn dla sprzętu do pracowni ogrodniczej i stolarskiej oraz na 
odzież roboczą, oznaczono korytarze i pomieszczenia sanitarne, 
etc.  
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 nie sklasyfikowane, realizowano w 
ramach Dziennego Centrum Aktywności następujące projekty:
- zadanie zlecone Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON) – Oddział Małopolski – pn. 
„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. Liczba beneficjentów 
objętych rehabilitacją w ramach powyższego zadania (nr zadania 
1:1) w 2012 r: 23 osoby niepełnosprawne ze znacznym i 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z autyzmem. 
W ramach realizacji zadania odbywały się w 2012 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 zaburzonych funkcji organizmu i ograniczenie 
deficytów rozwojowych osób z upośledzeniem umysłowym. W 
ramach działań przygotowano niezbędne zaplecze, uzupełniono 
wyposażenie pracowni, zaktualizowano Indywidualne Plany 
Działań 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 
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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, 
wykonywania 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 realizacji zadania 2:5 ww. projektu objęto ponadto 9 
dorosłych osób z autyzmem wsparciem w formie 
specjalistycznych usług opiekuńczych przygotowujących do 
zamieszkania na Farmie Życia.
Termin realizacji: 01.2010 - 03.2013. (projekt w 2012 roku w 
trakcie realizacji).
W 2012 kontynuowano realizację międzynarodowego projektu 
DIANA – Disability In Sustainable Agriculture: a New Approach 
for Training of practitioners – „Niepełnosprawność w 
zrównoważonym rolnictwie: nowe podejście do szkolenia 
pracowników (DIANA)”. Program Uczenie się przez całe życie - 
Lifelong Learning Leonardo da Vinci. Umowa nr 504094-LLP-1-
2009-1-IT-LEONARDO-LMP). Okres realizacji:1.11.2009 – 
31.10.2012.
Projekt DIANA skierowany był do praktyków pracujących z 
osobami z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami 
psychicznymi zatrudnionymi (lub mogącymi znaleźć zatrudnienie) 
w rolnictwie. Jego celem było 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” („social farming”) 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 opierał się na współpracy naukowców (z zakresu 
nauk rolniczych i społecznych) oraz profesjonalistów z farm 
terapeutycznych. Ta specyfika pozwalała na dialog i wymianę 
doświadczeń, wzbogacone różnorodnością kompetencji 
uczestników. Projekt DIANA miał na celu stworzenie 
zintegrowanego programu szkoleń dla praktyków, aby umożliwić 
im sprostanie złożonym realiom funkcjonowania 
„zaangażowanego społecznie rolnictwa”. Podejście to opiera się 
na wspólnym szkoleniu pracowników z wykształceniem rolniczym 
i praktyków z wykształceniem społecznym, pedagogicznym i 
psychologicznym. Kluczową strategią pedagogiczną jest 
zintegrowanie kompetencji należących do bardzo różnych 
dziedzin (rolnictwo, zarządzane gospodarstwem, zarządzanie 
zasobami ludzkimi, jak również opieka nad osobami 
niepełnosprawnymi itp.). Metodyka wypracowanych szkoleń dla 
praktyków opiera się na interakcji i wzajemnym uczeniu się oraz, 
na ile to możliwe, nieformalnych metodach (wykorzystywanych w 
kontekście pracy). Rezultaty projektu to: wstępne badania stanu 
„społecznie zaangażowanego rolnictwa” („social farming”) w 
krajach partnerskich; samoocena potrzeb szkoleniowych 
profesjonalistów zatrudnionych w gospodarstwach; model ścieżki 
edukacyjnej z odpowiednimi pomocami i wytycznymi do jej 
szerszego wykorzystania; pilotażowe szkolenia testowane w 
krajach partnerskich; seminaria, targi i festyny upowszechniające 
wyniki projektu. 
Partnerzy projektu DIANA to (poza Fundacją Wspólnota Nadziei):
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Partner wiodący (lider): Alma Mater Studiorum – University of 
Bologna Department of Economy and Engineering Agricultures 
(DEIAGRA)  Viale Giuseppe Fanin, 50 – 40127 Bologna 
(www.agraria.unibo.it). 
- Z Portugalii: Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra - 
APCC  Rua Garcia de Orta – Vale das Flores (www.apc-
coimbra.org.pt).
- z Włoch: Associazione Conca d’Oro Onlus Via Rivoltella Bassa 
4 – 36061 Bassano del Grappa (www.concadoro.org). 
- Z Holandii:  De Noorderhoeve  Duinweg 125 NL-1871 AH 
Schoorl (www.noorderhoeve.nl),  Plant Research International, 
Wageningen University and Researchcentre 
P.O. Box 616, 6700 AP Wageningen (www.wur.nl). 
- Z Niemiec:  Wspólnota farm Weide-Hardebek  Hauptstrasse 32-
34 24616 Hardebek (www.weide-hardebek.de). 
- Z Włoch:  P.A Group S.r.l.  Ramo d’azienda: ThinkEurope 
Consulting  Viale del Lavoro, 33 – 37036 San Martino B.A. (VR) 
(www.pagroup.it , www.thinkeuropeconsulting.eu). 
- Z Francji: QAP Chateau Jail – 38570 Theys 
Foyer de vie Ferme de Belle Chambre  Ferme de Belle Chambre 
38660 Sainte-Marie - Du Mont 
(www.ferme.bellechambre@wanadoo.fr ).
Solid’Action  27 route des établissements 38660 Saint Hilaire du 
Touvet. 
- Z Polski: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) ul. 
Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa (www.sggw.pl). 
- Z Niemiec: PETRARCA – European Academy for the Culture of 
Landscape  c/o University of Kassel, FOEL, Nordbahnhofstr. 1a, 
D-37213 Witzenhausen  (www.soziale-landwirtschaft.de 
www.petrarca.info). 
- Z Szwajcarii: Fondazione San Gottardo  Via T.Tasso 8 - CH 
6900 Lugano (www.fsangottardo.ch). 

- „Wsparcie osób z autyzmem II” – projekt realizowany w ramach 
Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 
Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, 
Poddziałania 1.3.6 – PFRON Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 
Termin realizacji: 01.12.2011 r. - 30.09.2013 r. (projekt w trakcie 
realizacji). Celem projektu jest aktywizacja społeczno – 
zawodowa osób z autyzmem poprzez udzielenie kompleksowej, 
zindywidualizowanej usługi polegającej na wsparciu przy 
wchodzeniu 
i funkcjonowaniu na rynku pracy. Projekt zakłada wzmocnienie 
osób z autyzmem w wejściu 
i funkcjonowaniu na rynku pracy poprzez dokonanie diagnozy 
funkcjonalnej, opracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju 
Zawodowego, zapewnienie wsparcia specjalistycznego, 
podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych, szkolenia 
zawodowe, warsztaty, staże. Realizowane są również działania 
służące wzmocnieniu najbliższego otoczenia tj. opiekunów osób z 
autyzmem poprzez wsparcie psychologiczne i prawne w 
funkcjonowaniu z osobą z autyzmem.
„Wsparcie osób z autyzmem II” to projekt partnerski, Liderem jest 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 
siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 13, Partnerami, 
oprócz Fundacji Wspólnota Nadziei są: „Krajowe Towarzystwo 
Autyzmu” Oddział w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. 
Montwiłła 2, „Krajowe Towarzystwo Autyzmu” Oddział w Lublinie 
z siedzibą w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z siedzibą w 
Gdańsku przy ul. Dąbrowszczaków 28, Fundacja Synapsis z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Ondraszka 3, Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO z siedzibą w Poznaniu 
przy ul. Szamarzewskiego 78/82, Stowarzyszenie św. Celestyna 
z siedzibą w Mikoszowie 27.
W 2012 roku działaniami projektowymi objęte zostało 55 osób z 
autyzmem (47 z województwa małopolskiego i 8 z województwa 
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śląskiego) oraz 48 osób z ich otoczenia (rodzice, rodzeństwo, 
opiekunowie prawni lub faktyczni w tym 5 z województwa 
śląskiego). Szkolenia zawodowe zakończyły 4 osoby (2 w ramach 
przygotowania do wykonywania prac biurowych, 2 – usług 
porządkowych).  Staże na otwartym rynku pracy odbyły 4 osoby 
(możliwość taką zapewniła współpracująca z Fundacją od kilku lat 
firma Treko Laser ze Skawiny), 4 dalsze osoby były w 2012 roku 
w trakcie odbywania staży (3 w firmie Attic, 1 w Samorządowym 
Przedszkolu nr 122 w Krakowie). Dzięki współpracy z Domem 
Pomocy Społecznej w Bobrku, ul. Księżnej Ogińskiej 2; 32-661 
Bobrek projekt realizowany był również z 8 osobami z autyzmem, 
mieszkańcami tej placówki. Trenerzy, terapeuci i psycholodzy 
dojeżdżają do uczestników projektu aby umożliwić im dostęp do 
usług, co w innym wypadku byłoby niemożliwe. Dwóch 
pracowników realizujących projekt było jednocześnie 
pracownikami Domu Pomocy Społecznej w Bobrku.
- Zadanie publiczne: - „Dzień Farmera - spotkanie dożynkowe”. 
Zleceniodawca: Urząd Gminy Zabierzów (umowa nr 
ZRP.272.3.62.2012). Termin realizacji: 12.07.2012-31.10.2012;
Piknik – „Dzień Farmera - spotkanie dożynkowe” odbył się 8 
września 2012 r. Był to piknik jednodniowy, popołudniowy. Liczba 
uczestników: ok. 150 osób. W imprezie udział wzięły osoby 
niepełnosprawne i ich rodziny, wśród nich mieszkańcy MDPS „Na 
Farmie Życia”, DPS w Więckowicach, DPS w Bobrku, uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Sączu, warsztatów 
prowadzonych przez Fundację Mimo Wszystko, Stowarzyszenie 
im. Brata Alberta, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich 
Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”; przedstawiciele władz lokalnych, 
studenci i pracownicy naukowi; społeczność lokalna, m.in. 
harcerze z 5 „A” ZDH Orlęta w Zabierzowie; uczniowie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie, dzieci ze Świetlicy 
prowadzonej przez Stowarzyszenie LKS Potok z Więckowic oraz 
inne osoby zainteresowane działalnością Fundacji, sponsorzy i 
przyjaciele. Goście brali udział w programie integracyjnym, w 
zabawach sportowych, grillu, ognisku. 
W ramach punktu informacyjnego mogli skonsultować się z 
lekarzem psychiatrą i doświadczonymi specjalistami oraz uzyskać 
informacje nt. prowadzonych w naszym województwie projektów 
dla osób niepełnosprawnych. Wspólna zabawa pozwoliła 
uczestnikom bliżej poznać autyzm, zaakceptować i zrozumieć 
problemy osób nim dotkniętych. Kiermasz z wyrobami i 
produktami rolnymi stworzył możliwość przedstawienia gościom 
owoców pracy ekologicznych farmerów. Uczestnikom 
pełnosprawnym dał możliwość zintegrowania się z osobami 
niepełnosprawnymi. Rodzicom osób z autyzmem zapewnił 
komfort psychiczny i zadowolenie wynikające z organizacji 
spotkania pod kątem osób niepełnosprawnych. Dzień Farmera 
przyczynił się do promocji Farmy i jej ekologicznych produktów.  
Celem zadania było : „chwila oddechu” i relaks w pięknym 
miejscu, wśród przyjaciół Farmy; wzrost poczucia przynależności 
do wspólnoty Farmy u wszystkich uczestników pikniku, integracja 
osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi;  zwiększenie 
świadomości społecznej na temat specyfiki autyzmu, potrzeb 
osób z autyzmem,  wzrost poziomu akceptacji i otwartości wobec 
osób niepełnosprawnych; umocnienie więzi lokalnych w sferze 
działań integracyjnych na rzecz rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych – osób z autyzmem i pokrewnymi 
zaburzeniami; umożliwienie osobom niepełnosprawnym i ich 
rodzinom uczestnictwa w Pikniku; działanie przeciw wykluczeniu 
społecznemu osób niepełnosprawnych; wzrost poziomu 
akceptacji i otwartości wobec osób niepełnosprawnych; 
zwieszenie wiedzy na temat reintegracji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych prowadzonej w województwie 
małopolskim; zwiększenie świadomości społecznej na temat 
specyfiki autyzmu, potrzeb osób z autyzmem, zmniejszenie barier 
społecznych; trening umiejętności społecznych osób z autyzmem 
podczas kontaktu z szerszą grupą osób (osoby z innego rodzaju 
niepełnosprawnością intelektualną bądź fizyczną, społeczność 
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lokalna, rodziny osób niepełnosprawnych, inni zaproszeni goście); 
umocnienie więzi w sferze działań integracyjnych na rzecz 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych; promocja alternatywnych 
metod pracy i rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych; prezentacja efektów pracy osób z autyzmem 
– uczestników zajęć na Farmie Życia 
w ramach tworzonego gospodarstwa ekologicznego i pracowni 
stolarskiej; podniesienie motywacji osób niepełnosprawnych do 
aktywności społecznej; prezentacja wyrobów z gospodarstw 
ekologicznych na kiermaszu; propagowanie zdrowego, 
ekologicznego stylu życia.
- Zadanie publiczne: - „Dzień Farmera - rekreacja, integracja, 
informacja”. Zleceniodawca:  Województwo Małopolskie (Urząd 
Marszałkowski umowa nr VIII/380/PS/1979/12). Termin realizacji: 
1.08.2012-30.09.2012.
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planowanymi 
działaniami. Piknik odbył się 8 września 2012 r. Był to piknik 
jednodniowy, popołudniowy. Liczba uczestników: ok. 150 osób. W 
imprezie udział wzięły osoby niepełnosprawne i ich rodziny, wśród 
nich mieszkańcy MDPS „Na Farmie Życia”, DPS w 
Więckowicach, DPS w Bobrku, uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Nowym Sączu, warsztatów prowadzonych przez 
Fundację Mimo Wszystko, Stowarzyszenie im. Brata Alberta, 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół 
„Ognisko”; przedstawiciele władz lokalnych, studenci i pracownicy 
naukowi; społeczność lokalna, m.in. harcerze z 5 „A” ZDH Orlęta 
w Zabierzowie; uczniowie zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Giebułtowie, dzieci ze Świetlicy prowadzonej przez 
Stowarzyszenie LKS Potok oraz inne osoby zainteresowane 
działalnością Fundacji, sponsorzy i przyjaciele. Goście brali udział 
w programie integracyjnym, w zabawach sportowych, grillu, 
ognisku. 
W ramach punktu informacyjnego mogli skonsultować się z 
lekarzem psychiatrą i doświadczonymi specjalistami oraz uzyskać 
informacje nt. prowadzonych w naszym województwie projektów 
dla osób niepełnosprawnych. Wspólna zabawa pozwoliła 
uczestnikom bliżej poznać autyzm, zaakceptować i zrozumieć 
problemy osób nim dotkniętych. Kiermasz z wyrobami i 
produktami rolnymi stworzył możliwość przedstawienia gościom 
owoców pracy ekologicznych farmerów.
Uczestnikom pełnosprawnym dał możliwość zintegrowania się z 
osobami niepełnosprawnymi. Rodzicom osób z autyzmem 
zapewnił komfort psychiczny i zadowolenie wynikające z 
organizacji spotkania pod kątem osób niepełnosprawnych. Dzień 
Farmera przyczynił się do promocji Farmy i jej ekologicznych 
produktów.  
- „Świadomi obywatele dla autyzmu. Dialog Polska-Ukraina.” 
Program „Przemiany w Regionie - RITA”. Termin realizacji: 
15.06.2012- 15.09.2012. Umowa RITA-2012-04, wniosek nr 
RITA/2011/I/1327. Projekt finansowany z Programu RITA 
Fundacji Edukacja dla Demokracji ze środków Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Projekt „Świadomi obywatele dla autyzmu” oparty był na 
współpracy Fundacji Wspólnota Nadziei z Fundacją „Otwarte 
Serce” ze Lwowa. Organizacja ukraińska zajmuje się osobami z 
autyzmem: dorosłymi i dziećmi.
Celem projektu było wsparcie Fundacji „Otwarte Serce” w 
budowie własnej farmy we wsi Lypnyky pod Lwowem i organizacji 
zajęć aktywizujących zawodowo osoby dorosłe z autyzmem. 
Działania projektowe polegały na dwóch wizytach studyjnych - 
delegacji ukraińskiej w Krakowie i na Farmie Życia w 
Więckowicach i delegacji polskiej we Lwowie. W ramach wizyty w 
Polsce delegacja ukraińska odbyła cykl szkoleń dotyczących 
problematyki terapii autyzmu, strategii prowadzenia NGO i 
skuteczności działań i koncepcji ośrodków typu farma. Wiedza 
zdobyta podczas szkoleń ma przyczynić się do tworzenia 
mieszkań chronionych we Lwowie a także do realizacji farmy w 
Lypnykach.  Wizyta studyjna i cykl szkoleń partnerów ukraińskich 
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w Krakowie i Więckowicach 8 – 14.07.2012, Wizyta studyjna 
delegacji polskiej we Lwowie i Lypnykach miała miejsce 22 – 
28.07.2012 r.
- PI–PWP Edu-Autyzm. Partnerzy: Belgijskie Stowarzyszenie 
WAI-NOT (Partner zagraniczny), Małopolski Związek 
Pracodawców (Partner krajowy). Działanie 7.2.2 POKL. Termin 
realizacji: 01.09.2012-28.02.2015. Nr umowy: UDA-
POKL.07.02.02-12-022/11.
Projekt Edu-Autyzm, to projekt innowacyjny z komponentem 
ponadnarodowym, realizowany w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII Promocja integracji społecznej; działanie 7.2 
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 
społecznej, temat projektu innowacyjnego: współpraca podmiotów 
działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy 
społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia 
na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym; 
Produktem finalnym projektu jest Platforma internetowa dla osób 
z niepełnosprawnością umysłową. Platforma ułatwi dostęp do 
komunikacji, edukacji, oraz pomoże integracji społecznej. To 
uproszczony, bezpieczny system, którego użytkownicy mogą się 
komunikować (niekoniecznie za pomocą słów, ale również 
różnych systemów piktogramów – system zawiera między innymi 
program „tłumaczący” słowa na piktogramy i odwrotnie); mogą 
czytać wiadomości (specjalnie dostosowane); korzystać ze 
szkoleń. Platforma będzie również pełniła funkcję edukacyjną  i 
informacyjną  dla pracodawców z otwartego rynku pracy i 
przyszłej kadry instytucji społecznych (obecnie studentów). Na 
portalu jest możliwość umieszczania ogłoszeń o pracę przez 
pracodawców. Na bieżąco weryfikowane są pojawiające się 
ogłoszenia i informacja przekazywana jest do potencjalnych 
zainteresowanych. Projekt w trakcie realizacji. Projekt 
realizowany jest w ścisłej współpracy z partnerem krajowym i 
zagranicznym.
- „Learning Groups: We Can Do It!”. Program Grundtvig, z 
udziałem partnerów z Turcji, Francji, Niemiec, Węgier. Termin 
realizacji: 1.08.2012- 31.07.2014. Projekt dofinansowany przez 
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji DG Edukacja i Kultura. 
Program „Uczenie się przez całe życie” Grundvig.  Nr umowy: 
2012-1-PL1-GRU06-28037 1
Partner węgierski: Szorgoskert Nonprofit Kft.  3535 Miskolc, 
Ibolya u. 41.
Partner niemiecki: F+U Sachsen gGmbH, Chemnitz, Germany
Partner francuski: Espace Associatif de Quimper, Quimper 
France
Partner turecki: Tedey Tum Engelliler Ve Aileleri Yardimlasma 
Dernegi, Ankara, Turkey.
Projekt zakłada wymianę doświadczeń, wizyty i wspólne działania 
realizowane podczas spotkań u poszczególnych partnerów. W 
2012 w terminie 1-5 października, partnerzy z Węgier, Turcji, 
Francji i Niemiec gościli w Krakowie i na Farmie Życia w 
Więckowicach (2.10).  W ramach spotkania zaprezentowano 
ośrodek Farma Życia, uczestniczono w pracach ogrodniczych, 
zaprezentowano poszczególne instytucje partnerskie, 
przedyskutowano cele projektu, zaprezentowano metody 
komunikowania się z osobami ze spektrum autyzmu, zwiedzano 
Kraków i okolicę.
- Zadanie publiczne „Ku Nadziei - przeciw stereotypom”. 
Wojewoda Małopolski. Termin realizacji: 1.11.2012- 31.12.2012 
(Umowa nr 1/D/II/WP/2012).  Celem projektu było zorganizowanie 
i przeprowadzenie kampanii społecznej przeciwko stereotypom 
związanym ze społecznym postrzeganiem dorosłych osób z 
autyzmem. 
W ramach zadania przygotowano projekty materiału filmowego i 
ulotek. Kampania została tak opracowana, aby w sposób 
przystępny zwrócić uwagę na problemy osób z autyzmem. Mówiła 
o stereotypach, krążących w społeczeństwie nt. osób z 
autyzmem. Dodatkowo zachęcała do udziału w spotkaniach 
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informacyjnych, które odbyły się w Więckowicach na Farmie 
Życia. Kampania informacyjna w środkach komunikacji publicznej 
emitowana była w Telewizji M na ekranach LCD umieszczonych 
w tramwajach i autobusach MPK w Krakowie.  Dzięki dotacji 
udało nam się wydłużyć czas trwania kampanii do 23 dni - 
rozpoczęła się 26 listopada a zakończyła 18 grudnia. Spot trwał 
25 sekund, a jego emisja prowadzona była 
w 82 pojazdach. Dzienna, minimalna liczba emisji spotu w 
kampanii w jednym pojeździe wyniosła 72. Zorganizowano i 
przeprowadzono 4 warsztaty dla ok. 100 uczniów w szkole 
Podstawowej w Kobylanach i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Giebułtowie 
(w terminach 5, 12, 13 i 14 grudnia). Warsztaty dotyczyły 
problematyki autyzmu. Przeprowadzone zostały metodami 
aktywnymi przez wykwalifikowanego wolontariusza (pedagoga, 
terapeutę). Na Farmie Życia w Więckowicach odbyły się 2 
spotkania informacyjne, na których łącznie pojawiło się ok. 40 
osób. W spotkaniach udział wzięły osoby niepełnosprawne i ich 
rodziny, przedstawiciele władz lokalnych, przedstawiciele 
organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, 
studenci i pracownicy naukowi oraz inne osoby zainteresowane 
tematem autyzmu i działalnością Fundacji. Goście mogli zwiedzić 
Farmę i uzyskać informacje nt. prowadzonych projektów dla osób 
z autyzmem. Podczas spotkań zorganizowano został 
poczęstunek, a gościom zapewniono transport w obie strony. W 
ramach projektu wydrukowano 12 500 szt. ulotek informacyjnych i 
rozesłano je do osób zainteresowanych oraz instytucji i 
organizacji działających w obszarze pomocy społecznej z terenu 
województwa małopolskiego.
Oprócz wymienionych powyżej w 2012 roku Fundacja Wspólnota 
Nadziei prowadziła w ramach Dziennego Centrum Aktywności (w 
ramach działalności nieodpłatnej) Instytucję Szkoleniową. 
Instytucja Szkoleniowa wpisana została do rejestru instytucji 
szkoleniowych 08.06.2012 roku (nr 2.12/00106/2012). 
Prowadzono szkolenia kadry MDPS, szkolenia w ramach projektu 
„Świadomi obywatele dla autyzmu. Dialog Polska-Ukraina” oraz w 
ramach projektu „Wsparcie osób z autyzmem II”. Instytucja 
Szkoleniowa prowadzi zarówno szkolenia osób 
niepełnosprawnych z autyzmem, jak i neurotypowych (opiekunów, 
terapeutów, etc).

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

W 2012 roku Fundacja Wspólnota Nadziei realizowała działania w 
ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego.
Były to następujące działania:
Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy (RDP) 
przekształconego w Małopolski  Dom Pomocy Społecznej „Na 
Farmie Życia”.

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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)

Małopolski  Dom Pomocy Społecznej „Na Farmie Życia”, 
uruchomiony 16 sierpnia 2012 (na mocy Uchwały nr 16/2012 
Zarządu Fundacji Wspólnota Nadziei z dnia 10 sierpnia 2012 r. w 
sprawie prowadzenia Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej  
„Na Farmie Życia” w Więckowicach (wraz z Załącznikiem 1: 
Statut MDPS i załącznikiem 2: Regulamin Organizacyjny MDPS). 
i Uchwały nr 2/2012 Zarządu Fundacji Wspólnota Nadziei z dnia 
13 stycznia 2012 w sprawie utworzenia i rejestracji DPS, oraz 
Decyzji Nr 5/2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 29.02.2012 r. 
(WP-III.9423.5.2012) w sprawie zezwolenia na prowadzenie 
przez Fundację Wspólnota Nadziei Domu Pomocy Społecznej 
„Na Farmie Życia” w Więckowicach, ul. Ogrodowa 17 i 17 A, w 
gm. Zabierzów, w powiecie krakowskim,  przeznaczonego dla 13 
osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, oraz wpisu: 
Księga Rejestrowa Domu Pomocy Społecznej WP-
III.9420.1.98.2012 nr 001 (Zarządzenie Nr 220/12 Wojewody 
Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości rejestru domów pomocy społecznej – 
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Poz. 3117), 
oraz Decyzją Nr 10/2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 
16.08.2012 r. (WP-III.9423.13.2012) w sprawie zmiany nazwy 
domu na Małopolski Dom Pomocy Społecznej  „Na Farmie Życia” 
w Więckowicach),  powstał na bazie przekształconego 
Rodzinnego Domu Pomocy (RDP), który z kolei działał od 2008 
do sierpnia 2012 roku. RDP utworzony został przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Zabierzowie, który 
powierzył jego prowadzenie Fundacji Wspólnota Nadziei. Nadzór 
nad RDP sprawował GOPS. Pierwsza umowa z GOPS o 
realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmowała 
okres 1 roku, kolejna została zawarta na okres 26.06.2009 do 
30.06.2014. Umowa ta została rozwiązana na mocy porozumienia 
w sprawie rozwiązania umowy zawartego w dniu 14.08.2012. 
Osoby z autyzmem skierowane zostały do RDP z Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. 
Pobyt zarówno w Małopolskim  Domu Pomocy Społecznej „Na 
Farmie Życia” jak i wcześniej w Rodzinnym Domu Pomocy 
finansowany jest przez każdego z mieszkańców w wysokości 
70% renty, opłat rodziców oraz funduszy MOPS.
Dom jest jednostką organizacyjną Fundacji Wspólnota Nadziei 
wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo, bez osobowości 
prawnej. Nadzór w zakresie spraw finansowych i 
administracyjnych sprawuje Zarząd Fundacji Wspólnota Nadziei. 
Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami ze spectrum 
autyzmu (F.84) i niepełnosprawnością intelektualną, kobiet i 
mężczyzn, wymagających całodobowego wsparcia w zakresie i 
formach wynikających z ich indywidualnych potrzeb. 
Kadrę Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej „Na Farmie 
Życia”, stanowią opiekunowie/asystenci wspierający. Są to osoby 
zatrudnione w 12-godzinnym systemie pracy na umowę o pracę  i 
umowę zlecenie. W skład MDPS „Na Farmie Życia” wchodzą 2 
budynki: I-szy Dom wybudowany w latach 2004- 2005 oraz II-gi 
Dom, wybudowany w latach 2010 - 2011. Powierzchnie 
mieszkalne obu budynków to ich kondygnacje parterowe. W obu 
budynkach może zamieszkać łącznie 13 mieszkańców. W 2012 
MDPS zamieszkiwało 5 mieszkańców: 3 kobiety i 2 mężczyzn. 
Mieszkańcy MDPS mają swoje własne indywidualne pokoje wraz 
z łazienkami. Wyposażenie mieszkańców I-go Domu w całości 
zakupione zostało przez rodziców, II-go Domu - zakupiła 
Fundacja. W II-im Domu mieszkańcy korzystają ze wspólnego 
pokoju dziennego i mają dostęp do jadalni. Całodniowe 
wyżywienie dostarczane jest przez Firmę Cateringową. Wszyscy 
mieszkańcy korzystają z jadalni w II-im Domu. Zgodnie z ustawą 
o pomocy społecznej, pobyt w MDPS jest odpłatny. Koszt 
prowadzenia domu jest wyższy od sumy wnoszonych z tego 
tytułu opłat i dofinansowania MOPS, stad konieczność posiadania 
dodatkowych środków na jego funkcjonowanie. W 2012 były to 
głównie środki pozyskane z tytułu 1% pdof i darowizn. Oprócz 
usług bytowych i opiekuńczych świadczone były w RDP i MDPS 
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usługi terapeutyczno-rehabilitacyjne. Dla mieszkańców tworzone 
były Indywidualne Plany Działania zgodnie z którymi prowadzono 
rehabilitację i usprawnianie psychoruchowe. Mieszkańcy 
RDP/MDPS objęci byli także specjalistycznymi usługami 
medycznymi świadczonymi przez NZOZ Autyzm. Konsultacje i 
poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz specjalistyczne 
sesje terapeutyczne odbywały się w zależności od zgłaszanych 
przez personel potrzeb: konsultacje i poradnictwo psychiatryczne 
miało miejsce średnio raz w miesiącu w ramach godzin pracy 
Poradni Zdrowia  psychicznego NZOZ Autyzm. Mieszkańcy 
Domu regularnie uczestniczyli w zajęciach Dziennego Centrum 
Aktywności uczestnicząc w realizowanych przez tę strukturę 
organizacyjną projektach.

Placówką medyczną działającą w ramach odpłatnej działalności 
statutowej  był w 2012 roku  Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Autyzm - mający 2 komórki organizacyjne: Poradnię 
Zdrowia Psychicznego i Zespół Leczenia Domowego. Konsultacje 
i poradnictwo prowadził lekarz psychiatra  średnio raz w miesiącu 
dla w sumie 19 pacjentów.
W ramach odpłatnej działalności statutowej zorganizowano 
ponadto pobyt włoskiej grupy osób niepełnosprawnych (w tym z 
autyzmem) wraz z opiekunami Volontarimini, Via Iv Novembre 21, 
na Farmie Życia w Więckowicach, w hostelu w Krakowie wraz z 
kompleksowym programem zwiedzania i organizacją warsztatów 
rehabilitacyjno-terapeutycznych. Rimini 14-28 kwietnia 2012 
pobyt na farmie. 
W ramach zapisów zawartych w KRS dotyczących przedmiotu 
działalności odpłatnej, a mianowicie wpisu: konferencje, wykłady, 
szkolenia i publikacje popularyzujące nowoczesne metody 
aktywizacji zawodowej i społecznej osób z autyzmem, w ramach 
kodu PKD-94.99.Z: prowadzono sprzedaż 3 pozycji książkowych:
- „Autyzm w centrum uwagi. Podręcznik z ćwiczeniami dla 
profesjonalistów”, Tom McKernan i John Martlock; „Dorośli z 
autyzmem Teoria i praktyka”, Hugh Morgan; „Objuczona dusza”, 
Yolande&Alain Letur.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

87.30.Z

86.22.Z

94.99.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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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. 
W 2012 działalność gospodarcza prowadzona była w 
ograniczonym zakresie. Przedmiotem tej działalności były usługi 
reklamowe (73,11,Z Prowadzenie kampanii reklamowych i 
pozostałe usługi reklamowe - zgodnie z postanowieniem Sądu 
Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy KRS z dnia 10.04.2012 wykreślającym   wpis 
73,11,Z Reklama, który obowiązywał do 10.04.2012 roku). 
Przychody z reklamy wyniosły 90.00 zł.

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) 1,636,198.63 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,270,232.42 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 265,035.86 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 90.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 1,345.31 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 74,942.93 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 906,112.69 zł

484,990.87 zł

86,382.51 zł

10,300.00 zł

324,439.31 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 192,190.25 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
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0.00 zł

162,803.65 zł

25,516.11 zł

3,870.49 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 99,495.04 zł

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 -50,967.26 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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 74,942.93 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

1 Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy/Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej 28,697.00 zł

2 Prowadzenie Dziennego Centrum Aktywności 28,225.94 zł

3 Prowadzenie NZOZ Autyzm 7,421.07 zł
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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: 1,760,288.29 zł 74,942.93 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:

1,170,564.83 zł 31,943.01 zł

316,003.12 zł 36,118.07 zł

90.00 zł

168,921.73 zł 0.00 zł

6,881.85 zł 6,881.85 zł

97,826.76 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

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)

1 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 68,061.08 zł
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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)

35.0 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)

21.7 etatów

51.0 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)
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0.00 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

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

31.00 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

2.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

19.00 osób

e) inne osoby 10.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 988,164.19 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

669,734.69 zł

668,384.69 zł

nagrody

premie

0.00 zł

1,350.00 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 318,429.50 zł

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

858,332.07 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 250,635.32 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 607,696.75 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
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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

957.52 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

4,600.00 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

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

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.

108,411.49 zł

2 Dzień Farmera - spotkanie dożynkowe 1,500.00 zł

3 Dzień Farmera - rekreacja,integracja,informacja 8,800.00 zł
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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

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)

Lp Nazwa zadania Kwota

1 1:1 oraz 2:5 Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem - rehabilitacja, terapia i 
zajęcia usprawniające na Farmie Życia - "Dzienne Centrum Aktywności" oraz 
Hostel-"Dom w połowie drogi"

324,439.31 zł

2 Ku nadziei - przeciw stereotypom 7,500.00 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 kontrola Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zabierzowie

2012-03-16

2 wizytacja obiektu w związku ze złożonym 
wnioskiem o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie domu pomocy społecznej

Wojewoda Małopolski – Wydział 
Polityki Społecznej

2012-02-16

3 FHU SUPOBER Bezpieczeństwo Pożarowe przegląd techniczny gaśnic i 
hydrantów

2012-01-23

4 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny kontrola sanitarna 2012-01-31

5 Inspektorat Kontroli Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Wydział Kontroli Płatników Składek

kontrola płatnika składek 2012-05-10

6 Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego

kontrola nr FE-V 44.95.2012 na 
zakończenie projektu MRPO.06.03.02 
– 12-551/09

2012-05-29

7 Zakład Kominiarski okresowa kontrola przewodów 
kominowych

2012-08-17
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Oprócz 3 głównych rodzajów nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego, w 2012 roku Fundacja 
Wspólnota Nadziei kontynuowała działania związane z prowadzeniem i rozwijaniem Hostelu „Dom w połowie drogi”, 
przy ul. Olsztyńskiej 14 w Krakowie. W 2012 prowadzono w nim specjalistyczne usługi opiekuńczo-terapeutyczne dla 
9 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” (zadanie 1:1 tegoż projektu opisane 
zostało powyżej), jak również ze środków własnych Fundacji pozyskanych z darowizn. Przy Hostelu działała także 
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, korzystano też z terenu przylegającego i 
ogródka przydomowego. W Hostelu w ramach projektu „Wsparcie osób z autyzmem II”  odbywały się również 
spotkania prowadzonego wsparcia psychologicznego i prawnego dla 48 opiekunów osób z autyzmem.
W związku z tym iż na mocy aktu notarialnego zawartego pomiędzy Fundacją Wspólnota Nadziei a Gminą Miejską 
Kraków oraz Zarządzenia nr 2859,2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.11.2011 roku oraz opinii  stanowiono 
w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat odpłatne prawo użytkowania nieruchomości położonych przy ul. 
Olsztyńskiej14 w Krakowie na rzecz działalności statutowej fundacji planowane jest rozwinięcie w ramach ekonomii 
społecznej działalności hotelu jako miejsca aktywizacji zawodowej osób z autyzmem. W 2012 Zgromadzenie 
Fundatorów dokonało stosownych zmian w Statucie fundacji umożliwiając tym samym: rozwijanie alternatywnych 
form pracy dostosowanych do osób niepełnosprawnych, w tym w ramach prowadzonego hotelu (…). 
W ramach realizacji celu statutowego: prowadzenie działań mających na celu ochronę zdrowia, kod – 86.22.Z, w 
ramach odpłatnej działalności statutowej, Fundacja Wspólnota Nadziei na Farmie Życia w Więckowicach prowadziła 
w 2012 roku Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Autyzm (komórki organizacyjne: Poradnia Zdrowia 
Psychicznego i Zespół Leczenia Domowego). W związku z brakiem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia 
źródłem finansowania NZOZ Autyzm były opłaty pacjentów i środki własne Fundacji, środki z tytułu 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych oraz środki PFRON (dofinansowanie do wynagrodzenia jednej z zatrudnionych w 
NZOZ osób). 
W ramach realizacji celu statutowego: prowadzenie Ośrodka z wykorzystaniem idei ekologii i polityki 
zrównoważonego rozwoju, Fundacja Wspólnota Nadziei kontynuowała prowadzenie gospodarstwa ekologicznego. W 
2012 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, cukinii, dyni, itd. Część warzyw produkowana była w 3 tunelach foliowych. Oprócz przygotowywania ziemi 
rolnej pod uprawy, wysiewu, sadzenia i pielęgnacji upraw, uczestnicy brali aktywny udział w zbiorach i przetwórstwie, 
prowadzonym na własne potrzeby RDP/MDPS i DCA. W prowadzeniu ekologicznego gospodarstwa rolno-
ogrodniczego duży udział doradczy miały następujące instytucje: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
(MODR) w Karniowicach oraz sprawujący patronat nad Farmą Życia – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Studenci 
Uniwersytetu Rolniczego odbywali praktyki zawodowe, wspierając pracę mieszkańców Farmy i uczestników 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 2012 roku 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 niezależnie od działań realizowanych w ramach projektu „Wsparcie 
osób z autyzmem II”. Dotyczyło nie tylko osób z autyzmem i ich rodzin, ale także wizytujących Farmę przedstawicieli 
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 2012 roku 
udzielono ponad 80 porad i konsultacji.
W ramach bezpośredniej współpracy z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi, krajowymi i 
międzynarodowymi, jak również z osobami prywatnymi i instytucjami w zakresie objętym celami Fundacji oraz 
wspierania współpracy różnych podmiotów w zakresie integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych w 
roku 2012 współpracowano z następującymi podmiotami (oprócz partnerów wymienionych w ramach projektów: 
„Niepełnosprawność w zrównoważonym rolnictwie: nowe podejście do szkolenia pracowników (DIANA)”, „Wsparcie 
osób z autyzmem II”, „Learning Groups: We Can Do It!”,  PI –PWP Edu-Autyzm.

- 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 gruntów w Więckowicach;
- Małopolski Urząd Wojewódzki; sprawy gruntów w Więckowicach;
- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; sprawy rozbudowy Farmy Życia i źródeł dofinansowania; 2 
sierpnia 2012 Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę Nr 971/12 z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie 
podpisania deklaracji o współpracy pomiędzy Fundacją Wspólnota Nadziei a Województwem Małopolskim, 
dotyczącą wsparcia i promocji działań na rzecz osób z autyzmem w województwie małopolskim. W zakresie 
współpracy Województwo Małopolskie zadeklarowało m.in. możliwość udzielenia patronatu Marszałka Województwa 
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Małopolskiego, przy organizacji imprez lokalnych oraz innych działań  i inicjatyw, mających na celu zwiększenie 
świadomości społecznej w zakresie niepełnosprawności intelektualnej oraz promowanie najlepszych rozwiązań w 
organizacji systemu wsparcia dla tych osób. Deklaracja o współpracy została zawarta na czas nieokreślony a weszła 
w życie 10.08.2012 roku.
- Gmina Zabierzów: dofinansowanie Pikniku „Dzień Farmera”; 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, wyjazdach studyjnych;
- Uniwersytet Rolniczy - praktyki studenckie na Farmie (na mocy podpisanego Porozumienia), doradztwo rolno-
ogrodnicze, konsultacje.
- Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie- praktyki studentów pedagogiki specjalnej na Farmie, wizyty studyjne;
- 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;
- Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice;
- Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach: udział podopiecznych Fundacji w 
okolicznościowych imprezach, udział podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach w imprezach 
plenerowych organizowanych przez Fundację na terenie Farmy. 

Kontakty międzynarodowe miały także miejsce dzięki  współpracy z AIESEC, międzynarodową organizacją 
studencką i pobytom na Farmie stażystom /wolontariuszom z całego świata.

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Edward Bolak, Członek Zarządu
Piotr Ćwik, Członek Zarządu

15 maja 2013

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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