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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-13

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

Magdalena Kotowska Przewodnicząca Zarządu TAK

Adam Dawidziuk Członek Zarządu TAK

Waldemar Kwaśnik Członek Zarządu TAK

Roman Szyszko Członek Zarządu TAK

Joanna Chłopicka Członek Zarządu TAK

Jerzy Heydel Członek Zarządu TAK

Maciej Przyślewicz Członek Zarządu TAK

Alina Kiełpińska Członek Zarządu TAK

Hanna Łyszkiewicz-Krupa Członek Zarządu TAK

Anna Kupińska Członek Zarządu TAK

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Andrzej Nowotny Członek Rady Nadzorczej TAK

Krzysztof Stojowski Członek Rady Nadzorczej TAK

FUNDACJA L'ARCHE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Do celów statutowych Fundacji L'Arche zaliczają się: świadczenie pomocy 
osobom z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności przez 
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, polegającą 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)

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

GDYNIA
Budowa nowego domu Wspólnoty L’Arche w Gdyni została zakończona i oddana do użytku w pierwszej połowie 2020r. Do 
marca 2020 roku, wspólnota organizowała otwarte spotkania integracyjne dla przyszłych mieszkańców, ich rodzin i wszystkich 
zainteresowanych działalnością gdyńskiej wspólnoty. Od marca 2020 w momencie wprowadzenia obostrzeń związanych z 
rozprzestrzeniającą się epidemią wszystkie spotkania do końca roku zostały zawieszone.  Do głównych zadań powstającej 
wspólnoty w 2020 roku należało: 
- prace związane z zakończeniem budowy oraz wyposażanie domu w podstawowe meble i urządzenia,
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- prace organizacyjne i administracyjne (spotkania z władzami miasta i województwa, tworzenie dokumentów i procedur)  
przygotowujące wspólnotę do rozpoczęcia działalności,
- działania promocyjne mające na celu zwiększenie rozpoznawalności organizacji w środowisku lokalnym oraz poszukiwanie 
pracowników i wolontariuszy (plakaty, ulotki, artykuły i informacje na stronie www i fb),
- utrzymywanie kontaktu (przede wszystkim telefonicznego) ze wszystkimi członkami powstającej wspólnoty; duże ograniczenia 
w swobodnym organizowaniu spotkań były spowodowane kwestią bezpieczeństwa (sytuacja epidemiologiczna),
- zatrudnienie pierwszych pracowników, budowanie i integracja zespołu opiekuńczo-terapeutycznego ,
- 2 grudnia 2020 r.  Fundacja L’Arche w Gdyni otrzymała zezwolenie Wojewody Pomorskiego na prowadzenie w ramach 
działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom 
w podeszłym wieku.

POZNAŃ
SPRAWOZDANIE OPP
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. 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, wyżywienie, zaopatrzenie w odzież i obuwie, 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.), umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, 
podnoszenie sprawności
i aktywizowanie mieszkańców domów, umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych. 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.

WARSZAWA
USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ
Fundacja L’Arche w Warszawie w terminie od 1 czerwca 2020 do 31 marca 2021 w ramach umowy nr  ZZO/000326/06/D z dnia 
31.08.2020 r zawartej z PFRON realizowała projekt pn. „Razem możemy więcej”, którego głównym celem było zwiększenie 
samodzielności osób z niepełnosprawnością. Projektem objętych było 20 osób z niepełnosprawnością z terenu Warszawy. 
Projekt obejmował następujące zadania:
1.Opracowanie i aktualizacja indywidualnych planów działania (IPD) 
Dla każdego z beneficjentów został opracowany i regularnie ewaluowany indywidualny plan działania. W IPD zostały określone 
potrzeby, a następnie formy i metody wsparcia.
2.Usługi asystencji osobistej 
Beneficjenci projektu uzyskali zindywidualizowane, systematyczne wsparcie w zakresie podstawowych obszarów umiejętności 
życiowych, tj. samoobsługa, prace domowe, relacje społeczne, rozwój zainteresowań i umiejętność spędzania czasu wolnego, 
praca zawodowa.
3.Usługi wspierające - wsparcie psychologiczne 
Beneficjenci otrzymali wsparcie mające na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania. Zadaniem psychologa było wspieranie i motywowanie beneficjentów do aktywnego udziału w 
realizacji projektu oraz przezwyciężania trudności.
4.Spotkania zespołu 
Spotkania wszystkich członków zespołu zatrudnionych w realizacji projektu. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości 
świadczonych usług i opracowania skutecznych metod postępowania z osobami z niepełnosprawnością zespół asystentów 
będzie regularnie współpracował ze specjalistami zajmującymi się indywidualnymi planami działania. Spotkania odbywały się 2 
razy w miesiącu.

TRENING MIESZKANIOWY
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 ewaluacja indywidualnych planów działania(IPD)
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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 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.

REHABILITACJA W PLACÓWCE
Fundacja L’Arche w Warszawie od 1 września 2020 r. do 31 marca 2022 r. w ramach umowy z PFRON realizuje projekt „Jesteśmy 
u siebie. Współzależność i podejmowanie odpowiedzialności drogą ku dojrzałości osób z niepełnosprawnością intelektualną ”, 
którego głównym celem jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (ON), a w szczególności umożliwienie i 
wspomaganie niezależnego życia, aktywizacja społeczna, nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania.
Cele projektu realizowane były poprzez prowadzenie rehabilitacji w placówce. Z projektu w 2020 r. skorzystało 5 dorosłych osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach projektu realizowane był następujące działania:
1. OPRACOWANIE I EWALUACJA INDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIAŁANIA(IPD)
Dla wszystkich beneficjentów zostały opracowane i regularnie ewaluowane indywidualne plany wsparcia.
2. WSPARCIE ASYSTENTÓW DZIENNYCH W DOMU O CHARAKTERZE RODZINNYM
Beneficjenci 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. TRENING INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
Ćwiczenia mające na celu wzmocnienie sprawności fizycznej, świadomości własnego ciała, koordynacji psychoruchowej, a przez 
to zwiększające samodzielność beneficjentów prowadzone przez specjalistę regularnie raz w tygodniu przez 1 godz. dla 1 
uczestnika.
4. OPIEKA PIELĘGNIARSKA/OPIEKA OPIEKUNA MEDYCZNEGO
Kontrola zdrowia, wsparcie beneficjentów w realizacji zaleceń lekarskich, promocja zdrowego stylu życia, rozwój i podtrzymanie 
umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.
5. INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
W celu zapewnienia indywidualnego wsparcia psychologicznego zatrudniony zostanie psycholog. Wsparcie ma 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.
6. ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNIE I ZAWODOWO
Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 14 prowadzone były zajęcia aktywizujące, tj. muzykoterapia, ceramika, 
malarstwo, drama, taniec, trening społeczny i in.
7. SPOTKANIA ZESPOŁU 
Spotkania wszystkich członków zespołu zatrudnionych w realizacji projektu, na których są omawiane 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 będzie regularnie współpracował ze specjalistą 
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zajmującym się IPD. Spotkania zespołu (w których brali będą udział pracownicy projektu oraz koordynator i specjalista IPD) będą 
odbywały się 2 razy w miesiącu.
8. WSPARCIE ASYSTENTÓW NOCNYCH
W celu zapewnienia asysty nocnej zatrudnieni zostali asystenci na dyżur nocny.
WROCŁAW
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 26 kwietnia 
2018 r., w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2018 poz. 822).

Dom Pomocy Społecznej „Arka” istnieje od dnia 30 kwietnia 2003 roku. 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 „Arka 2” istnieje od 10 października 2013 roku. 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 i jest przeznaczony dla 12 dorosłych 
osób z niepełnosprawnością. W 2020 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.

Miejsce zamieszkania:
• 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.
• DPS „Arka 2” 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.
• 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.

Wyżywienie, odzież i obuwie:
• Potrzeby mieszkańców obu domów pomocy społecznej 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 opiekunów 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 DPS „Arka” i DPS „Arka 2” 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) również do Warsztatu Terapii Zajęciowej „Ostoja” przy ul. Litomskiej (jedna osoba). Dwie kolejne 
osoby uczestniczyły w zajęciach WTZ „Przystań” prowadzonego przez CeKiRON przy ul. Wejherowskiej. W ramach zajęć 
warsztatowych korzystali ze stałej rehabilitacji oraz zajęć terapeutycznych. W miesiącach kwiecień-grudzień, mieszkancy nie 
uczestniczyli w zajęciach warsztatów z powodu pandemii. Dodatkowo w czasie wolnym mieszkańcy są aktywizowani przez 
asystentów – opiekunów poprzez liczne wyjścia na imprezy kulturalne (tylko w miesiącach styczeń-marzec). Osoby, które nie 
uczestniczą w terapii na zewnątrz są angażowane do współpracy przy czynnościach domowych co spełnia rolę terapeutyczną i 
buduje pozytywne więzi we wspólnocie domowej. Mają również możliwość uczestnictwa w zajęciach pracowni plastycznej 
„Konwalie”, która mieście się w budynku Fundacji. 
• Mieszkańcy ZMCh mogą korzystać ze wsparcia asystentów, psychologa, pedagoga, terapeuty, fizjoterapeuty i pracownika 
socjalnego odpowiednio do swoich potrzeb i możliwości.

Umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych: 
• DPS „Arka” posiada kaplicę, z której mieszkańcy obu domów korzystają 
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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 zaangażowani. Przed każdym z 
wymienionych świąt zorganizowane były rekolekcje dla chętnych członków wspólnoty. Mieszkańcy mieli możliwość uczestnictwa 
w ciągu roku w nabożeństwach w miejscowej parafii, zgodnie z indywidualnymi potrzebami (tylko w miesiącach styczeń- 
marzec).
W ramach aktywizowania i zaspokajania potrzeb kulturalnych w minionym okresie sprawozdawczym, mieszkańcy domów 
L’Arche w miesiącach styczeń-marzec uczestniczyli w wyjściach do kina i brali udział w imprezach kulturalnych w mieście 
(koncerty, wystawy).  Oprócz indywidualnych wakacji, zorganizowany zostały wyjazdy do: Lądka Zdroju, Gierałtowa, Dusznik 
Zdroju, Stronia Śląskiego, Kuźniczyska, Lidzbarka oraz Potoczka.
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 opiekunami, 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 mieszkańcami domów. 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. 
Stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną  i społecznością lokalną: 
Mieszkańcy DPS „Arka” i DPS „Arka 2” oraz ZMCh są często odwiedzani przez swoje rodziny (w miesiącach styczeń - marzec). 
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 (w miesiącach styczeń - marzec). 
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. 
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 powyższe 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 przy ul. Kamieńskiego 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 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 i raporty są elementem dokumentacji pedagogicznej każdego mieszkańca. Po 
zebraniu stosownej dokumentacji, następuję aktualizacja sytuacji ogólnej, która odbywa się w formie spotkania zespołu z 
udziałem mieszkańca biorącego w nim czynny udział. 
Wszystkie powyższe potrzeby zostały zaspokojone zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa zarekomendowanymi 
przez Sanepid i Urząd Wojewódzki w związku z panującą pandemią wirusa Covid-19. Mieszkańcy DPS „Arka”, DPS „Arka 2” oraz 
Zespołu mieszkań chronionych zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. Pracownicy zapoznali się i stosowali się do 
regulaminu bezpieczeństwa powstałego w związku z pandemią. Podczas roku sprawozdawczego mieszkańcy mieli możliwość 
zdalnego kontaktu (telefon, Internet), a także bezpośredniego przy zachowaniu środków ostrożności. W żadnym momencie w 
placówkach nie został zastosowany przymus bezpośredni.

ŚLEDZIEJOWICE
W roku 2020 uczestnicy ŚDS otrzymali niezbędne wsparcie i opiekę, w tym świadczenie usług w ramach indywidualnych lub 
zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych oraz zajęć terapeutycznych, polegających na nauce, 
rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym w 
formie, jaka była możliwa w związku z sytuacją pandemii w kraju od marca 2020r. Zajęcia w ŚDS prowadzone były w sposób 
stacjonarny, zdalny oraz hybrydowy - praca zdalna, praca stacjonarna oraz wsparcie indywidualne uczestników i ich rodzin w 
różnych zakresach, zgodnie z:
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- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów 
samopomocy (Dz.U. z 2010r. nr 238, poz. 1586 z późn. zm.)
- Decyzjami/Zaleceniami Wojewody Małopolskiego w sprawie działalności Śds, w tym jej czasowym zawieszeniem w związku z 
sytuacją epidemiczną w kraju i województwie
- Rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącymi działalności placówek pobytu dziennego 
- Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii SARS-CoV-2 na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji L’ 
Arche w Śledziejowicach. 
Zgodnie z powyższymi dokumentami dostosowano działalność Śds i zakres wsparcia uczestników do sytuacji epidemicznej w 
województwie małopolskim, w tym prowadzono zajęcia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i 
dystansu społecznego, co wiązało się z koniecznością rezygnacji z niektórych usług świadczonych w Śds oraz wprowadzono 
alternatywne sposoby realizacji zajęć z uczestnikami, w tym formy pracy z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na 
odległość.
W wyniku prowadzonych działań w 2020 r. osiągnięte zostały następujące rezultaty (spełnienie wskaźników):
- utrzymanie liczby miejsc statutowych w Śds objętych złożoną ofertą ilość osób objętych wsparciem w ciągu roku: 26 osób z 
niepełnosprawnością intelektualną oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w tym 14 osób z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu.

WTZ
W roku 2020 formy i metody realizowanej przez Warsztat działalności rehabilitacyjnej były uzależnione od sytuacji epidemicznej 
w danym okresie i związanymi z nią decyzjami Wojewody Małopolskiego. W pracy kierowano się głównie względami 
bezpieczeństwa. Pracownicy Warsztatu rozwijali i doskonalili swoje umiejętności zawodowe biorąc udział w szkoleniach i 
kursach zawodowych z zakresu terapii zajęciowej. Dla całego Zespołu zostały zorganizowane dwa szkolenia: 1) Kreatywność w 
pracy terapeuty 2) Inteligencja emocjonalna i zarządzanie emocjami w relacji z rodzinami uczestników. 
W roku 2020 ze względu na sytuację pandemii w kraju działalność i praca Warsztatu były podzielone na poszczególne 
czasookresy regulowane wydawanymi przez Wojewodę Małopolskiego decyzjami/zaleceniami:
- 01.01 – 11.03. 2020 – praca stacjonarna Warsztatu.
- 12.03 – 24.05. 2020 – zawieszenie działalności Warsztatu – praca zdalna.
- 01.06 – 15 10. 2020 – praca stacjonarna zgodnie z Rekomendacjami ministerialnymi i wdrożonymi Procedurami 
bezpieczeństwa.
- 16.10-26.11.2020 – zawieszenie działalności Warsztatu – praca zdalna.
- 01.12 – 31.12.2020 – praca hybrydowa: stacjonarna i zdalna z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na 
odległość oraz w formie alternatywnych sposobów realizacji zajęć; spotkania indywidualne w ramach dyżuru pracownika oraz 
zajęcia grupowe na miejscu w Warsztacie. Sytuacja epidemiczna wymusiła zmianę dotychczasowych form i metod pracy z 
uczestnikami i ich rodzinami. W okresie od 01.01 do 11.03. 2020 roku terapia zajęciowa uczestników odbywała się stacjonarnie, 
na dotychczasowych zasadach. Prowadzona była w oparciu o siedem pracowni tożsamych z grupami terapeutycznymi 
funkcjonującymi w danym dniu według obowiązującego grafiku tworzonego raz w roku i zmienianego w związku z takimi 
czynnikami jak: pisanie Indywidualnych Programów Rehabilitacji, zmian na liście uczestników, próśb uczestników o zmianę 
pracowni lub decyzjami Rady Programowej. Przydzielenie uczestnika do danej grupy terapeutycznej uwzględniało rodzaj i 
stopień jego niepełnosprawności, możliwości, umiejętności, zainteresowania. Rehabilitacja społeczna i zawodowa w Warsztacie 
była zindywidualizowana, czyli dostosowana do osoby, a nie do grupy. Do 11 marca 2020 r. funkcjonowały następujące 
pracownie (grupy terapeutyczne) w ramach, których odbywała się terapia zajęciowa: 
1) Stolarska: w ramach pracowni stolarskiej kontynuowano działania w kierunku tworzenia drewnianych półproduktów 
dekorowanych później różnymi technikami przez pracownię ogrodniczą czy artystyczno-ceramiczną. W dalszym ciągu 
wytwarzano w niej ikony, karmniki, budki lęgowe, ozdoby świąteczne. W ramach tej pracowni uczestnicy nabywali umiejętności 
w zakresie bieżących napraw.
2) Świec: w pracowni świec czynione były postępy w zakresie wytwarzania świec kostkowych, żelowych, zapachowych, 
kawowych oraz z wosku pszczelego.
3) Artystyczna: w ramach tej pracowni w dalszym ciągu była kontynuowana praca nad produktami ceramicznymi, filcowymi i 
innymi z wykorzystaniem różnorodnych technik artystycznych.
4) Gospodarstwa Domowego: w ramach tej pracowni uczestnicy utrwalali lub nabywali umiejętności niezbędnych w 
codziennym, domowym funkcjonowaniu takich jak: przygotowywanie posiłków, pranie, sprzątanie, prasowanie, obsługa pralki, 
blendera, płyty indukcyjnej, mikrofalówki i innych urządzeń AGD. Uczestnicy nabywali i utrwalali w praktyce umiejętność 
segregacji śmieci, wraz z terapeutą tworzyli listy zakupów i realizowali zakupy do pracowni, przygotowywali przerwy dla 
wszystkich uczestników, dbali o sprzęty gospodarstwa domowego. W trakcie pracy wykorzystywano elementy muzykoterapii.
5) Komputerowa: w ramach tej pracowni, oprócz dotychczas wykonywanych prac uczestnicy zaczęli czynić wyraźne postępy w 
wykonywaniu prac typowo biurowych, takich jak: kserowanie, cięcie na gilotynie, pisanie w programie Word. Zajmowali się 
również zgrywaniem i grupowaniem fotografii, prowadzeniem facebooka, wyszukiwaniem programów i przepisów kulinarnych.
6) Ogrodnicza: w tej pracowni uczestnicy czynili postępy w dziedzinie wykonywania kompozycji florystycznych . W ramach 
pracowni praktykowano również biblioterapię w postaci słuchania audiobooków.
7) Zatrudnienia Wspieranego: – pracownia ta obejmowała swoim zasięgiem prace uczestników na terenie warsztatu w ramach 
tzw. treningu wewnętrznego oraz zewnętrzne staże uczestników w Krakowie i Niepołomicach. W ramach tej pracowni zgodnie z 
indywidualnym programem rehabilitacji oraz indywidualnym planem aktywności uczestnicy nabywali nowych umiejętności 
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pracowniczych. Oprócz codziennych, stałych zajęć w pracowniach w zależności od indywidualnych potrzeb lub zaleceń lekarskich 
uczestnicy brali udział w dodatkowych zajęciach:
- warsztaty wizerunkowe na terenie WTZ;
- rehabilitacja na terenie warsztatu;
- hipoterapia;
- arteterapia i choreoterapia;
- realizacja treningu ekonomicznego poprzez wyjazdy na zakupy z towarzyszeniem indywidualnych terapeutów;
- indywidualne spotkania terapeutyczne;
- rewalidacja. W okresie od 12.03 do 24.05.2020 w stosunku do uczestników i ich rodzin były prowadzone następujące działania:
- nauka posługiwania się aplikacją Skype w celu rozpoczęcia zajęć zdalnych;
- systematyczne kontakty telefoniczne kierownika, psychologa, instruktorów terapii z
uczestnikami i ich rodzinami. Wsparciem objęto wszystkich uczestników Warsztatu;
- rozeznanie możliwości korzystania przez uczestników z internetu, nauka zainstalowania aplikacji Skype i uczenie korzystania z 
niej;
- od 1.04 rozpoczęto systematyczne prowadzenie zajęć dla uczestników za pomocą aplikacji Skype. Dostęp do zajęć na Skypie 
miało 31 na 34 uczestników, pozostałych 3 uczestników zostało objętych wsparciem indywidualnym w zależności od ich 
możliwości i potrzeb. Za pośrednictwem aplikacji Skype instruktorzy terapii i psycholog prowadzili następujące zajęcia: 1) 
Gimnastyka 2) Muzykoterapia 3) Biblioterapia 4) Zajęcia podróżnicze 5) Zajęcia kulinarne 6) Zajęcia zawodoznawcze 7) Zajęcia 
poznawania świata natury: roślin i zwierząt 8) Zajęcia stolarskie 9) Zajęcia konstrukcyjne 10) Zajęcia religioznawcze 11)Zajęcia z 
zakresu ekonomii.
- oprócz powyższych zajęć każdy uczestnik i rodzic był objęty opieką, wsparciem i pracą indywidualną indywidulanych 
terapeutów; 
- w każdy piątek dostarczano uczestnikom materiały do terapii;
- w każdą środę za pośrednictwem aplikacji Skype uczestnicy brali udział w spotkaniach o charakterze religijnym;
- w tym czasie niektórzy pracownicy Warsztatu wspierali Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Fundację L’Arche w 
Śledziejowicach, w którym mieszka 8 uczestników Warsztatu. W opisywanym okresie ze względów bezpieczeństwa zawieszona 
była realizacja treningu ekonomicznego. Zawieszono również prace stażowe w ramach Pracowni Zatrudnienia Wspieranego w 
ramach podpisanych umów. Od 24 maja decyzją Wojewody Małopolskiego przywrócono działalność ośrodków dziennych, w tym 
warsztatów terapii zajęciowej. Decyzja ta spowodowała stopniowe przywracanie stacjonarnej działalności Warsztatu. Uczestnicy 
w zależności od gotowości ich samych i ich rodzin zaczęli wracać do Warsztatu od 1 czerwca. Od 1.06 do 15.10.2020: 
Funkcjonowanie oraz organizacja pracy Warsztatu oparta została na Rekomendacjach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
dotyczących działalności placówek pobytu dziennego oraz Procedurach bezpieczeństwa w okresie pandemii SARS –CoV – 2 na 
terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji L’Arche w Śledziejowicach. Zgodnie z nimi zrezygnowano z wielu dotychczasowych 
działań i aktywności. W okresie od 16.10 do 26.11.2020 r. decyzją Wojewody Małopolskiego ponownie została zawieszona 
działalność Warsztatu. W tym okresie bazując na doświadczeniach pracy zdalnej z pierwszego okresu epidemii Warsztat 
natychmiast przystąpił do tej formy pracy z uczestnikami w oparciu o stworzony harmonogram. Powrócono zatem do 
prowadzenia wszystkich wcześniejszych zajęć za pośrednictwem aplikacji Skype, prowadzono indywidualną pracę z uczestnikami 
i ich rodzinami, objęto rodziny wsparciem psychologicznym, utrzymywano stały kontakt telefoniczny, systematycznie 
dostarczano materiały do terapii. Wsparciem i pracą zdalną w tym okresie zostali objęci wszyscy uczestnicy. Decyzja Wojewody z 
26 listopada 2020r. polecała: 
- realizację zadań z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość oraz w formie alternatywnych sposobów 
realizacji zajęć - prowadzenie dyżurów pracownika w celu indywidualnych spotkań z uczestnikami - w sytuacjach szczególnych za 
zgodą uczestników lub ich opiekunów prawnych prowadzenie zajęć grupowych, dla nie więcej niż 5 osób przebywających 
jednocześnie na terenie placówki. W okresie od 1.12. do 31.12.2020 pracę realizowano w następujących formach: 
- kontynuowano zajęcia za pośrednictwem Skype’a dla wszystkich uczestników
- dodatkowo zaczęto prowadzić zajęcia za pośrednictwem Skype w małych grupach terapeutycznych
- dla uczestników mających trudności z pracą zdalną (osoby niemówiące, niewidome lub słabowidzące, mające trudności z 
koncentracją uwagi, nie radzące sobie z izolacją), których rodzice lub opiekunowie zgłosili potrzebę i wyrazili zgodę na udział w 
zajęciach grupowych zorganizowano pracę w małych grupach terapeutycznych wyznaczając dzień lub dni przyjścia do warsztatu- 
8 uczestników zostało objętych taką formą pracy
- spotkania indywidualne w ramach dyżuru pracownika Warsztatu: 2 uczestników na dzień
- alternatywne sposoby realizacji zajęć poza siedzibą ośrodka – dowożenie materiałów do terapii, realizacja treningu 
ekonomicznego, wyjazdy indywidualne poza ośrodek
- wsparcie indywidualne uczestników i ich rodzin przez indywidualnych terapeutów i psychologa (rozmowy telefoniczne). 
Bieżące monitorowanie sytuacji zdrowotnej i bytowej. W tym okresie w ramach rehabilitacji społecznej zorganizowano 
uczestnikom paczki mikołajowe, Mikołaj z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa odwiedził wszystkich uczestników. Na 
terenie pomieszczeń biurowych w Śledziejowicach zorganizowano kiermasz bożonarodzeniowy. Przygotowywano również 
produkty świąteczne pod konkretne zamówienia.

DPSy
Fundacja prowadziła dwa Dom Pomocy Społeczne (Śledziejowice i Wieliczka) zapewniając całodobową opiekę, zakwaterowanie, 
wyżywienia, zajęcia terapeutyczne mieszkańcom w domach o charakterze rodzinnym, kierując się indywidualnym podejściem 
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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

236

0

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

do każdej osoby.

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 274 999,01 zł

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

4.1. 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 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
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274 999,01 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 655 921,36 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 6 219 543,61 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 519 289,62 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 935 223,91 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 18 169,54 zł

e) pozostałe przychody 746 860,54 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 894 784,22 zł

2.4. Z innych źródeł 1 393 839,02 zł

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

59 785,43 zł

42 375,48 zł

2 396 055,21 zł

1 157 705,24 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

781 857,49 zł

109 934,89 zł

2 991,84 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 -355 848,05 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -144 152,06 zł

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 21 533,30 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 296 532,31 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

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: 6 694 697,78 zł 296 532,31 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

4 875 137,67 zł 296 532,31 zł

1 079 375,97 zł 0,00 zł

0,00 zł

102,11 zł

413 557,12 zł

326 524,91 zł 0,00 zł

1 Śledziejowice: dopłata do kosztów prowadzenia DPS w Śledziejowicach: wynagrodzenia i 
ubezpiecz. pracowników, usł. księgowe, telekomunikacyjne, opłaty bankowe , zakup pozostałych 
materiałów i usług, Struktura krajowa Fundacji: wynagrodzenia i ubezpieczenia pracowników, 
usługi księgowe, telekomunikacyjne i inne ,opłaty bankowe , materiały biurowe i wyposażenie, 
koszty podróży służbowych.

220 445,11 zł

2 Poznań: koszty prowadzenia domu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 38 781,90 zł

3 Warszawa: prowadzenie domu dla osób z niepełnosprawnością i koszty administracyjne. 
Gdynia: wyposażanie domu, wynagrodzenie pracowników, zakup środków czystości

21 286,40 zł

4 Wrocław:  dofinansowanie Zespołu Mieszkań Chronionych dla dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną wynagrodzenia pracowników, usługi (naprawy, dezynsekcja 
ubezpieczenie, inne), eksploatacja (woda, energia elektr. ogrzewanie), materiały biurowe , telefon

16 018,90 zł

1 Śledziejowice 220 445,11 zł

2 Poznań 38 781,90 zł

3 Wrocław 16 018,90 zł

4 Warszawa, Gdynia 21 286,40 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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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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)

71,85 etatów

62 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

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: zwolnienie z płacenia składek ZUS (COVID)

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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0 osób fizycznych
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)

20 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

7 osób

13 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 882 574,73 zł

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

3 882 574,73 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)  

2 193,33 zł

52 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)

19 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 14 osób

5 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

38 osób

14 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 317 068,44 zł

3 227 116,20 zł

- nagrody

- premie

48 261,46 zł

35 618,00 zł

- inne świadczenia 6 072,78 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 565 506,29 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 227 228,38 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 655 346,35 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)

kwota najwyższego wynagrodzenia brutto jest związana z 
wypłatą w jednym miesiącu pracownikowi: wynagrodzenia 
zasadniczego, odprawy emerytalnej, ryczałtu za używanie 
sam. prywatnego do celów służbowych oraz ekwiwalentu 
za niewykorzystany urlop.

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 Prowadzenie 
ponadgminnego Domu 
Pomocy Społecznej dla 12 
osób dorosłych 
niepełnosprawnych 
intelektualnie

Zapewnienie w placówce 
całodobowej opieki, potrzeb 
bytowych i egzystencjalnych  
nad 12 osobami 
niepełnosprawnymi 
intelektualnie

Powiat Wielicki 325 994,00 zł

2 Prowadzenie 
ponadgminnego 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w 
Śledziejowicach dla 24 osób 
z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz 
wykazujących inne 
przewlekłe zaburzenia 
czynności psychicznych, w 
tym dla 14 osób z 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi lub spektrum 
autyzmu

Prowadzenie dziennej placówki 
wsparcia dla 24 osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Powiat Wielicki 592 257,38 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

10 526,92 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)

3 Prowadzenie i finansowanie 
Warsztatu Terapii Zajęciowej

Realizacja zadań wynikających z 
Ustawy z dn. 27.08.1997 r.

Powiat Wielicki oraz Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych

774 293,22 zł

4 |Umowa nr: 
2/WRMR/F/2020

Realizacja projektu pn. „ 
Modernizacja Warsztatu Terapii 
Zajęciowej i zakup niezbędnego 
wyposażenia”

Powiat Wielicki 186 732,87 zł

5 L’Arche – Razem możemy 
więcej

Wsparcie kosztów codziennego 
utrzymania domów opieki

Urząd Miasta Poznania 5 200 000,00 zł

6 Wsparcie specjalistyczne Wsparcie specjalistów Wielkopolski Urząd Wojewódzki 18 600,00 zł

7 Prowadzenie domu pomocy 
społecznej dla 7. dorosłych 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną (2448)

prowadzenie DPS Arka Gmina Wrocław 299 415,44 zł

8 Prowadzenie domu pomocy 
społecznej dla 6. dorosłych 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną (2501)

prowadzenie DPS Arka2 Gmina Wrocław 278 681,53 zł

9 Prowadzenie zespołu 
mieszkań chronionych (2192)

prowadzenie Zespołu Mieszkań 
chronionych

Gmina Wrocław 119 023,00 zł

10 Prowadzenie zespołu 
mieszkań chronionych (2599)

prowadzenie Zespołu Mieszkań 
chronionych

Gmina Wrocław 120 261,63 zł

11 Rozwój kompetencji 
społecznych poprzez 
wolontariat jako sposób na 
radzenia sobie z 
zagrożeniami cywilizacyjnymi

Podniesienie poziomu wiedzy, 
kompetencji i umiejętności 
społecznych uczniów 
dolnośląskich szkół 
(podstawowych i 
ponadpodstawowych) 
potrzebnych do bycia 
wolontariuszem osób z 
niepełnosprawnością

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

15 550,00 zł

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

1 umowa nr: PS-WR-431-1-
91/20

Realizacja projektu pn. 
„Bezpieczny Dom – wsparcie dla 
kadry  małopolskich domów 
pomocy społecznej w związku z 
zagrożeniem COVID-19, 
realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020, finansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Województwo Małopolskie 35 805,00 zł

2 umowa nr: OZ-431-1 -208/20 Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet 
Społeczny. Bezpieczny Dom

Województwo Małopolskie 24 000,00 zł

3 umowa nr: UEB/00000/06/D Realizacja projektu pn. 
„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja 
społeczno–zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami”

PFRON 6 048,00 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

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 

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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wieliczce 3

2 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 1

3 Sąd Rejonowy w Wieliczce 1

4 Zespół inspektorów Oddziału Nadzoru i Kontroli Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

1

5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni 1

4 umowa nr: OZ-431-2-46/20 Realizacja projektu pn. „ Sami-
Dzielni! Nowe standardy 
mieszkalnictwa wspomaganego 
dla osób 
z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi”.

Województwo Małopolskie 4 120,00 zł

5 "W drodze do 
samodzielności”

Zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych

PFRON 756 327,07 zł

6 „Jesteśmy u siebie. 
Współzależność i 
podejmowanie 
odpowiedzialności drogą ku 
dojrzałości osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną.”

Zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych

PFRON 907 229,16 zł

7 „Razem możemy więcej” Zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych

PFRON 286 016,24 zł
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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

Magdalena Kotowska Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-13
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