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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina WIELICZKA

Powiat WIELICKI

Ulica Nr domu 336 Nr lokalu 

Miejscowość ŚLEDZIEJOWICE Kod pocztowy 32-020 Poczta WIELICZKA Nr telefonu 510367244

Nr faksu E-mail 
fundacja@larche.org.pl

Strona www www.larche.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-05-11

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00390250700000 6. Numer KRS 0000054452

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

FUNDACJA L'ARCHE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest świadczenie pomocy osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną, W szczególności poprzez zakładanie i utrzymywanie 
ośrodków umożliwiających życie we Wspólnocie o charakterze rodzinnym, 
rozwój indywidualny we wszystkich płaszczyznach, organizowanie pracy 
stosownej do ich możliwości oraz ochronę i promocję zdrowia polegająca 
na organizowaniu opieki medycznej i rehabilitacji osób z 
niepełnosprawnością intelektualną - w oparciu o zasady Karty L'Arche.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Robert Śmigiel Przewodniczący Zarządu TAK

Joanna Chłopicka Członek Zarządu TAK

Jerzy Heydel Członek Zarządu TAK

Wojciech Zieliński Członek Zarządu TAK

Bojana Bujwid-Sadowska Członek Zarządu TAK

Wojciech Frontczak Członek Zarządu TAK

Magdalena Kotowska Członek Zarządu TAK

Dariusz Grzegorek Członek Zarządu TAK

Maciej Przyślewicz Członek Zarządu TAK

Andrzej Nowotny Członek Zarządu TAK

Alina Pacesz Członek Zarządu TAK

Tomasz Klinowski Członek Zarządu TAK

Waldemar Kwaśik Członek Zarządu TAK

Dariusz Pachla 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

Jacek Bator Członek Rady Nadzorczej TAK

Zbigniew Szewczyk Członek Rady Nadzorczej TAK
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Fundacja realizuje swój cel poprzez: 
1. Tworzenie i utrzymywanie niewielkich domów - wspólnot typu 
rodzinnego, skupiających osoby z niepełnosprawnością, asystentów i 
wolontariuszy. 
2. Promowanie i rozwijanie idei wolontariatu. 
3. Organizowanie Warsztatów pracy. 
4. Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą 
5. Pracę socjalną z wykorzystaniem metod terapeutycznych 
charakterystycznych dla rehabilitacji, rewalidacji i
resocjalizacji oraz współpracę ze specjalistami (m. in. lekarz, psycholog, 
doradca zawodowy)
6. Budowanie partnerskich relacji z lokalnymi i regionalnymi instytucjami, 
organizacjami a także kontakty ze środowiskiem sąsiedzkim. 
7. Tworzenie kręgu przyjaciół. 
8. Oddziaływanie na opinię publiczną poprzez ukazywanie wartości i 
godności osoby niepełnosprawnej (m.in. poprzez kampanie informacyjno-
promocyjne).
9. Współpracę z innymi instytucjami prowadzącymi działalność zbieżną z 
celami Fundacji. 
10. Działalność edukacyjno-szkoleniowa i usługi doradcze związane 
problemowo z obszarami zainteresowań Fundacji. 
11. Organizowanie konferencji, szkoleń, sympozjów, warsztatów, 
seminariów, imprez kulturalnych, jak tei
realizowanie transmisji i nagrań radiowych, telewizyjnych, filmowych, 
internetowych
12. Wspieranie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na 
otwartym rynku pracy,
13. Tworzenie nowych i doskonalenie istniejących instrumentów 
zwiększających możliwości osób niepełnosprawnych,
14. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin,
15. Prowadzenie i wspomaganie badań naukowych związanych 
problemowo z obszarami zainteresowań Fundacji
16. Prowadzenie działalności rolniczej
Działalność ta może być prowadzona odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ WSPÓLNOTY

POZNAŃ
Fundacja L’Arche  Wspólnota w Poznaniu w 2017 roku kontynuowała działania codzienne i cykliczne 
podjęte w latach ubiegłych, mające na celu zapewnienie całodobowej opieki zdrowotnej i socjalnej, a 
także aktywację psycho-ruchową 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkających w domu 
Żytnia 34 i Polańska 13 oraz  uczestniczących w zajęciach pracowni terapeutycznej. Wyjazdy do domu 
rodzinnego, sprzątanie pokoi, wychodzenie wspólne na zakupy, różne w zależności od zainteresowań 
aktywności sportowe (jazda na rowerze, szermierka, kręgle, tenis stołowy),  otwarty dzień w 
poniedziałek, chodzenie na Mszę Św., granie na instrumentach w otwarte dni w piątki, wychodzenie do 
kawiarni, wspólne gotowanie obiadów, przygotowywanie posiłków i  sprzątanie po nich, 
przygotowywanie poobiedniej kawy, częste spacery, spotkania w innych wspólnotach (np.: Wiary i 
Światło), organizacja różnych uroczystości domowych (urodziny, imieniny, rocznicę przyjścia do 
Wspólnoty itp.), wieczory domu, podczas których możemy dzielić się swoimi przeżyciami dnia lub 
tygodnia, głośne czytanie lub oglądanie zdjęć w książkach, organizujemy zajęcia plastyczne, korzystamy 
z internetu i uczymy się sprawnie „klikać”, wychodzimy do kina, teatru, oglądamy filmy wyświetlane 
przez projektor, planujemy ciekawe wyjazdy wakacyjne dla Osób latem oraz zimowiska w okresie 
noworocznym.

WROCŁAW
Wspólnota we Wrocławiu prowadzi łącznie 3 placówki zapewniające opiekę i wsparcie całodobowe dla 
dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Są to dwa domu pomocy społecznej i zespół 
mieszkań chronionych. W placówkach  są realizowane zadania określone w ustawie o pomocy 
społecznej oraz, odpowiednio, w rozporządzeniach Ministra Polityki Społecznej: z dnia 23 sierpnia 2012 
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r., w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 964) i z dnia 14 marca 2012r., w 
sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z dnia 22 marca 2012 r., poz. 305)
Dom Pomocy Społecznej Arka istnieje od dnia 30 kwietnia 2003 roku, na podstawie umowy nr 
21/MOPS/03, z dnia 30 kwietnia 2003 r., następnie umowy nr D/MOPS/719/203/OP/DPON/2009, z 
dnia 31.12.2008 r. i D/MOPS/1329/1/2013-2016 z dnia 28.08.2013 oraz D/MOPS/1793/1/2016-2019 z 
dnia 25.07.2016 r.  zawartej z Gminą Wrocław, poprzedzonej decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 
PS.II.9013/9/2003 z dnia 27 marca 2003 r, o wydaniu zezwolenia na prowadzenie przez Fundację Arka 
Domu Pomocy Społecznej (nr 2/2003 w wojewódzkim rejestrze domów pomocy społecznej). W 
początkowym okresie działalności Dom posiadał 6 miejsc przeznaczonych dla dorosłych osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, obecnie liczba ta wynosi 7. W Domu na stałe zamieszkuje trzech 
mężczyzn i cztery kobiety z niepełnosprawnością intelektualną. Jedna osoba korzysta na stałe z wózka 
inwalidzkiego.
Dom Pomocy Społecznej Arka2 istnieje od 10 października 2013 roku, na podstawie umowy nr 
D/MOPS/1062/1/2011-2015 z dnia 15.09.2011 roku, następnie umowy D/MOPS/1534/1/2015-2016 z 
dnia 31.12.2014 roku oraz D/MOPS/1794/1/2016-2019 z dnia 25.07.2016 r. zawartej z Gminą Wrocław 
oraz decyzji Wojewody Dolnośląskiego 
nr PS-KNPS.9423.19.2013 o wpisie do rejestru domów pomocy społecznej. Dom jest przeznaczony dla 6
 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na stałe mieszka w nim 4 kobiety i dwóch 
mężczyzn.
Zespół Mieszkań Chronionych istnieje od 10 października 2013 roku na podstawie umowy nr 
D/MOPS/1062/1/2011-2015 z dnia 15.09.2011 roku, następnie umowy D/MOPS/1531/1/2015-2016 
oraz D/MOPS/1842/1/2017-2019 zawartej z Gminą Wrocław. Jest przeznaczony dla 17 dorosłych osób z 
niepełnosprawnością. W 2017 roku z tej formy wsparcia skorzystało łącznie 10 osób z 
niepełnosprawnością: 8 kobiet i 6 mężczyzn.
Domy zaspakajają potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne mieszkańców, na 
poziomie obowiązującego standardu usług, w tym m.in.:
1. Miejsce zamieszkania:
a. DPS Arka mieści się w budynku dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, o powierzchni 
użytkowej ok. 402 m. kw. Został wybudowany w roku 2002, zgodnie z obowiązującymi standardami, 
jako obiekt przeznaczony na prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Jest wyposażony w dźwig osobowy i nie posiada barier 
architektonicznych.
b. DPS Arka2 zajmuje powierzchnię około 480 m. kw., która stanowi 1 piętro budynku 
trzykondygnacyjnego o powierzchni użytkowej około 1450 m. kw. Został oddany do użytku w 2013 
roku, spełnia wymagane standardy dla obiektów służących osobom z niepełnosprawnością. Budynek nie 
posiada barier architektonicznych, jest wyposażony w windę.
c. Zespół Mieszkań Chronionych zajmuje powierzchnię około 480 m. kw., która stanowi 2 piętro 
budynku trzykondygnacyjnego o powierzchni użytkowej około 1450 m. kw. Został oddany do użytku w 
2013 roku, spełnia wymagane standardy dla obiektów służących osobom z niepełnosprawnością. 
Budynek nie posiada barier architektonicznych, jest wyposażony w windę.
2. Wyżywienie, odzież i obuwie:
a. Potrzeby mieszkańców obu domów w tym zakresie zaspokajane są na bieżąco. Zakupy odzieży i 
obuwia odbywają się zawsze przy czynnym udziale mieszkańców domu i w oparciu o decyzję samych 
podopiecznych.
3. Utrzymanie czystości, udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, 
niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych: 
a. Sfera pomocy i wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych oraz w zakresie pielęgnacji, 
higieny, spraw osobistych, realizowana jest w oparciu o asystentów zatrudnionych w ramach zespołu 
terapeutyczno-opiekuńczego. 
b. Dążeniem L’Arche jest utrzymanie standardu 1:1 (jedna osoba z niepełnosprawnością – jeden 
opiekun). Aby to zrealizować, poza zatrudnionymi pracownikami, stale współpracujemy z 
wolontariuszami (na podstawie zawieranego porozumienia o wolontariacie). 
4. Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców 
Domu:
a. Mieszkańcy DPS Arka i Arka2 uczęszczali w okresie sprawozdawczym na zajęcia terapeutyczno – 
rehabilitacyjne do następujących placówek: Warsztatu Terapii Zajęciowej „Muminki” prowadzonych 
przez Fundację Brata Alberta przy ul. Kasprowicza 26 (siedem osób) oraz do Warsztatu Terapii 
Zajęciowej „Ostoja” przy ul. Litomskiej (jedna osoba). Od grudnia 2017 kolejna osoba uczestniczyła w 
zajęciach WTZ „Przystań” prowadzonego przez CeKiRON przy ul. Wejherowskiej. W ramach zajęć 
warsztatowych korzystali ze stałej rehabilitacji oraz zajęć terapeutycznych. Dodatkowo w czasie wolnym 
mieszkańcy są aktywizowani przez asystentów – opiekunów poprzez liczne wyjścia na imprezy 
kulturalne, spacery, wyjazdy na basen, itp. Osoby, które nie uczestniczą w terapii na zewnątrz są 
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angażowane do współpracy przy czynnościach domowych co spełnia rolę terapeutyczną i buduje 
pozytywne więzi we wspólnocie domowej.
b. Mieszkańcy ZMCh mogą korzystać ze wsparcia asystentów, psychologa, pedagoga, terapeuty i 
pracownika socjalnego odpowiednio do swoich potrzeb i możliwości.
5. Umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, 
a. DPS Arka posiada kaplicę, z której mieszkańcy obu domów korzystają w miarę swoich potrzeb. 
Zapewnienie realizacji praktyk religijnych jest częścią tożsamości Fundacji L’Arche. W Domach odbyły 
się uroczyste obchody Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia, w które mieszkańcy byli bardzo 
zaangażowani. Przed każdym z wymienionych świąt zorganizowane były rekolekcje dla członków 
wspólnoty. Domownicy wraz z najbliższą rodziną lub osobami dla nich ważnymi uczestniczyli również w 
rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych organizowanych przez Fundację. W ciągu roku na bieżąco 
uczestniczyli w nabożeństwach w miejscowej parafii, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Niektórzy 
mieszkańcy domu wraz z opiekunami i wolontariuszami, w październiku uczestniczyli w pieszej 
pielgrzymce do Trzebnicy. Kilkakrotnie w ciągu 2017 roku mieszkańcy mieli możliwość pielgrzymowania 
po Dolnym Śląsku Szlakiem św. Jakuba.
6. W ramach aktywizowania i zaspokajania potrzeb kulturalnych w minionym okresie sprawozdawczym, 
domownicy L’Arche uczestniczyli w wyjściach do kina, filharmonii wrocławskiej, oraz brali udział w 
imprezach kulturalnych w mieście (koncerty, wystawy).  Oprócz indywidualnych wakacji, zorganizowany 
zostały grupowy wyjazd wakacyjny do Dąbek.
7. Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu Mieszkańcy DPS-ów i ZMCh 
są stale zapraszani do współdecydowania o kierunkach zmian, rodzajach podejmowanych zajęć i 
aktywności, jak również w innych dotyczących ich sprawach życia codziennego. Raz w tygodniu, przez 
cały rok, odbywają się spotkania mieszkańców wraz z asystentami, podczas których omawiane są 
problemy i potrzeby Domów oraz poszczególnych mieszkańców, natomiast raz na miesiąc w 
spotkaniach tych uczestniczy również dyrektor. Wszelkie większe wydarzenia uzgadniane są z 
domownikami. Ze względu na specyfikę DPS-ów prowadzonych przez Fundację L’Arche, opartą na 
daleko posuniętej indywidualizacji oraz w celu zapewnienia właściwego klimatu terapeutycznego, przez 
dyrektora Domu stale prowadzone są konsultacje z mieszkańcami, dotyczące jakości indywidualnych 
relacji pomiędzy mieszkańcami i asystentami (opiekunami). Mieszkańcom zapewnia się możliwość 
swobodnej wypowiedzi podczas wspólnych zebrań oraz spotkań indywidualnych. Ponadto mieszkańcy 
wspólnoty, w charakterze konsultantów, brali udział w projekcie „Od współdziałania do wspierania” w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, którego celem było 
wypracowanie modelu środowiskowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Model 
został wypracowany i zakwalifikował się do testowania w kolejnym etapie konkursu. Ponadto, wspólnie 
ze wspólnotą warszawską, realizowano projekt asystenckiego wsparcia osób z niepełnosprawnością w 
środowisku „Razem możemy więcej”  finansowany przez PFRON.
8. Stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną. 
Mieszkańcy DPS Arka i Arka2 oraz ZMCh są często odwiedzani przez swoje rodziny. Czas po świętach 
również w miarę możliwości spędzają w domach rodzinnych lub domach rodzin zaprzyjaźnionych z 
L’Arche we Wrocławiu.  Jedną z istotniejszych potrzeb, jakie są dostrzegane przez personel L ’Arche, jest 
posiadanie przez osoby z niepełnosprawnością stałych, pozytywnych kontaktów z osobami lub 
rodzinami zamieszkującymi w bliskim otoczeniu Domu. Obecnie takie kontakty odbywają się regularnie i 
są ważną częścią życia mieszkańców. 
9.Pomoc usamodzielniającemu się mieszkańcowi Domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej 
charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia. 
Zwracamy dużą uwagę na pracę w kierunku usamodzielniania się mieszkańców dps i ZMCh,  
aktywizujemy ich zgodnie z ich potrzebami i możliwościami. 
10.Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, 
dostęp do informacji prawnej i poradnictwa specjalistycznego. 
Działania te realizowane są przez wyspecjalizowanego pracownika socjalnego, zatrudnionego na stałe 
w Fundacji L’Arche, przeszkolonego w zakresie postępowania z depozytami.
Wszystkie te działania wynikają nie tylko z obowiązujących przepisów, lecz także z założeń zawartych w 
Deklaracji Misji i Tożsamości, przyjętej oficjalnie dla Międzynarodowej Federacji Wspólnot L’Arche. 
Działania Fundacji nie ograniczają się wyłącznie do działań na rzecz osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, ale poprzez tworzenie odpowiednich warunków, umożliwienie tymże osobom działanie 
na rzecz szeroko rozumianego środowiska lokalnego. Wyraża się to głównie w wolontariacie osób 
niepełnosprawnych w kuchni charytatywnej (inicjatywa miejscowej parafii) oraz w sąsiadującym ze 
wspólnotą szpitalu na ul. Kamińskiego we Wrocławiu. W tym ujęciu osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną są partnerami w misji potwierdzającymi, że stwierdzenie „razem zmieniamy świat” nie 
jest jedynie sloganem. Na terenie szpitala Wspólnota dysponuje przestrzenią wystawienniczą w jednym 
z głównych korytarzy prowadzących na oddziały szpitalne.
Domy funkcjonują w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca, opracowywane z jego 
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udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do 
uczestnictwa w nim. Plany te przygotowywane są w formie tzw. syntez – przyjętych jako forma 
rozpoznawania i planowania realizacji potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zawierają min. 
szczegółową analizę rozwoju i funkcjonowania mieszkańca w minionym okresie, określają stopień 
realizacji jego ważnych potrzeb od czasu dokonania poprzedniej syntezy, jak również stanowią narzędzie 
do określania optymalnej drogi rozwoju osobistego i społecznego mieszkańca na kolejny okres. Synteza 
przygotowywana jest w oparciu o dokonywane na bieżąco przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy 
notatki, zamieszczane w zeszytach obserwacji. Zeszyt obserwacji jest elementem dokumentacji 
pedagogicznej każdego mieszkańca. Po zebraniu stosownej dokumentacji – synteza odbywa się w 
formie spotkania zespołu z udziałem mieszkańca, który bierze w niej czynny udział. Rezultaty realizacji 
zadania (zgodnie z informacją zawartą w ofercie podmiotu)
1.Podstawowym rezultatem realizacji zadania w roku 2017 było zapewnienie całodobowej opieki 
trzynastu dorosłym osobom niepełnosprawnym intelektualnie, zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb 
bytowych, społecznych, religijnych na poziomie standardów obowiązujących w domach pomocy 
społecznej oraz udzielenie potrzebnego wsparcia 10 dorosłym osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną skierowanym w 2017 roku decyzją administracyjną do zamieszkania w Zespole Mieszkań 
Chronionych.
2.Domy Pomocy Społecznej zapewniły mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymności, 
autonomii oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności mieszkańców niezbędnych do możliwie jak 
najbardziej samodzielnego życia, a więc: 
a. Opanowanie i doskonalenie umiejętności samoobsługowych:
Mieszkańcy DPS Arka i Arka2 z każdym kolejnym rokiem pobytu w Domu stają się coraz bardziej zaradni 
i samodzielni. Wzrósł poziom umiejętności komunikowania własnych potrzeb w zakresie wsparcia i 
pomocy w czynnościach samoobsługowych – opiekunowie coraz lepiej potrafią sprostać tym 
potrzebom. 
b. Wdrożenie do zaradności życiowej i lepszego funkcjonowania 
w codziennym życiu. Na skutek wieloletniej pracy z mieszkańcami związanej z usamodzielnieniem oraz 
lepszym funkcjonowaniem w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, jak również 
w zakresie poruszania się środkami komunikacji publicznej oraz zachowania w miejscach publicznych, 
umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, możemy mówić o poprawie ogólnego 
funkcjonowania i radzenia sobie w różnych życiowych sytuacjach. Pięcioro mieszkańców  potrafi   
sporządzić zakupy w sklepie przy tylko niewielkim wsparciu asystenta, jedna osoba czyni to zupełnie 
samodzielnie. Mieszkańcy raz w tygodniu uczestniczą w przygotowaniu posiłku w kuchni, biorą także 
udział  w codziennych dyżurach porządkowych. 
c. Wykształcenie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, wykształcenie 
umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie. Mieszkańcy wyraźnie lepiej funkcjonują jako 
grupa, poprawiły się relacje społeczne między nimi. Są wdrożeni do podejmowania wspólnych 
aktywności, uczestniczenia w zajęciach, współpracy przy realizacji różnorodnych zadań. Ważnym 
kierunkiem działań w roku 2017, jak i w poprzednich latach, było stymulowanie nawiązywania 
kontaktów społecznych ze środowiskiem zewnętrznym Domu. Obecnie każdy 
z mieszkańców posiada stałe, pozytywne relacje z rodzinami lub zaprzyjaźnionymi osobami z otoczenia 
Domu. Ma to ogromne znaczenie wobec częstej rotacji personelu DPS. 
d. Rozwinięcie umiejętności korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu. 
Obecnie mieszkańcy sami podejmują inicjatywę i często są pomysłodawcami różnorodnych form 
aktywnego spędzania czasu wolnego. W sezonie letnim dużym powodzeniem cieszyła się rekreacja 
rowerowa (dwoje z mieszkańców korzysta z roweru trójkołowego), spacery, wyjścia do miasta, różnego 
rodzaju imprezy kulturalne. W sezonie zimowym są to również spacery, gry i zabawy o charakterze 
świetlicowym.
e. rozwinięcie różnorakich umiejętności poprzez umożliwienie udziału w terapii zajęciowej oraz 
programie pracy wspomaganej. Praca w WTZ oraz na otwartym rynku pracy daje wyraźny wzrost 
poczucia własnej wartości i przydatności społecznej mieszkańców. Osiągają oni satysfakcję z własnej 
pracy i jej wytworów, również gratyfikację finansową (kieszonkowe). 
Wraz z uruchomieniem zespołu mieszkań chronionych powstała możliwość korzystania z terapii 
zajęciowej prowadzonej przez zatrudnionego terapeutę.
f. Zapewnienie kontaktu z psychologiem. Przez cały rok 2017 odbywały się regularne spotkania 
mieszkańców z psychologiem (raz w miesiącu), podczas których mieli oni okazję omówić bieżące 
problemy, jak również podnieść własne umiejętności komunikacyjne. Fundacja zatrudnia psychologa na 
0,25 etatu co daje możliwość udzielenia wsparcia w tej dziedzinie codziennie.
3. Zespół Mieszkań Chronionych zapewniał wsparcie według obowiązującego standardu określonego w 
rozporządzeniu z dnia 14 marca 2012r., w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z dnia 22 marca 2012 
r., poz. 305) Dodatkowym rezultatem prowadzenia zespołu mieszkań chronionych jako wspólnoty 
sąsiedzkiej jest pomoc usamodzielniającym się osobom z niepełnosprawnością w zdobywaniu 
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umiejętności korzystania z pomocy sąsiedzkiej oraz umiejętności bycia dobrym sąsiadem dla innych. 
Możliwość pomocy innym, zarówno najbliższym sąsiadom jak i podejmowany wolontariat, pomogły w 
podwyższeniu poziomu samooceny mieszkańców jak również przyczyniły się do zmiany postrzegania 
osób niepełnosprawnych w lokalnej społeczności i postrzegania ich jako jej aktywnych i szanowanych 
członków podejmujących ważne inicjatywy obywatelskie. 
Odbiorcami działań Wspólnoty we Wrocławiu były dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
w różnym stopniu, w kilku przypadkach ze sprzężeniami (niepełnosprawność fizyczne, psychiczna). 

ŚLEDZIEJOWICE 
DPS
Cele jakie były zamierzone w 2017 w DPS  zostały osiągnięte. A w szczególności;
1.Objęto całodobową opieką i wsparciem 12 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji w prowadzonym przez Fundację ponadgminnym Domu 
Pomocy Społecznej.  
2.Osoby niepełnosprawne miały świadczone usługi w zakresie: 
• potrzeb bytowych, poprzez zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych (w dwóch 
domach: Effatha - mieszczącym się we wsi Śledziejowice nr 83, o powierzchni użytkowej 303,80 m2 oraz 
w domu Emaus- mieszczącym się w Wieliczce przy ul. Gwarków 3, o powierzchni użytkowej 257,58 m2), 
prawidłowego wyżywienia,  odzieży i obuwia z uwzględnieniem indywidualnych preferencji 
mieszkańców i przy ich udziale, 
• opieki całodobowej polegającej na udzielaniu wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych, 
pielęgnacyjnych, higienicznych oraz załatwianiu spraw osobistych,
• udziału w terapii zajęciowej, głównie w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Fundację 
L’Arche oraz w miejscu zamieszkania,
• aktywnej i twórczej organizacji czasu wolnego, rozwijania indywidualnych zainteresowań,
• podnoszenia sprawności fizycznej, poprzez zajęcia sportowe, spacery, ćwiczenia w domu z 
wykorzystaniem posiadanego sprzętu,
• zaspokajania potrzeb religijnych, poprzez umożliwienie uczestnictwa w praktykach religijnych i opiekę 
duszpasterską w miejscu zamieszkania i poza nim,
• rozwijania zainteresowań indywidualnych, hobby, uczestnictwa w życiu kulturalnym.
3. Wdrożono i zaktualizowano indywidualne plany terapii dla każdej osoby, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb osób w podeszłym wieku i o słabym stanie zdrowia.
4. Dbano o budowanie i utrzymywanie więzi z rodzinami, opiekunami i bliskimi mieszkańców domu 
oraz środowiskiem lokalnym.
5. Placówka zatrudniała pracowników posiadających kwalifikacje do pracy w tego typu ośrodkach, w 
tym na umowę o prace dyrektora, pracownika ds. administracyjno-biurowych, psychologa, pracownika 
socjalnego, 6 opiekunów i terapeutę. 
6. Zaangażowano wolontariuszy na podstawie umowy o wolontariacie, by jeszcze skuteczniej udzielać 
indywidualnego wsparcia mieszkańcom domu.
7. Mieszkańcy byli systematyczne konsultowani i leczeni przez lekarza psychiatrę. 
8.W celu prawidłowej realizacji zadania podjęto współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wieliczce, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, szkołami, służbą zdrowia i 
innymi instytucjami w celu realizacji procesu integracji społecznej i lepszego wspierania mieszkańców 
domu.

2. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach 
zadania :
Zapewnienie miejsca całodobowego pobytu dla 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną w 
pokojach jednoosobowych, umeblowanych i urządzonych zgodnie z potrzebami i gustem mieszkańców. 
Zorganizowanie dla mieszkańców domów 5 posiłków dziennie z uwzględnieniem diet i preferencji 
poszczególnych osób. Umożliwienie i nauczenie ich samodzielnego przygotowania posiłków wg 
własnych pomysłów  i gustów z uwzględnieniem swobodnego  dostępu do lodówki i spiżarni. 
Wypracowywanie zdrowych nawyków żywieniowych. Wyposażenie mieszkańców w odzież i obuwie 
adekwatne do potrzeb i gustów. Mieszkańcy posiadają zarówno odzież umożliwiającą codzienna pracę, 
jak również odświętne ubrania, garnitury i kostiumy. Sami uczestniczą w doborze i zakupie garderoby. 
Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, jedzeniu, pielęgnacji, higienie osobistej i załatwianiu 
spraw osobistych. Wspieranie mieszkańców w osiąganiu większej samodzielność: troska o higienę 
osobistą, odzież, porządek w pokoju. Nauka nowych umiejętności w miarę możliwości w układzie 1 na 
1, np. przygotowanie nowych potraw, wysuszenie włosów, ogolenie itp. Towarzyszenie mieszkańcom w 
wyjściach mających na celu załatwienie spraw osobistych takich jak np. udanie się na pocztę, do urzędu, 
na zakupy oraz odwiedziny przyjaciela, rodziny czy wizyty u lekarzy. Terapia zajęciowa - uczestnictwo 8 
mieszkańców domów w zajęciach WTZ  w Śledziejowicach prowadzonych przez  Fundację L’Arche. 
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Uczestnictwo w zajęciach w różnych pracowniach zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami oraz w 
pracach na zewnątrz warsztatu w najbliższej okolicy lub w Krakowie. Zorganizowanie pozostałym 4  
mieszkańcom różnorodnych zajęć  m.in. muzycznych, ruchowych, plastycznych, kulinarnych, 
ogrodniczych w miejscu zamieszkania. Umożliwienie uczestnictwa w niedzielnej mszy św. oraz innych 
wydarzeniach religijnych w miarę możliwości również w tygodniu, zgodnie ze potrzebami. Stała 
współpraca z księżmi odwiedzającymi również mieszkańców w ich domu. Uczestnictwo w życiu parafii. 
Wspieranie mieszkańców w realizacji hobby i zainteresowań. Miały miejsce wspólne lub indywidualne 
wyjścia do kina, muzeów, wyjazdy na wycieczki. Organizacja wakacyjnego wyjazdu dla 10 mieszkańców 
na dwutygodniowy odpoczynek do Rabki. W trakcie wyjazdu uczestnicy korzystali z zabiegów 
rehabilitacyjnych, kąpieli leczniczych, inhalacji i masaży. Rozwijanie samorządności mieszkańców 
podczas cotygodniowych spotkań, na których są podejmowane bieżące decyzje odnośnie wydarzeń w 
domu i plany na przyszłość. Jest to również czas, by podzielić się swoimi radościami i problemami. 
Umożliwienie kontaktów z rodziną i przyjaciółmi przez odwiedziny w domach rodzinnych szczególnie w 
okresach świąt i wakacji, zapraszanie bliskich i przyjaciół do domu lub wyjścia do kawiarni czy 
restauracji. Każdy mieszkaniec może swobodnie korzystać z telefonu w domu. W każdej czynności 
związanej z kontaktem ze światem zewnętrznym w razie potrzeby mieszkańcy otrzymywali niezbędne 
wsparcie i pomoc pracowników. W ramach opieki zdrowotnej i profilaktyki mieszkańcy mają 
zapewniony zgodnie z potrzebami dostęp do lekarza pierwszego kontaktu oraz konsultacji i badań 
kardiologicznych, psychiatrycznych, alergologicznych, ginekologicznych, okulistycznych i innych 
zleconych przez lekarzy. Dwie osoby są pod stałą opieką geriatry. Podnoszenie kwalifikacji kadry przez 
uczestnictwo w szkoleniach. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach rozwijających ich umiejętności 
zawodowe i społeczne. Były to następujące szkolenia: 
• Wprowadzenie do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
• Bezpieczeństwo i higiena pracy,
• Standardy życia w domach pomocy o charakterze rodzinnym – szkolenia wewnętrzne.
• Praca z osobami wykluczonym, zagrożonymi nałogami i przemocą.
• Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi.  
• Doskonalenie techniki i nauka jazdy samochodem.
ŚDS 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Śledziejowicach zapewnia wsparcie i opiekę osobom 
niepełnosprawnym intelektualnie i wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. W 
ramach jego działalności w roku 2017 prowadzone były zajęcia terapeutyczne w ramach 
poszczególnych pracowni w formie zespołowej, zajęcia indywidualne, treningi czynności dnia 
codziennego oraz trening umiejętności społecznych, regularne spotkania z psychologiem oraz inne 
zajęcia kulturalne, integracyjne oraz rekreacyjno-turystyczne. Ważnym celem oddziaływań 
terapeutycznych były poprawa aktywności życiowej uczestników oraz zwiększenie ich samodzielności i 
niezależności poprzez naukę, podtrzymywanie i doskonalenie czynności dnia codziennego, rozwijanie 
talentów i zdolności, nawiązywanie relacji i przyjaźni, korzystanie z dóbr kultury, integrację ze 
środowiskiem lokalnym poprzez współpracę z innymi ośrodkami wsparcia oraz promowanie wartości, 
darów i talentów osób niepełnosprawnych. W każdym tygodniu odbywały się zajęcia w pracowniach: 
kulinarnej, sztuki użytkowej, komputerowo-technicznej, komunikacyjno-edukacyjnej, gimnastyczno-
relaksacyjnej. Ponadto miały miejsce zajęcia stolarskie, zajęcia ogrodnicze, zajęcia artystyczne, 
biblioterapia, choreoterapia, Kulinaria, Kącik urody oraz zajęcia indywidualne lub w parze dla osób z 
cechami autyzmu i trudnymi zachowaniami. Prowadzone były treningi mające na celu naukę 
samodzielności, m.in.: trening samoobsługi, higieny, prania, trening w szatni, trening tankowania i mycia 
busa, trening pracy, trening spędzania czasu wolnego oraz trening umiejętności społecznych. 
Cotygodniowo organizowane były wyjazdy na spacer do Puszczy Niepołomickiej lub Parku w Wieliczce, 
wyjazd na zakupy i wyjazd na hipoterapię do Niepołomic.  W 2017 roku odbyły się dwie 1-dniowe 
wycieczki.
Z domem stale współpracowały Rodziny i Opiekunowie uczestników oraz wolontariusze wspierający 
pracę podczas zajęć. Rodziny uczestników otrzymały pomoc w zakresie: poradnictwa, wsparcia 
psychologicznego, zwłaszcza w przypadku przejawiania przez uczestników trudnych zachowań w domu, 
dostępu do specjalistycznych usług medycznych, rehabilitacji, pomocy w trudnych sytuacjach 
życiowych. Ważnym aspektem pracy ŚDS było wsparcie w budowaniu dobrych relacji uczestników z 
osobami bliskimi.  
Oddanie do użytku nowej części budynku w 2014 r. w całości pozbawionego barier architektonicznych 
wpłynęło na poszerzenie oferty zajęć terapeutycznych z przeznaczeniem dla osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną i zaburzeniami ze spectrum 
autyzmu oraz z uszkodzeniami neurologicznymi nabytymi na skutek chorób 
i urazów. W 2017 roku 3 osoby uzyskały decyzje administracyjne kierujące do ŚDS, w tym jedna głębiej 
niepełnosprawna wymagająca indywidualnego wsparcia podczas całego pobytu w ŚDS (wszystkie były 
wcześniej klubowiczami). Otwarcie się na pomoc tym osobom stanowi odpowiedź na realne potrzeby 
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osób niepełnosprawnych w regionie, to grupy zagrożone izolacją i wykluczeniem społecznym. Od lipca 
2017 powiększona została o 30 % dotacja na osoby z niepełnosprawnością sprzężoną i uczestników ze 
spectrum autyzmu- 11 osób w ŚDS, co umożliwiło wzrost jakości oddziaływań terapeutycznych wobec 
tych osób oraz wzrost wynagrodzeń pracowników. W okresie wiosenno-letnim w ramach działalności 
fundacji  zagospodarowany został taras ŚDS, w tym zaprojektowano i wykonano w ramach prac na 
stolarni 2 stoły do sadzenia roślin dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Dzięki temu 
projektowi włączono osoby z niepełnosprawnością ruchową w trening dbania o rośliny w ramach zajęć 
ogrodniczych. Większość uczestników (18 osób) jest dowożona do ŚDS w ramach 4 kursów dziennie 
busem należącym do Fundacji, transport osób z całego powiatu wielickiego generuje bardzo duże 
koszty, konieczne jest poszukiwanie dodatkowych możliwości jego finansowania.
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Formy i metody realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej. Charakterystyka 
prowadzonych zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych dla 34 osób niepełmosprawnych intelektualnie.
W 2017 roku terapia zajęciowa uczestników prowadzona była w siedmiu pracowniach: pracowni 
stolarskiej, pracowni świec, pracowni artystycznej, pracowni gospodarstwa domowego, pracowni 
komputerowej, pracowni ogrodniczej oraz pracowni zatrudnienia wspieranego. Oprócz codziennych, 
stałych zajęć w pracowniach  prowadzone były również różnego rodzaju zajęcia warsztatowo-
edukacyjne, dogoterapia, fitness, zumba, rehabilitacja, indywidualne spotkania terapeutyczne z 
terapeutami zajęciowymi i psychologiem, zajęcia rewalidacyjne. W minionym roku kalendarzowym w 
dalszym ciągu ważnym obszarem pracy terapeutycznej była komunikacja interpersonalna oraz praca 
nad uspołecznianiem uczestników WTZ. Kontynuowano zatem pracę dydaktyczno-terapeutyczną z 
uczestnikami zajęć w tym zakresie. W 2017 roku duża część uczestników wtz aktywnie brała udział w 
treningu umiejętności zawodowych i społecznych w ramach tzw. treningu pracy. Wszyscy uczestnicy 
regularnie uczestniczyli w indywidualnych spotkaniach z psychologiem oraz brali udział w zajęciach 
grupowych prowadzonych przez psychologa. Raz w tygodniu psycholog uczestniczył   w spotkaniach 
terapeutów w ramach Rady Programowej WTZ, aby wspólnie z nimi znajdować rozwiązania trudności, 
na jakie napotykają oni w swej pracy terapeutycznej. Raz w miesiącu psycholog oraz kierownik 
warsztatu spotykali się  z rodzinami uczestników warsztatu w ramach tzw. ,,Grupy Wsparcia”, aby na 
bieżąco towarzyszyć rodzinom i opiekunom w rozumieniu funkcjonowania osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Na spotkaniach rodzice i opiekunowie mogli dzielić się wzajemnymi radościami, 
trudnościami, niepokojami codziennego życia. Pracowano metodą warsztatową w oparciu o 
wypracowane wspólnie tematy. W minionym roku instruktorzy terapii przygotowali także warsztaty dla 
rodziców i opiekunów: wielkanocne i bożonarodzeniowe, w trakcie których rodzice mogli wykazać się 
umiejętnościami manualnymi i doświadczyć pracy, jaką wykonują ich dzieci. W listopadzie ubiegłego 
roku zorganizowano dla rodziców i opiekunów  profesjonalne szkolenie na temat ,,Seksualności osób 
niepełnosprawnych”, które poprowadziła pani psycholog Emilia Owoc. Psycholog dla potrzeb WTZ oraz 
rodzin prowadził diagnozy oraz wystawiał zaświadczenia i opinie psychologiczne. Uczestnicy wtz w 
zależności od potrzeb brali udział w  indywidualnych lub grupowych zajęciach rewalidacyjnych.       
W 2017 roku kontynuowano spotkania superwizyjne z lekarzem psychiatrą organizowane dla zespołu 
pracowników WTZ. Miały one na celu pogłębienie wiedzy odnośnie funkcjonowania poszczególnych 
uczestników WTZ i szukania dodatkowych form rozumienia różnych zachowań uczestników oraz 
możliwości oddziaływania terapeutycznego.
Uczestnicy Warsztatu brali udział w różnego rodzaju wydarzeniach, które miały wpływ na rozwój 
wyobraźni oraz umiejętności społecznych. 
W 2017 r. zostało zorganizowanych w WTZ kilkanaście wyjść i wyjazdów: cykliczne wyjścia do 
krakowskich muzeów oraz wyjazdy krajoznawcze, trzydniowa wycieczka na Dolny Śląsk, wyjazdy do 
kina, teatru, na kręgle. Uczestnicy brali również udział w zabawach tanecznych zarówno wyjazdowych 
jak i na terenie warsztatu. Udział w życiu kulturalnym jest ważnym elementem rozwoju osobowo-
społecznego i w dalszym ciągu będzie położony silny nacisk na ten element pracy terapeutycznej.

WARSZAWA 
W 2017 roku Fundacja L’Arche w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-003/16  ogłoszonego 
przez Ministerstwo Rozwoju realizowała projekt „Od wspierania do współdziałania”, który miał na 
celu:wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób dorosłych z 
niepełnosprawnością intelektualną, rozwój usług w obrębie społeczności lokalnych będących 
alternatywą dla opieki instytucjonalnej (w tym głównie zapewnianej przez Domy Pomocy Społecznej) 
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wdrożenie i przetestowanie kompleksowego, 
zindywidualizowanego i skoordynowanego rozwiązania wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego 
lub jej właściwą w danym obszarze jednostką organizacyjną działającą na obszarze testowania modelu, 
które doprowadzi do powstania i sprawnego funkcjonowania środowiskowych form wsparcia 
obejmujących wszystkie ważne aspekty funkcjonowania ONI jak również ich otoczenia.  
PUNKT WSPARCIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
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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)

5239

0

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)

Brak

Fundacja L’Arche w Warszawie od  kwietnia 2017 r. w ramach umowy z PFRON realizuje projekt 
„Razem możemy więcej”, którego głównym celem jest zwiększenie samodzielności osób z 
niepełnosprawnością. Projektem objętych jest 35 osób z niepełnosprawnością (25 beneficjentów z 
Warszawy, 5 z Wrocławia i 5 z Poznania). W ramach projektu Fundacja L’Arche prowadzi Punkt 
Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, w którym w 2017 r.  realizowane były następujące 
zadania:USŁUGI ASYSTENCKIE - TRENING FUNKCJONOWANIA CODZIENNEGO, TRENING UMIEJĘTNOŚCI 
INTERPERSONALNYCH, INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE, TRENING KOMUNIKACJI 
ALTERNATYWNEJ I WSPOMAGAJĄCEJ, TRENING EMISJI GŁOSU, WARSZTATY ZARZĄDZANIA BUDŻETEM 
DOMOWYM, WARSZTATY OGRODNICTWA/FLORYSTYKI, KURS PIERWSZEJ POMOCY, SPOTKANIA 
ZESPOŁU ASYSTENTÓW, OPRACOWANIE I AKTUALIZACJA INDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIAŁANIA, 
SPOTKANIA Z RODZINAMI BENEFICJENTÓW.

PLACÓWKA CAŁODOBOWEJ OPIEKI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
Od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. placówka przyjmowała 2 osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną. Wobec osób przyjętych do placówki świadczone były usługi bytowe i opiekuńcze 
określone w ustawie o pomocy społecznej Art. 69. Zakres usług świadczonych w placówce:
1. usługi opiekuńcze zapewniające:udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, 
pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i 
kąpaniu; pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń 
zdrowotnych, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, pomoc w zakupie 
odzieży i obuwia; kontakty z otoczeniem;organizację czasu wolnego; 
2. usługi  bytowe zapewniające: miejsce pobytu, wyżywienie,utrzymanie czystości. 
3. placówka zapewnia: co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem 
lekarza; przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek podawany nie 
wcześniej niż o godzinie 18; dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami; możliwość 
spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby karmienie; środki higieny osobistej, 
środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej; sprzątanie 
pomieszczeń, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie.
Sposób świadczenia usług uwzględniał stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz 
indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w placówce, a także prawa człowieka, w tym 
w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

FUNDACJA PROJEKTY KRAJOWE
Fundacja w maju 2016 rozpoczęła dwuletni projekt z FIO „Zmieniamy świat serce po sercu” Projekt 
dotyczy prowadzenia przedstawień w szkołach metodą Teatru Lalek z Niepełnosprawnością -
woj. wielkopolskim, dolnośląskim i mazowieckim + inne obszary Polski. Działania projektowe zakończyły 
się w listopadzie 2017 roku. 

W roku 2017 rozpoczęły się prace nad projektu budowy nowego domu dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w Gdyni.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie pracowni 
terapii zajęciowej dla 
niepełnosprawnych 
mieszkańców, działania 
związane z rozwojem 
osobistym, troską o 
leczenie i indywidualną 
rehabilitację. Działania 
na rzecz integracji 
niepełnosprawnych 
mieszkańców ze 
środowiskiem lokalnym, 
uczestniczenie w 
koncertach, piknikach, 
wystawach, targach, 
tworzenie kręgu 
przyjaciół dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną, 
oddziaływanie na 
opinię publiczną 
poprzez ukazywanie 
wartości i godności 
osoby 
niepełnosprawnej 
(kampanie 
informacyjne, wystawy, 
koncerty, spotkania, 
itp.) Promowanie 
wartości osoby z 
niepełnosprawnością 
d|a społeczeństwa w 
ramach wydarzeń 
publicznych, 
promowanie i 
rozwijanie idei 
wolontariatu, formacja i 
szkolenia pracowników i 
wolontariuszy.

88.10.Z

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
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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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie DPS dla 
dorosłych osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną. Domy 
wspólnoty L'Arche dla 
osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną z 
całodobową opieką i 
wyżywieniem /opłata za 
pobyt w domu L'Arche/ 
Osoby 
niepełnosprawne miały 
świadczone usługi w 
zakresie potrzeb 
bytowych poprzez: 
Zapewnienie dobrych 
warunków 
mieszkaniowych, 
prawidłowego 
wyżywienia, zakupu 
odzieży i obuwia z 
uwzględnieniem 
indywidualnych 
preferencji osób i przy 
ich udziale. Opieki 
całodobowej 
polegającej na 
udzielaniu pomocy w 
podstawowych 
czynnościach 
życiowych, 
pielęgnacyjnych, 
higienicznych oraz 
załatwianiu spraw 
osobistych.

87.30.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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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) 5 347 960,80 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 023 268,76 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 555 920,21 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 3 163,74 zł

e) Pozostałe przychody 1 765 608,09 zł

109 060,00 zł

0,00 zł

2 832 412,15 zł

582 054,48 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 748 634,20 zł

0,00 zł

523 543,69 zł

215 001,76 zł

10 088,75 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) 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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 122 879,27 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 523 526,63 zł
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2.4. Z innych źródeł 952 920,70 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -1 115 885,06 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 68 523,96 zł

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 122 879,27 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

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: 5 578 557,08 zł 122 879,27 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

4 139 153,82 zł 122 879,27 zł

487 396,25 zł 0,00 zł

0,00 zł

12 785,68 zł

882 571,29 zł

56 650,04 zł 0,00 zł

1 Wspólnota Śledziejowice - koszty prowadzenia DPS w Śledziejowicach; Fundacja L'Arche-koszty 
administracyjne: prowadzenie biura Fundacji, nowa wspólnota w Gdyni

50 035,37 zł

2 Wspólnota Poznań − Koszty prowadzenie 2 domów: media, żywność, środki czystosci, naprawy 
konieczne. Opieka medyczna: leki, opatrunki, medyczne srodki pomocnicze. Wynagrodzenia 
pracowników związanych z bezpośrednią opieką niepełnosprawnych mieszkańców

37 034,23 zł

3 Wspólnota Wrocław − szkolenie pracowników, prowadzenie DPS, usługi pocztowe 12 682,30 zł

4 Wspólnota Warszawa - Wynagrodzenia dla asystentów świadczących usługi dla osób z 
niepełnosprawnością

23 127,37 zł

1 Wspólnota Śledziejowice, Fundacja L'Arche biuro Fundacji, nowa wspólnota w Gdyni 50 035,37 zł

2 Wspólnota Poznań 37 034,23 zł

3 Wspólnota Wrocław 12 682,30 zł

4 Wspólnota Warszawa 23 127,37 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 10 454,50 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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: 

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)

76,0 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)

71,3 etatów

65,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

21 290,53 zł

6 504,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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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 2 350 637,97 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 018 597,55 zł

1 968 709,31 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

20 628,70 zł

- inne świadczenia 29 259,54 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 332 040,42 zł

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

2 350 637,97 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 144 938,59 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 205 699,38 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)

195 886,50 zł

48,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

19,00 osób

29,00 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)

49,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 49,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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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)

Najwyższe wynagrodzenie miesięczne było 
wynagrodzeniem jednorazowym, na które złożyło się 
wynagrodzenie zasadnicze, premię oraz wynagrodzenie z 
umowy zlecenia z projektu

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)

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

1 Umowa  nr PCPR/DPS-
Ś/2017-2019 zawarta dnia 
30.08.2016  ze Starostą 
powiatu Wielickiego  na 
prowadzenie DPS  (Aneks nr 
1 z dnia 04.01.2017, Aneks 
nr 2 z dnia 14.03.2017, 
Aneks nr 3 z dnia 
22.09.2017, Aneks nr 4 z 
dnia 27.11.2017, Aneks nr 5 
z dnia 28.12.2017)

Prowadzenie i finansowanie  
działalności DPS-u dla 12 osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie

Starosta Powiatu Wielickiego 312 376,10 zł

2 Umowa NR PCPR/ŚDS-
Ś/2017-2019 zawarta w dniu 
30.08.2016 ze Starostą 
powiatu wielickiego  na 
prowadzenie ŚDS ( Aneks nr 
1 z dnia 04.01.2017, Aneks 
nr 2 z dnia 14.03.2017, 
Aneks nr 3 z dnia 
10.11.2017, Aneks nr 4 z 
dnia 20.11.2017,)

Prowadzenie i finansowanie  
działalności ŚDS-u dla 21 osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie  i ze schorzeniami 
 psychicznymi

Starosta Powiatu Wielickiego 342 740,40 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

7 885,74 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

3 Umowa nr  ZSS-
III.52697.2015  URZĄD 
MIASTA POZNANIA

prowadzenie ośrodków 
wsparcia i rehabilitacji 
społecznej

URZĄD MIASTA POZNANIA 400 000,00 zł

4 Umowa nr PS-
XI.946.2.34.2017.2 
Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki

poprawa  kompleksowe i 
specjalistyczne wsparcie osób 
dorosłych z 
niepełnosprawnością

Wielkopolski Urząd Wojewódzki 14 600,00 zł

5 Prowadzenie domu pomocy 
społecznej dla 7. dorosłych 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną (1793)

prowadzenie DPS Arka Gmina Wrocław 242 448,80 zł

6 Prowadzenie domu pomocy 
społecznej dla 6. dorosłych 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną (1794)

prowadzenie DPS Arka2 Gmina Wrocław 232 277,22 zł

7 Prowadzenie zespołu 
mieszkań chronionych 17. 
dorosłych osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną (1842)

prowadzenie ZMCh Gmina Wrocław 318 609,34 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Umowa ze Starostą Powiatu 
Wielickiego  Finansowana  
przez PFRON  i Powiat  na 
prowadzenie WTZ 
Aneks nr 25/I/2017 z dnia 
10.04.2017
Aneks nr 26/II/2017 z dnia 
30.05.2017
Aneks nr 26/II/2076 z dnia 
18.12.2017

Prowadzenie i finansowanie  
działalności WTZ dla 34 osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie

Starosta Powiatu Wielickiego 604 293,60 zł

2 Razem możemy więcej zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych

PFRON 337 506,86 zł

3 W drodze do samodzielności zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych

PFRON 258 536,66 zł
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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)

Brak

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

organizacji

Robert Śmigiel 06.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia 1

2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 3

3 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

4 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Wieliczce 3

5 Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu w Krakowie. 1

6 Sędzia Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wieliczce 1

7 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce 7
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