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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina ZABIERZÓW

Powiat KRAKOWSKI

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

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Alina Krystyna 
Perzanowska

Prezes Zarządu TAK

Teresa Maria Jaśkiewicz-
Obydzińska

Wiceprezes Zarządu TAK

Krystyna Wanda 
Hubczenko-Łyczakowska

Wiceprezes Zarządu TAK

Beata Grotkiewicz Członek Zarządu TAK

Edward Tomasz Bolak Członek Zarządu TAK

Piotr Michał Ćwik Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Witold Andrzej Dygoń Członek Zgromadzenia 
Fundatorów

TAK

Józef Roman Butscher Członek Zgromadzenia 
Fundatorów

TAK

FUNDACJA WSPÓLNOTA NADZIEI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI NA RZECZ SPOŁECZNOSCI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DOTKNIETYCH AUTYZMEM I POKREWNYMI ZABURZENIAMI 
ROZWOJOWYMI ORAZ NA RZECZ ICH
RODZIN, A W SZCZEGÓLNOSCI:
A) ZAŁOZENIE OSRODKA STAŁEGO POBYTU ORAZ PRACY, TERAPII I 
REHABILITACJI OSÓB
DOTKNIETYCH AUTYZMEM I POKREWNYMI ZABURZENIAMI 
ROZWOJOWYMI, ZWANEGO DALEJ
OSRODKIEM, A TAKZE ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH SRODKÓW DLA 
DZIAŁALNOSCI TEGO OSRODKA
ORAZ SPRAWOWANIE PIECZY NAD JEGO DZIAŁALNOSCIA, A W 
PRZYSZŁOSCI ROZWÓJ SIECI TAKICH
WSPÓLNOT;
B) UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O AUTYZMIE I SPOSOBACH JEGO TERAPII,
C) SKUPIANIE WOKÓŁ IDEI FUNDACJI OSÓB CHCACYCH POMÓC BLIZNIM 
DOTKNIETYM 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,  wykład, 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) działania 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,
- wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu przepisów prawa 
w zakresie problemu autyzmu,
- uwrażliwiania społeczeństwa na potrzeby osób dotkniętych autyzmem.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W 2013 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. 
W okresie styczeń – marzec 2013 roku, 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. W kwietniu 2013 roku NZOZ Autyzm 
został wyrejestrowany ze względu na brak kontraktu z NFZ i związane z tym wysokie koszty 
funkcjonowania pokrywane ze środków własnych FWN.
• Prowadzenie Ośrodka Farma Życia.
Prowadzenie Ośrodka odbywało się w 2013 roku w obrębie następujących struktur:  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 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 rekreacyjno-uspołeczniający.
W 2013 roku Dzienne Centrum Aktywności działało głównie w ramach nieodpłatnej działalności 
statutowej poprzez realizację projektów i zadań 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, środki na zadanie publiczne Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Gminy Zabierzów, oraz realizacji zadania publicznego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego. 
W 2013 Dzienne Centrum Aktywności realizowało takie projekty jak: 
- „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;
- - "Rehabilitacja społeczna i usamodzielnienie – całościowy system wsparcia osób z autyzmem".  
Zadanie zlecone PFRON. Termin realizacji: 1. 04. 2013 – 31.03. 2014,
- „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.; 
- 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 2013 roku  
w trakcie realizacji);
- Zadanie publiczne „Dzień Farmera – spotkanie dożynkowe” (1 lipca – 31 października 2013) – 
realizowane na podstawie umowy z Gminą Zabierzów; 
- 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 2013 roku  w trakcie realizacji);
- "L’Europe, c’est nous!" (Europa To My!), PROGRAM “UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” GRUNDTVIG. 
Projekty Partnerskie Grundtviga. Termin realizacji: 1.08.2013 - 31.07.2015.
- „W kierunku rynku pracy – aktywizacja zawodowa osób z autyzmem”. Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego – Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, zadanie publiczne. Termin 
realizacji: 01.07.2013 – 30.11.2013 r.
- „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”. Projekt 
realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt partnerski.
• Prowadzenie i rozwijanie  Hostelu „Dom w połowie drogi”, przy ul. Olsztyńskiej 14 w Krakowie. 
• Prowadzenie ekologicznego gospodarstwa rolno-ogrodniczego.
• Prowadzenie instytucji szkoleniowej.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

300

45

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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, z późn. zm.), a także 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

Druk: MPiPS 5
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Realizacja szeregu 
projektów na rzecz 
dorosłych osób ze 
spektrum zaburzeń 
autystycznych: - PI–
PWP Edu-Autyzm (7.2.2 
POKL); „Wsparcie osób 
z autyzmem II” (1.3.6 
POKL); „W kierunku 
rynku pracy – 
aktywizacja zawodowa 
osób z autyzmem”. 
Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego; 
Learning Groups: We 
Can Do It!. "L’Europe, 
c’est nous!" (Europa To 
My!) - programy 
Grundtvig.

85.59.B

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

Realizacja szeregu 
projektów na rzecz 
dorosłych osób ze 
spektrum zaburzeń 
autystycznych: 
„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;  "Rehabilitacja 
społeczna i 
usamodzielnienie – 
całościowy system 
wsparcia osób z 
autyzmem". Zadanie 
zlecone PFRON; „Od 
wykluczenia do 
integracji – w obronie 
podstawowych praw 
osób z autyzmem”. 
Projekt realizowany 
przy wsparciu 
Szwajcarii w ramach 
szwajcarskiego 
programu współpracy; 
„Dzień Farmera – 
spotkanie dożynkowe” - 
zadanie Gminy 
Zabierzów.

94.99.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

W 2013 roku w ramach 
działalności odpłatnej 
pożytku publicznego, 
cel 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 prowadzenie 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych oraz 
edukacji, terapii, 
rehabilitacji,  osób 
dotkniętych autyzmem: 
PKD – 87.30.Z: pomoc 
społeczna z 
zakwaterowaniem dla 
osób w podeszłym 
wieku i osób 
niepełnosprawnych 
prowadzono 
Małopolski  Dom 
Pomocy Społecznej „Na 
Farmie Życia” w 
Więckowicach. Pobyt w 
Małopolskim  Domu 
Pomocy Społecznej „Na 
Farmie Życia”  
finansowany jest przez 
każdego z mieszkańców 
w wysokości 70% renty, 
opłat rodziców oraz 
funduszy OPS na mocy 
indywidualnych umów. 
Dom jest jednostką 
organizacyjną Fundacji 
Wspólnota Nadziei 
wyodrębnioną 
organizacyjnie i 
finansowo, bez 
osobowości prawnej. W 
2013 roku w MDPS 
zamieszkiwało łącznie 

87.30.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

11 osób: 7 mężczyzn i 4 
kobiety. Od grudnia 
2013 roku, do chwili 
obecnej w związku z 
wstrzymaniem realizacji 
jednej z umów liczba 
osób zamieszkujących 
MDPS to 10 osób: 6 
mężczyzn i 4 kobiety. Są 
to osoby z autyzmem i 
niepełnosprawnością 
intelektualną.

ochrona i promocja 
zdrowia

W okresie styczeń – 
marzec 2013 roku, 
prowadzono na Farmie 
Życia Niepubliczny 
Zakład Opieki 
Zdrowotnej Autyzm - 
mający 2 komórki 
organizacyjne: Poradnię 
Zdrowia Psychicznego i 
Zespół Leczenia 
Domowego. W 
kwietniu 2013 roku 
NZOZ Autyzm został 
wyrejestrowany ze 
względu na brak 
kontraktu z NFZ i 
związane z tym wysokie 
koszty funkcjonowania 
pokrywane ze środków 
własnych FWN.

86.22.Z

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

73.11.Z 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 2013 działalność gospodarcza 
prowadzona była w ograniczonym zakresie. 
Przedmiotem tej działalności były usługi 
reklamowe .

47.99.Z Oraz sprzedaż towarów, w tym w ramach 
prowadzonych aukcji

Druk: MPiPS 8
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2,413,815.57 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,794,567.06 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 403,825.48 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 47,696.87 zł

d) Przychody finansowe 4,194.51 zł

e) Pozostałe przychody 163,531.65 zł

1,008,074.20 zł

156,880.61 zł

2,000.00 zł

370,057.27 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 189,098.58 zł

0.00 zł

144,491.50 zł

22,787.55 zł

21,819.53 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 152,802.24 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych 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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 79,922.79 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 79,922.79 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,537,012.08 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 108,848.47 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -72,311.15 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 16,521.90 zł

3.4. 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 wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,402,257.62 zł 77,330.32 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1,685,718.59 zł 46,696.17 zł

476,136.63 zł 30,634.15 zł

31,174.97 zł

3,500.18 zł

128,782.29 zł

76,944.96 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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: 

1 Prowadzenie Dziennego Centrum Aktywności 46,696.17 zł

2 Prowadzenie Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej 27,539.29 zł

1 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzi i osób, działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

74,235.46 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

2,592.47 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 16,521.90 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

8,214.19 zł

1,980.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

1.1. 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)

40.0 osób

1.2. 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)

23.2 etatów

56.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

0.00 osób

3.2. 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, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,122,827.88 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

735,033.88 zł

725,749.95 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

1,300.00 zł

- inne świadczenia 7,983.94 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 387,794.00 zł

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

362,204.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 136,320.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 225,884.00 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
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

93,568.99 zł

9.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

9.00 osób

23.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

20.00 osób

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

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

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Dzień Farmera - Spotkanie 
Dożynkowe

integracja osób z autyzmem ze 
społeczeństwem, oraz 
integracja osób z autyzmem z 
innymi osobami 
niepełnosprawnymi, promocja 
aktywnośći społecznej i 
zawodowej osób 
niepełnosprawnych

Gmina Zabierzów 2,000.00 zł

2 W kierunku rynku pracy - 
aktywizacja zawodowa osób 
z autyzmem

organizowanie i prowadzenie 
zintegrowanych działań na 
rzecz włączania osób 
niepełnosprawnych w rynek 
pracy.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego

57,000.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

4,300.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

W ramach realizacji celu statutowego: prowadzenie Ośrodka z wykorzystaniem idei ekologii i polityki 
zrównoważonego rozwoju, Fundacja Wspólnota Nadziei kontynuowała prowadzenie gospodarstwa ekologicznego. 
Ekologiczne gospodarstwo rolno-sadownicze – (nr producenta: PL-03-000733; nr ARiMR: 058280502, gospodarstwo 
w ramach obrębu ewidencyjnego 0020 - Więckowice, gmina Zabierzów, powiat krakowski, województwo małopolskie 
– nr działek: 85/13 – 1ha0105 m2, 85/63 – 2ha, 85/64 – 3ha 8733m2. Produkcja roślinna. Powierzchnia 
gospodarstwa w 2013 roku to 6,88 ha z czego ekologiczne uprawy rolnicze to 0,55ha, ekologiczne uprawy 
warzywnicze to 0,10ha, ekologiczne uprawy sadownicze i jagodowe to 0,60ha (razem: 1,25ha), uprawy ekologiczne 
nie zgłoszone do PROW to 4,21ha a pozostałe grunty (zabudowania, drogi, zardzewienia, etc) to 1,42ha. Obecnie 
na Farmie Życia nie prowadzi się produkcji zwierzęcej ze względu na brak budynków gospodarczych.
Gospodarstwo prowadzi działalność terapeutyczną – w ramach tzw. „zielonej terapii” z elementami aktywizacji 
zawodowej – cele terapeutyczne – usamodzielnianie i nauka czynności zawodowych są nadrzędne w stosunku do 
celów produkcyjnych związanych z wydajnością.

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji 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"

zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

96,548.50 zł

2 Rehabilitacja społeczna i 
usamodzielnienie - 
całościowy system wsparcia 
osób z autyzmem

zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

211,551.72 zł
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FWN w 2013 wnioskowała do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie jednolitej płatności 
obszarowej, specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowych 
drobnonasiennych oraz płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), i korzystała z dopłat z tego tytułu. 
 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. 
W 2013 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 2013 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 
realizowano następujące działania:
- Umowa w sprawie nieodpłatnego zatrudnienia skazanych  w ramach realizacji programu readaptacji społecznej 
„Szkarpa” (zawarta dnia 13 listopada 2013 roku, na czas nieokreślony)  z Zakładem Karnym w Trzebini, ul. 
Słowackiego 70, 32-540 Trzebinia.
W ramach programu do dyspozycji FWN Zakład oddelegował grupę 4 skazanych w ramach nieodpłatnego 
zatrudnienia na stanowiskach: pracownik gospodarczy i asystent osoby niepełnosprawnej. 
- Na mocy Umowy z dnia 21.03.2012 wraz z późniejszymi aneksami podpisanej z Bankiem Żywności w Krakowie, ul 
Zabłocie 20/22, 30-701 Kraków, FWN w 2013 roku korzystała z przekazywanych przez Bank gotowych artykułów 
spożywczych w ramach programu - Dystrybucja artykułów spożywczych dla osób najuboższych  w ramach Programu 
PEAD 2013  z budżetu Unii Europejskiej w ramach Pomocy Unii Europejskiej. Liczba osób korzystających z 
żywności PEAD – 30, były to osoby niepełnosprawne z autyzmem korzystające z różnych form wsparcia fundacji – 
MDPS „Na Farmie Życia” oraz projektów realizowanych przez DCA (ośrodek terapeutyczny) - 6 kobiet i 24 
mężczyzn.  
- Porozumienie z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Biuro Karier i Kształcenia 
Praktycznego. Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków z dnia  dotyczące organizacji praktyk studentów Uniwersytetu 
Rolniczego w celu odbycia nieodpłatnej praktyki studentów II-go r. studiów stacjonarnych I-go stopnia Wydziału 
Ogrodniczego, Kierunku Ogrodnictwo, Praktyki odbywały się w okresie: 23.04.2013 – 22.05.2013 i 28.05 – 
12.06.2013. Łącznie w praktykach wzięło udział 32 studentek i studentów Uniwersytetu Rolniczego.
- Kontynuowano działania realizowane w ramach współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym nr 
1 im. Jana Matejki – ul. Barska 45, 30-307 Kraków – (umowa o współpracy z 10.09.2012),  dotyczące wspólnych 
działań na rzecz tworzenia całościowego systemu wsparcia (terapii, edukacji, rehabilitacji społecznej i zawodowej, 
poprawy dostępu do zatrudnienia) dla osób z autyzmem i ich rodzin. W 2013 roku uczniowie i nauczyciele Ośrodka 
systematycznie przyjeżdżali na Farmę Życia (raz w tygodniu), korzystając z zaplecza i wydatnie pomagając w 
pracach, rolno-ogrodniczych, gospodarskich i porządkowych oraz związanych z gospodarstwem domowym. 
Pracowali wspólnie z uczestnikami zajęć prowadzonych przez DCA i mieszkańcami MDPS. 
- List intencyjny z dnia 20.02.2013, podpisany z Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział 
Form Przemysłowych, Katedrą Metodyki Projektowania, Pracownią Projektowania Alternatywnego (ul. Smoleńsk 9, 
31-108 Kraków) w zakresie nawiązania współpracy w celu przygotowania i realizacji wspólnych działań na rzecz 
tworzenia wsparcia (terapii, edukacji, rehabilitacji społecznej i zawodowej) dla osób z autyzmem i ich rodzin. W 
ramach współpracy ASP wprowadziła do programu zajęć akademickich wykonanie projektów przedmiotów 
użytkowych, które będą wykonywane na Farmie Życia. Wybrane przez Fundację projekty po zakończeniu cyklu zajęć 
akademickich zostały przekazane FWN, która zawarła indywidualne umowy o przeniesienie praw autorskich z ich 
twórcami. Deklarowana współpraca realizowana była w roku akademickim 20012/2013 i 2013/2014. W ramach 
realizacji zapisów Listu intencyjnego, w grudniu 2013 podpisano umowy licencyjne niewyłączne na korzystanie z 
autorskich praw majątkowych z twórcami projektów – studentami/mi ASP.
- 14 września 2013 r. w MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej (Kraków, ul. Lipowa 4) odbył się wernisaż prac osób 
z autyzmem, powstałych w ramach projektu realizowanego przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie we 
współpracy z FWN. W ramach warsztatów osoby z autyzmem mogły zapoznać się z przestrzenią Muzeum, poznały 
wybrane prace z Kolekcji MOCAK-u, oraz wystawę "Ekonomia w sztuce". Wspólnie z pracownikami MOCAK-u oraz 
opiekunami wykonały instalację artystyczną, stworzyły własne unikatowe książki artystyczne oraz w twórczy sposób 
przetwarzały fragmenty gazet codziennych z dziedziny ekonomii. Warsztaty w Muzeum zorganizowano dzięki 
współpracy z firmą RE-Bau sp. z o.o.
- Umowa z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie (ul. Rajska 1, 31-124 Kraków) z dnia 28 listopada 2013 
roku o nieodpłatne udostępnienie Bibliotece wystawy pn. W świecie twórczej wyobraźni osób z autyzmem. Wystawa 
miała miejsce w okresie: 02.12.2013 – 05.01.2014 w gmach Biblioteki.
- Porozumienie dotyczące zasad korzystania ze skarbonki z Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II 
Kraków-Balice. Środki zebrane na terenie portu lotniczego ze skarbonki charytatywnej wsparły działalność statutową 
Fundacji na rzecz osób z autyzmem.
W roku 2013 współpracowano również z następującymi podmiotami: 
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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 Ośrodek Doradztwa Rolniczego - współpraca, nieodpłatne usługi doradcze, udział w branżowych 
szkoleniach, wyjazdach studyjnych;
- Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie- praktyki studentów pedagogiki specjalnej na Farmie, wizyty studyjne;
-  Firmy:Treko Laser, Attic oraz Przedszkole Samorządowe nr 122, współpraca w zakresie staży, praktyk i 
zatrudniania osób z autyzmem na otwartym rynku pracy;
- 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
- 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.
- Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych ”Zacisze”, 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych, - 
Ośrodek dla Osób z Autyzmem współpraca w ramach organizacji Tygodnia Autyzmu. Firma PerkinElmer Inc - 
wolontariat, współpraca charytatywna.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Alina Perzanowska, 14 lipca 2014 Data wypełnienia sprawozdania
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