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Data zamieszczenia sprawozdania

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

2001-10-22

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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Robert Śmigiel Przewodniczący Zarządu TAK

Jerzy Heydel Członek Zarządu TAK

Joanna Chłopicka Członek Zarządu TAK

Wojciech Frontczak Członek Zarządu TAK

Bojana Bujwid-Sadowska Członek Zarządu TAK

Maciej Przyślewicz Członek Zarządu TAK

Alina Kiełpińska Członek Zarządu TAK

Waldemar Kwaśnik Członek Zarządu TAK

Dariusz Pachla Członek Zarządu TAK

Marek Mąkosa Członek Zarządu TAK

Dariusz Grzegorek Członek Zarządu TAK
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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)                       

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.

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

Magdalena Kotowska Członek Rady 
Nadzorczej

TAK

Andrzej Nowotny Członek Rady 
Nadzorczej

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

ODDZIAŁ ŚLEDZIEJOWICE
W Domu Pomocy Społecznej w Śledziejowicach w 2019 roku ,objęto całodobową opieką i wsparciem 12 dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną niezdolnych do samodzielnej egzystencji w prowadzonym przez Fundację ponad gminnym 
Domu Pomocy Społecznej.  
Mieszkańcom zapewniono: odpowiednie warunki mieszkaniowe i bytowe (w dwóch domach: Effatha - mieszczącym się we wsi 
Śledziejowice nr 83, o powierzchni użytkowej 303,80 m2 oraz w Emaus-  w Wieliczce przy ul. Gwarków 3, o powierzchni 
użytkowej 257,58 m2), pełne  wyżywienie oraz odzież i obuwie zgodnie z potrzebami,całodobową opiekę polegającą na 
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udzielaniu wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacyjnych, higienicznych oraz załatwianiu spraw 
osobistych, udział w terapii zajęciowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Fundację L ’Arche oraz w miejscu 
zamieszkania, aktywną i twórczą organizację czasu wolnego, dbanie o sprawność fizyczną, poprzez zajęcia sportowe, spacery, 
ćwiczenia w domu z wykorzystaniem posiadanego sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego, potrzeby religijne, poprzez 
umożliwienie uczestnictwa w praktykach religijnych, mszy św., rekolekcji i opiekę duszpasterską, wsparcie w rozwijaniu 
indywidualnych zainteresowań, hobby, uczestnictwa w życiu kulturalnym. Wdrożono i zaktualizowano indywidualne plany 
terapii dla każdej osoby, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób w podeszłym wieku i o słabym stanie zdrowia. Dbano o 
budowanie i utrzymywanie więzi z rodzinami, opiekunami, przyjaciółmi i bliskimi mieszkańców domu oraz środowiskiem 
lokalnym. Zatrudniono pracowników posiadających kwalifikacje do pracy w DPS dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
w tym na umowę o prace: dyrektora, pracownika ds. administracyjno-biurowych, koordynatora ds. zdrowotnych, psychologa, 
pracownika socjalnego, opiekunów i terapeutę oraz na umowę zlecenie: pielęgniarkę. Zaangażowano wolontariuszy na 
podstawie umowy o wolontariacie, by jeszcze skuteczniej udzielać indywidualnego wsparcia mieszkańcom domu. 
Konsultowano i leczono mieszkańców w zakresie zdrowia psychicznego.  

Do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Śledziejowicach W 2019 r uczęszczało 27 osób, w tym:
3  jako klubowicze, z tego 2 otrzymały decyzje administracyjne 
2 nowe osoby zostały przyjęte do Śds, są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną i chorobą otępienną.
1 osoba opuściła z Śds w związku z rezygnacją spowodowaną zwolnieniem się miejsca w Śds w miejscu zamieszkania
Osiągnięte zostały następujące cele realizacji zadania publicznego:
- Zapewnienie wsparcia i opieki osobom niepełnosprawnym intelektualnie i osobom wykazującym inne przewlekłe zaburzenia 
czynności psychicznych, w tym osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi i ze spectrum autyzmu
- Nauka, podtrzymywanie i rozwijanie u osoby chorej umiejętności w zakresie  czynności dnia codziennego niezbędnych do 
samodzielnego życia prowadzące do niezależności
- Zapewnienie oddziaływań terapeutycznych 
- Wzrost rozwoju psychospołecznego uczestników poprzez udział w zajęciach terapeutycznych i treningach, odbywających się w 
przyjaznej, rodzinnej atmosferze, poprawa zaradności uczestników oraz ich funkcjonowania osobistego i społecznego
- Poprawa i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, w tym komunikacji wspomaganej i alternatywnej
- Treningi podstawowych umiejętności życiowych w środowisku klienta
- Nabycie umiejętności korzystania ze wsparcia psychologicznego oraz innych dostępnych form pomocy 
- Utrzymanie związku osoby niepełnosprawnej z osobami bliskimi i sąsiadami, poprawa życia rodziny 
- Zmniejszenie zapotrzebowania na opiekę całodobową
- Aktywne spędzanie czasu wolnego,  korzystanie z dóbr kultury, udział w spotkaniach, wyjazdach, wycieczkach, nawiązywanie 
relacji z uczestnikami innych ośrodków wsparcia
- Prowadzenie środowiskowej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
- Integracja  i udział w życiu lokalnej społeczności, prezentacja własnej twórczości
- Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych
- Wyjście z sytuacji izolacji społecznej  
- Rozwijanie idei wolontariatu, w tym wolontariatu 50+.
W wyniku prowadzonych działań osiągnięte zostały następujące rezultaty (wskaźniki ilościowe i jakościowe):
- wzrost rozwoju psychospołecznego uczestników poprzez udział w zajęciach terapeutycznych odbywających się w przyjaznej i 
rodzinnej atmosferze
Przez cały rok nawiązywano i budowano współpracę z różnymi instytucjami, organizacjami, środowiskiem lokalnym oraz 
ośrodkami wsparcia, m.in.: Małopolskim Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Starostwem 
Powiatowym w Wieliczce, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, Ośrodkami Pomocy Społecznej (Wieliczka, 
Gdów, Niepołomice, Kłaj, Rzezawa), Odziałem Małopolskim PFRON,  szkołami (Kraków, Wieliczka), ośrodkami wsparcia (Wtz i 
Dps Śledziejowice, Śds Brzezie, Śds Tomaszkowice, Dps Sułków), parafiami (Czarnochowice, Wieliczka), instytucjami lokalnymi 
(Mediateka  w Wieliczce,  Chór z Bochni), instytucjami kultury (Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Niepołomickie), 
organizacjami pozarządowymi (Fundacja „Dziecięce Marzenia” w Niepołomicach, Fundacja Leonardo w Wieliczce), 
wolontariuszami i osobami ze środowiska lokalnego.

Warsztat Terapii Zajęciowej  prowadzony przez Fundację L’Arche  dla 34 osób niepełnosprawnych intelektualnie.
W 2019 roku terapia zajęciowa uczestników prowadzona była w siedmiu pracowniach tożsamych z grupami terapeutycznymi 
funkcjonującymi w danym dniu według obowiązującego grafiku tworzonego raz w roku i zmienianego w związku z tworzeniem 
nowych  Indywidualnych Programów Rehabilitacji, zmianami na liście uczestników, prośbami uczestników o zmianę lub 
decyzjami Rady Programowej.Rehabilitacja społeczna i zawodowa w Warsztacie jest zindywidualizowana, czyli dostosowana do 
osoby, a nie do grupy i to osoba a nie grupa realizuje terapię zajęciową w ramach różnych pracowni czyli grup terapeutycznych.
W roku 2019 funkcjonowały następujące pracownie (grupy terapeutyczne), w ramach których odbywała się terapia zajęciowa: 
stolarska, świec, artystyczna, gospodarstwa domowego, komputerowa, ogrodnicza, zatrudnienia Wspieranego. Oprócz 
codziennych, stałych zajęć w pracowniach  prowadzone były również różnego rodzaju zajęcia warsztatowo-edukacyjne, 
rehabilitacja, indywidualne spotkania terapeutyczne z terapeutami zajęciowymi, psychologiem oraz zajęcia rewalidacyjne.

ODDZIAŁ WROCŁAW
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Wspólnota we Wrocławiu prowadzi łącznie 3 placówki zapewniające opiekę i wsparcie całodobowe dla dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną. Są to dwa domy 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 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 i D/MOPS/1793/1/2016-2019 z dnia 25.07.2016 r. oraz D/MOPS/2448/1/2019-2021 z dnia 24.10.2019 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 i D/MOPS/1794/1/2016-2019 
z dnia 25.07.2016 r. oraz D/MOPS/2501/1/2020-2022 z dnia 31.12.2019 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. Jedna osoba korzysta 
na stałe z wózka inwalidzkiego.

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 12 dorosłych osób z niepełnosprawnością. W 2019 roku z tej formy wsparcia skorzystało łącznie 11 osób z 
niepełnosprawnością: 5  kobiet i 6 mężczyzn. Domy zaspakajają potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne 
mieszkańców, na poziomie obowiązującego standardu usług. Domy funkcjonują w oparciu o indywidualne plany wsparcia 
mieszkańca, opracowywane 
z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim. 
Plany te przygotowywane są na podstawie ogólnej analizy sytuacji mieszkańca, która co roku jest aktualizowana. Realizacja 
indywidualnych planów wsparcia opiera się na obserwacjach miesięcznych „oceny sytuacji mieszkańca” oraz „realizacji zadań 
wynikających z planu wsparcia”. Opis obszarów przygotowywany jest w oparciu o dokonywane na bieżąco przez zespół 
terapeutyczno-opiekuńczy notatki, zamieszczane w raportach miesięcznych. Zebrane obserwacje, raporty jest elementem 
dokumentacji pedagogicznej każdego mieszkańca. Po zebraniu stosownej dokumentacji – synteza / aktualizacja sytuacji ogólnej 
odbywa się w formie spotkania zespołu z udziałem mieszkańca, który bierze w niej czynny udział. 

ODDZIAŁ POZNAŃ
Fundacja L’Arche Wspólnota w Poznaniu funkcjonuje od 1994 roku. W obecnej chwili w Poznaniu prowadzimy dwa domy 
całodobowej opieki nad dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Domy o charakterze rodzinnym.  
W domu na Polańskiej zamieszkuje obecnie 7 osób z niepełnosprawnościami. trzech mężczyzn oraz cztery kobiety wraz z 
zamieszkującymi na stałe trzema asystentami i dwoma wolontariuszami. W tym jedna osoba na wózku, wymagająca opieki 
24h/ dobę.  Na ulicy Żytniej zamieszkuje pięć osób z niepełnosprawnościami. dwóch mężczyzn oraz trzy kobiety. Wraz z nimi 
mieszka trzech asystentów oraz jeden wolontariusz. Jedna osoba porusza się na wózku. 

Działalność Fundacji finansowana jest w następujący sposób: część kwoty to umowa zawarta z Miastem Poznań na finasowanie 
wsparcia na podstawie umowy  „Razem możemy więcej” nr ZSS-VII.526.7.2019 z dnia 2019-12-31. Pozostałe środki pozyskiwane 
są z umowy wsparcia przez  PFRON oddział Poznań, który  dofinansowuje część wynagrodzenia naszych pracowników z 
orzeczeniem niepełnosprawności, Urząd Wojewódzki w Poznaniu , Fundację DOZ oraz  wszelkie zbiórki publiczne i darowizny. 

Codzienna działalność opiera się na wspieraniu, motywowaniu oraz wzajemnym współuczestniczeniu w codziennych 
obowiązkach. 
Domy zaspakajają potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne mieszkańców, na poziomie obowiązującego 
standardu usług, w tym m.in.:

• Miejsce zamieszkania:
• Dom przy ulicy Polańskiej to obiekt dwupiętrowy, przeznaczony na prowadzenie domu  dla dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Jest wyposażony w dźwig osobowy i nie posiada barier architektonicznych.
• Dom przy ul. Żytniej również ma dwa pietra i spełnia wymagane standardy dla obiektów służących osobom z 
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niepełnosprawnością. Budynek nie posiada barier architektonicznych, jest wyposażony w windę.

• Wyżywienie, odzież i obuwie:
• 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.

• Utrzymanie czystości, udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, niezbędna pomoc w 
załatwianiu spraw osobistych: 
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. 
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). 

• Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności 
i aktywizowanie mieszkańców Domu: Mieszkańcy Domów uczęszczali w okresie sprawozdawczym na zajęcia terapeutyczno- 
rehabilitacyjne  do Warsztatów Terapii zajęciowej Koniczynka, Przylesie, Kawalerów Maltańskich, Śmiałek oraz Krzemień w 
Poznaniu. 

• Umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych:  Dom przy Polańskiej 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. 

Przez ubiegły okres sprawozdawczy nasi Mieszkańcy uczestniczyli również w zajęciach muzycznych organizowanych przez 
Asystentów i Wolontariuszy, korzystali z możliwości wyjścia do kina oraz wyjść do restauracji. 

ODDZIAŁ WARSZAWA
I. PUNKT WSPARCIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
Fundacja L’Arche w Warszawie od  kwietnia 2017 r. do 31 marca 2019 r. w ramach umowy z PFRON realizowała projekt „Razem 
możemy więcej”, którego głównym celem było zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością. Projektem objętych 
było 35 osób z niepełnosprawnością (25 beneficjentów z Warszawy, 5 z Wrocławia i 5 z Poznania). Projekt obejmował 
następujące zadania:

1. USŁUGI ASYSTENCKIE - TRENING FUNKCJONOWANIA CODZIENNEGO
Beneficjenci projektu otrzymali zindywidualizowane, systematyczne wsparcie w codziennych czynnościach życiowych w zakresie 
podstawowych obszarów umiejętności życiowych, tj.: samoobsługa, prace domowe, relacje z otoczeniem, umiejętność 
wypoczynku, praca zawodowa. Wszystkie zajęcia dostosowane były do indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjentów, 
miały one charakter praktyczny i odbywały się w naturalnych warunkach.
Asystenci towarzyszyli beneficjentom podczas wizyt lekarskich lub pomagali je umówić. Wspierali w racjonalnym odżywianiu i 
dbałości o zdrowie, a także uczyli planowania budżetu, pomagali w załatwianiu spraw urzędowych, prowadzeniu domu, 
robieniu zakupów, w podejmowaniu i realizacji czynności zawodowych. Bardzo istotny w zwiększeniu samodzielności w 
funkcjonowaniu codziennym był trening poruszania się po mieście oraz pomoc w dotarciu i korzystaniu z miejsc użyteczności 
publicznej.
Beneficjenci rozwijali indywidualne zainteresowania i zdolności – uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych (kino, spektakle 
teatralne, filharmonia, festiwale, wernisaże, imprezy miejskie, oceanarium, eventy organizowane przez Fundację L ’Arche lub 
inne zaprzyjaźnione organizacje), uczestniczyli w wycieczkach, wyjazdach, spacerach z przewodnikiem.
2. TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH
Trening prowadzony był przez psychologa w 5 grupach. Podczas zajęć beneficjenci uczyli się przezwyciężania trudności we 
współpracy w grupie i w komunikacji oraz umiejętności porozumiewania się i funkcjonowania w różnych środowiskach i rolach 
społecznych, wzmacniając przy tym samoocenę.
3. INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE 
Wszyscy beneficjenci korzystali z indywidualnych rozmów z psychologiem. Dzięki tej formie wsparcia osiągają większą 
samodzielność w myśleniu, poprawia się ich komunikacja z otoczeniem, lepiej komunikują swoje potrzeby, bardziej 
samodzielnie i konstruktywnie radzą sobie w sytuacjach trudnych. Opiekunowie zostali wzmocnieni psychologicznie wobec 
trudności wynikających z niepełnosprawności i konieczności sprawowania opieki. Spotkania przyczyniły się do poszukiwania 
nowych rozwiązań i zmniejszenia poczucia bezradności. Wsparcie psychologiczne w domu beneficjenta jest niezwykle cenne.
4. TRENING KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ I WSPOMAGAJĄCEJ 
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Trener komunikacji alternatywnej i wspomagającej (terapeuta AAC) pracował indywidualnie z beneficjentami. W treningu 
wzięły udział osoby z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, niepełnosprawnością fizyczną lub autyzmem. 
Trenerzy wspierali beneficjentów w budowaniu i stosowaniu indywidualnych systemów porozumiewania się. Adekwatnie do 
zdiagnozowanych potrzeb terapeuta wprowadzał metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (MAKATON, piktogramy, 
PCS, inne). 
5. TRENING EMISJI GŁOSU. 
Treningiem objętych było 20 osób z niepełnosprawnością. Zajęcia prowadzone były w czterech pięcioosobowych grupach.
Trenerzy prowadzili ćwiczenia rozluźniające i rozciągające, poprawiające jakość i głębokość oddechu, a także ćwiczenia 
artykulacyjne. Zajęcia zawierały zarówno elementy ruchowe, jak pracę z tekstem i piosenką. 
Program warsztatów został dostosowany do potrzeb uczestników. Poprzez udział w zajęciach beneficjenci zwiększali 
świadomość wykorzystywania możliwości głosu jako narzędzia budowania relacji oraz autoprezentacji, a także ćwiczyli 
indywidualne potrzeby związane z wymową.
6. WARSZTATY ZARZĄDZANIA BUDŻETEM DOMOWYM 
Warsztaty zarządzania budżetem domowym miały na celu wyposażenie beneficjentów w elementarną wiedzę na temat 
gospodarowania środkami finansowymi. Motywowały do podjęcia pracy, dały niezbędne kompetencje społeczne potrzebne do 
odpowiedniego zachowania się w sklepie, banku, na poczcie i świadomego korzystania z oferowanych tam usług. Zajęcia były 
prowadzone w formie warsztatowej, metodami aktywizującymi. Beneficjenci z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w 
zajęciach. Zdobyta wiedza pomoże im zwiększyć swoja samodzielność i umiejętność radzenia sobie z organizacją domowego 
budżetu.
7. WARSZTATY OGRODNICTWA/FLORYSTYKI 
W warsztatach wzięło udział 14 beneficjentów. Uczestnicy uczyli się wykonywania podstawowych prac ogrodowych oraz prac w 
kwiaciarni i sklepie ogrodniczym. Prace ogrodowe polegały na tworzeniu ogrodu warzywnego począwszy od przygotowania, 
miejsca, nawożenia ziemi, sadzenia i nauki pielęgnowania rośli. Warsztaty florystyczne obejmowały naukę tworzenia bukietów i 
kompozycji kwiatowych.  Zajęcia zostały przeprowadzone metodą hortiterapii, która ma szczególny wpływ na sferę psychiczną i 
zdrowotną człowieka, a także zwiększa jego kompetencje i aktywność społeczną. Poprzez nabycie specyficznych umiejętności 
związanych z pracą w ogrodnictwie czy kwiaciarni beneficjenci zwiększyli swoje potencjały zawodowe – zapoznali się z 
podstawowymi pracami i materiałami w zawodach ogrodniczych i florystycznych. 
8. KURS PIERWSZEJ POMOCY 
Uczestnicy warsztatów otrzymali wiedzę i umiejętności zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych i zagrażających życiu. 
Dowiedzieli się, jak ocenić, czy sytuacja jest niebezpieczna dla życia własnego i/lub innych, jak się zachować i jak wezwać 
pomoc; jak skorzystać z apteczki; jak skutecznie zareagować na oparzenia; tamowanie krwotoków.
9. SPOTKANIA ZESPOŁU ASYSTENTÓW
Spotkania wszystkich członków zespołu zatrudnionych w realizacji projektu odbywały się regularnie 2 razy w miesiącu. Na 
spotkaniach zespół omawiał bieżące sprawy związane z realizacją projektu. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości 
świadczonych usług i opracowania skutecznych metod postępowania z osobami z niepełnosprawnością pracownicy 
systematycznie współpracowali ze specjalistą zajmującym się indywidualnymi planami działania. 
10. OPRACOWANIE I AKTUALIZACJA INDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (IPD)
Każda z przyjętych osób niepełnosprawnych otrzymała indywidualne wsparcie asystenckie. Asystent we współpracy z 
beneficjentem projektu i po konsultacjach z psychologiem, terapeutą AAC i członkami rodziny opracował IPD na okres 2 lat. W 
IPD zostały określone potrzeby, a następnie formy i metody wsparcia. IPD został poddany aktualizacji po pół roku od 
rozpoczęcia realizacji projektu. Zaobserwowaliśmy wzrost aktywności społecznej, wzrost samodzielności i zaradności życiowej. 
Jednakże większość osób wymaga systematycznej stymulacji i wsparcia oraz długiego procesu utrwalania nabywanych 
umiejętności.
11. SPOTKANIA Z RODZINAMI BENEFICJENTÓW
W każdym z ośrodków (Warszawa, Poznań, Wrocław) odbyły się spotkania, na których rodziny i opiekunowie zostali 
poinformowani o przebiegu projektu, stosowanych metodach pracy i uzyskiwanych efektach. Spotkanie było też okazją do 
podzielenia się swoimi doświadczeniami we wspieraniu osób z niepełnosprawnością intelektualną i przezwyciężaniu różnych 
trudności. Dla chętnych była też możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z psychologiem. 

II TRENING MIESZKANIOWY dla osób z niepełnosprawnością

Fundacja L’Arche w Warszawie od  1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. w ramach umowy z PFRON realizowała projekt „W 
drodze do samodzielności”, którego głównym celem było zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, a w 
szczególności umożliwienie i wspomaganie niezależnego życia, aktywizacja społeczna, nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie 
umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Cele projektu realizowane były poprzez trening mieszkaniowy 
oraz wsparcie psychologiczne. Z projektu skorzystało 8 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach projektu 
realizowane był następujące działania:

1. OPRACOWANIE I EWALUACJAINDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIAŁANIA(IPD) 
Dla każdego z uczestników projektu, we współpracy beneficjenta z trenerem, z psychologiem, specjalistą budowania i 
wdrażania IPD oraz członkami rodziny beneficjenta został opracowany IPD. W IPD określono potrzeby, a następnie formy i 
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metody wsparcia dla każdego beneficjenta. IPD był regularnie analizowany i aktualizowany podczas spotkań zespołu ze 
specjalistą budowania i wdrażania IPD oraz spotkań indywidualnych beneficjenta z psychologiem. Na koniec okresu 
treningowego założenia, zaplanowane działania i osiągnięcia beneficjentów określone w IPD zostały  poddane ewaluacji. 

2. TRENING MIESZKANIOWY 
Uczestnicy projektu uzyskali zindywidualizowane, systematyczne wsparcie w zakresie zwiększenia samodzielności w 
podstawowych obszarach umiejętności życiowych, a przede wszystkim samodzielnym mieszkaniu i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego oraz uczestnictwie w życiu społecznym. 

3. INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE. 
Wsparcie udzielane przez psychologa miało na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania beneficjentów, wspieranie ich i motywowanie do aktywnego udziału w realizacji projektu oraz 
przezwyciężania trudności. 

4. ASYSTA NOCNA 
mająca na celu zapewnieniu beneficjentom wsparcia w samodzielnym zamieszkiwaniu w porze nocnej. Do obowiązków 
asystentów pełniących dyżur nocny należało: wsparcie w rozwiązywaniu ewentualnych bieżących problemów indywidualnych 
beneficjentów lub problemów między beneficjentami, dbałość o bezpieczeństwo beneficjentów, w sytuacjach zagrażających 
zdrowiu i bezpieczeństwu beneficjentów wsparcie beneficjentów w wezwaniu odpowiednich służb lub samodzielne wezwanie 
pogotowia, straży pożarnej, policji, informowanie trenerów i koordynatora projektu o zaistniałych zdarzeniach i stanie zdrowia 
beneficjentów.

5. SPOTKANIA ZESPOŁU 
spotkania wszystkich członków zespołu zatrudnionych w realizacji projektu, na których omawiano bieżące sprawy związane z 
realizacją projektu. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług i opracowania skutecznych metod 
postępowania z osobami z niepełnosprawnością zespół trenerów i asystentów współpracował ze specjalistą zajmującym się 
IPD. Spotkania zespołu odbywały się 2 razy w miesiącu. 

6. OPIEKA PIELĘGNIARSKA
Pielęgniarka pracowała w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Jej zadaniem była kontrola zdrowia, wsparcie beneficjentów w 
realizacji zaleceń lekarskich oraz promocja zdrowego stylu życia.

ODDZIAŁ GDYNIA
Fundacja L’Arche Projekt Wspólnoty w Gdyni w 2019 roku zakończyła budowę nowego domu, w którym zamieszka 7 dorosłych 
osób z NI wraz z opiekunami. Przyjęcie pierwszych mieszkańców przewidziane jest w drugiej połowie 2020r. 
              Dom L’Arche został wybudowany od podstaw w standardzie DPS, inspiracją były również doświadczenia związane z 
budową pozostałych domów L’Arche w Polsce.
Jest położony w pięknej dzielnicy Gdyni – Wiczlino, na zielonym obszarze otoczonym lasem (teren Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego). Posiada duży ogród, który umożliwia prowadzenie różnych aktywności na świeżym powietrzu, co sprzyja 
promowaniu zdrowego, aktywnego trybu życia oraz integrację ze środowiskiem lokalnym. Budynek składa się z dwóch 
głównych części: wspólnej - dziennej i mieszkalnej. Część wspólna ma dwie kondygnacje. Na piętrze znajdują się pokoje 
gościnne i biurowe z możliwością przeznaczenia na pokoje dla dodatkowych opiekunów. Na parterze znajduje się: jadalnia, 
salon, kuchnia 
z pomieszczeniami pomocniczymi, kotłownia, toalety gościnne, pomieszczenia przeznaczone na: kaplicę, pokój rehabilitacyjny z 
pokojem do relaksacji. Jest również pralnia i suszarnia, pokój medyczny i pomieszczenia gospodarcze. W części mieszkalnej, 
która też jest na parterze, znajduje się 11 pokoi z łazienkami oraz dodatkowy pokój spotkań z możliwością przygotowania 
ciepłych napojów. Budynek jest pozbawiony barier architektonicznych.
Jest wyposażony w system przyzywowo - alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego. Jest również dźwig osobowy.  

           Dom L’Arche w Gdyni wraz z wyposażeniem spełnia standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U.poz.822). Siedem pokoi z łazienkami 
przeznaczonych jest dla mieszkańców z niepełnosprawnością intelektualną (w tym 2 pokoje dostosowane do osób 
poruszających się na wózkach ), a w 4 pokojach będą mieszkali opiekunowie domowi, zapewniający całodobową opiekę. 
Dom L’Arche będzie pełnił funkcję Mieszkania Chronionego Wspieranego.

           Członkowie powstającej wspólnoty w Gdyni (osoby z i bez niepełnosprawności) spotykają się od 2013 roku. Do 
najważniejszych działań roku 2019, zaliczamy:

1. Przez cały rok odbywały się comiesięczne spotkania integracyjne i kulturalne (również z przedstawicielami L’Arche z innych 
wspólnot w kraju).
2. Zorganizowaliśmy 2 duże spotkania-warsztaty dla rodziców i ich dorosłych dzieci z NI nt. dorosłości osób z NI i ich decyzyjności 
(czerwiec) oraz nt. radzenia sobie ze zmianami (październik).
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

173

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3. Razem z osobami z NI wzięliśmy udział w  II Międzynarodowej Konferencji  „Porozmawiajmy o autyzmie i nie tylko. Zaburzenia 
Neurorozwojowe.” , prezentując wykład: „Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną w L’Arche” (UM w Gdańsku, 
wrzesień 2019 r.). Odbyło się również kilka innych spotkań, gdzie wspólnie z osobami z NI prezentowaliśmy różne tematy.
4. Od października działa i spotyka się tzw. Grupa Przyjmująca, która jest odpowiedzialna za prowadzenie procesu przyjmowania 
mieszkańców do domu L’Arche.
5. W listopadzie zorganizowaliśmy szkolenie dla nowych opiekunów - asystentów L’Arche ze wszystkich wspólnot w kraju, które 
dotyczyły dobrego i świadomego wspierania dorosłych osób z NI.
6. Odbyło się już kilka  wspólnych wyjazdów z podopiecznymi fundacji, między innymi do wspólnoty L’Arche w Poznaniu 
(październik – świętowanie 25lecia działalności wspólnoty L’Arche w Poznaniu; grudzień – rekolekcje adwentowe) i wyjazd do 
L’Arche we Wrocławiu (grudzień – Święta Bożego Narodzenia); wyjazdy były możliwie dzięki zakupowi busa, który od razu został 
dostosowany do przewozu osób poruszających się na wózku.
7. Pod koniec 2019 roku rozpoczęto bezpośrednie przygotowania do uruchomienia domu: doposażanie w podstawowe meble i 
urządzenia oraz przygotowywanie materiałów i dokumentów, które pozwolą jak najlepiej przyjąć i wspierać przyszłych 
mieszkańców z NI.

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
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. Jeżeli 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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 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 140 058,28 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 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.Działalność edukacyjno-
szkoleniowa związana problemowo z 
obszarami zainteresowań Fundacji.

87.30.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność edukacyjno-szkoleniowa 
związana problemowo z obszarami 
zainteresowań Fundacji. Organizowanie 
warsztatów, konferencji i szkoleń z zakresu 
wspierania i pracy z osobami z 
niepełnosprawnością intelektualną. 
Szkolenia i warsztaty dotyczą m.in. 
tematów: alternatywnej metody 
komunikacji, aktywnych metod 
organizowania czasu w grupie, w której 
uczestniczą osoby z niepełnosprawnością, 
zachowań trudnych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, 
wzmacniania motywacji osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, ich 
rodzin i otoczenia do podejmowania przez 
nie pracy, wypalenia w pracy z osobami z 
niepełnosprawnością intelektualną.

85.59.B 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 6 112 822,33 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 205 528,01 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 744 595,03 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 075,13 zł

e) pozostałe przychody 1 161 624,16 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 921 623,75 zł

2.4. Z innych źródeł 1 159 046,90 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 118 520,98 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 140 058,28 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 892 093,40 zł

w 
tym:

0,00 zł

16 800,00 zł

2 335 397,12 zł

1 539 896,28 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

w 
tym:

0,00 zł

623 740,28 zł

215 269,34 zł

82 614,13 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 -257 856,09 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -76 709,91 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 6 153 663,05 zł 118 520,98 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

4 463 384,10 zł 118 520,98 zł

821 304,94 zł 0,00 zł

0,00 zł

4 498,84 zł

701 063,14 zł

163 412,03 zł 0,00 zł

1 Wspólnota Warszawa: prowadzenie domu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i koszty 
administracyjne

16 755,48 zł

2 Wspólnota Śledziejowice: koszty administracyjne struktury krajowej, dopłata do kosztów 
prowadzenia DPS w Śledziejowicach

30 741,10 zł

3 Wspólnota Poznań: koszty prowadzenia 2 domów: media, żywność, środki czystości, naprawy 
konieczne. Opieka medyczna, leki, opatrunki, medyczne środki pomocnicze. Wynagrodzenia 
pracowników związanych z bezpośrednią opieką niepełnosprawnych mieszkańców , instalację 
cieplną dom ul. Zagonowa.

41 354,70 zł

4 Wspólnota Gdynia: budowę i wyposażenie domu
Wspólnota Wrocław: szkolenie pracowników, prowadzenie DPS, usługi pocztowe

29 669,70 zł

1 Wspólnota Warszawa 16 755,48 zł

2 Wspólnota Śledziejowice 30 741,10 zł

3 Wspólnota Poznań 41 354,70 zł

4 Wspólnota Gdynia i Wspólnota Wrocław 29 669,70 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 20,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

107 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

78,20 etatów

44 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 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)

13 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 osób

13 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 326 857,44 zł

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

3 326 857,44 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 665,75 zł

57 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) 

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)

4 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

4 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

27 osób

30 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 999 581,54 zł

2 905 234,80 zł

- nagrody

- premie

30 849,53 zł

60 693,49 zł

- inne świadczenia 2 803,72 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 327 275,90 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 275 783,15 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 051 074,29 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Najwyższe wynagrodzenie miesięczne było 
wynagrodzeniem jednorazowym, na które złożyło się 
wynagrodzenie zasadnicze oraz premię uznaniową

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 Świętujemy i zmieniamy 
świat serce po sercu - 
wydarzenie muzyczno - 
artystyczne - spotkania z 
twórczością osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Nabór ofert w trybie art. 19a w 
obszarze "Działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych. 
Poprawa stanu fizycznego i 
psychicznego osób 
niepełnosprawnych" 2019

Urząd Miasta Poznania 10 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 202,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Znowu możemy więcej - 
edycja VII-XII 2019

OTWARTY KONKURS OFERT NR 
61/2019 NA WSPIERANIE 
REALIZACJI ZADANIA MIASTA 
POZNANIA: Asystent osoby z 
niepełnosprawnością, w tym 
również w ramach zachowania 
trwałości projektu „Usługi 
społeczne dla mieszkańców 
Poznania”, który był 
realizowany w latach 2017-
2018 i współfinansowany przez 
Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020

Urząd Miasta Poznania 20 000,00 zł

3 Razem możemy więcej Otwarty konkurs ofert na 
wspieranie realizacji zadań 
Miasta Poznania w obszarze 
działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych w roku 
2019

Urząd Miasta Poznania 490 000,00 zł

4 Znowu możemy więcej OTWARTY KONKURS OFERT NA 
WSPIERANIE REALIZACJI 
ZADANIA MIASTA POZNANIA W 
OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI NA 
RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 
ROKU 2019

Urząd Miasta Poznania 25 000,00 zł

5 Umowa  nr PCPR/DPS-
Ś/2017-2019 zawarta dnia 
30.08.2016  ze Starostą 
powiatu Wielickiego  na 
prowadzenie DPS  Aneks nr 
11 z dnia 13.03.2019,Aneks 
nr 12z dnia 
10.06.2019,Aneks nr 13 z 
dnia 25.10.2019,Aneks nr 14 
z dnia 22.11.2019,Aneks nr 
15 z dnia 13.12.2019

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

Starosta Powiatu Wielickiego 330 152,22 zł

6 Umowa NR PCPR/ŚDS-
Ś/2017-2019 zawarta w dniu 
30.08.2016 ze Starostą 
powiatu wielickiego  na 
prowadzenie ŚDS Aneks nr 
12 z dnia 13.03.2019,Aneks 
nr 13 z dnia 
28.08.2019,Aneks nr 14 z 
dnia 7.08.2019,Aneks nr 15, 
Aneks nr 16 z dnia 
30.08.2019,Aneks nr 17 z 
dnia 19.09.2019, Aneks nr 18 
z dnia 23.09.2019, Aneks nr 
19 z dnia 25.10.2019

Prowadzenie i finansowanie  
działalności ŚDS-u dla 26 osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie  i ze schorzeniami 
 psychicznymi

Starosta Powiatu Wielickiego 579 026,00 zł
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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)

7 UMOWA ze Starostą Powiatu 
 Wielickiego, Warsztat 
Terapii Zajęciowej 
Finansowany przez PFRON i 
Powiat Wielicki Aneks nr 
32/I/2019 z dnia 02.04.2019 
do Umowy z dnia 24.04.2008 
, Aneks nr 33/I/2019 z dnia 
06.12.2019 do Umowy z dnia 
24.04.2008, Aneks nr 
34/I/2019 z dnia 20.12.2019 
do Umowy z dnia 
24.04.2008,

Prowadzenie i finansowanie  
działalności WTZ dla 34 osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie

Starosta Powiatu Wielickiego 683 628,00 zł

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

prowadzenie DPS Arka Gmina Wrocław 238 034,76 zł

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

prowadzenie DPS Arka Gmina Wrocław 41 093,84 zł

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

prowadzenie DPS Arka2 Gmina Wrocław 259 227,47 zł

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

prowadzenie ZMCh Gmina Wrocław 153 116,50 zł

12 Prowadzenie zespołu 
mieszkań chronionych 
(2192)

prowadzenie ZMCh Gmina Wrocław 118 553,65 zł

13 „Ja, Ty, ONI – razem 
zmieniamy świat”

Prowadzenie zajęć 
edukacyjnych dla uczniów szkół 
podstawowych i przedszkoli

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

16 000,00 zł

14 Ja, Ty, ONI – razem 
zmieniamy świat” Edycja 2.

Prowadzenie zajęć 
edukacyjnych dla uczniów szkół 
podstawowych i przedszkoli

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

30 000,00 zł

15 „Filmowanie na polanie” Promowanie wolontariatu i 
współpracy pomiędzy 
organizacjami pozarzadowymi

Gmina Wrocław 9 750,00 zł

16 Koordynacja Kontenera 
Kultury. Współpraca z 
Wrocławskim Centrum 
Rozwoju Społecznego

Aktywizacja społeczności 
lokalnej

Gmina Wrocław 11 799,00 zł

17 „ABC dobroci” Realizacja kampanii społecznej 
promującej wolontariat na 
rzecz osób z 
niepełnosprawnością”

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

11 132,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Poznania 1

2 Powiatowa Stacja Sanitarna w Poznaniu 1

3 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 2

4 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce 3

5 Sąd Rejonowy w Wieliczce 1

6 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1

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

1 Razem możemy więcej Zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych

PFRON 423 467,78 zł

2 W drodze do samodzielności Zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych

PFRON 718 530,00 zł

3 Kompleksowe i 
specjalistyczne wsparcie 
osób dorosłych z 
niepełnosprawnościami

Kompleksowe i specjalistyczne 
wsparcie osób dorosłych z 
niepełnosprawnościami

Wielkopolski Urząd Wojewódzki 16 800,00 zł

4 Fundacji L`Arche przyznano  
finansowanie  ze środków 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych   w 
ramach program 
pn.”Program Wyrównywania 
Różnic Między Regionami III” 
obszar D  zawarto  -  Umowę 
nr WRMR/1/2019/D z dnia 
10.07.2019 środki na zakup 
samochodu 9-cio 
osobowego do przewozu 
osób niepełnosprawnych

Zakup samochodu  9 
osobowego do przewozu osób 
niepełnosprawnych

PFRON   Starosta Powiatu 
Wielickiego

80 000,00 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Robert Śmigiel Przewodniczący 
Zarządu Fundacji L'Arche i członkowie 

Zarządu Fundacji L'Arche
Data wypełnienia sprawozdania
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