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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-03

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

Joanna Chłopicka Członek Zarządu TAK

Jerzy Heydel Członek Zarządu TAK

Joanna Stasieńko Członek Zarządu TAK

Waldemar Kwaśnik Członek Zarządu TAK

Roman Szyszko Członek Zarządu TAK

Maciej Przyślewicz Członek Zarządu TAK

Alina Pacesz Członek Zarządu TAK

Adam Dawidziuk Członek Zarządu TAK

Anna Kupińska Członek Zarządu TAK

Hanna Łyszkiewicz-Krupa Członek Zarządu TAK
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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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Krzysztof Stojowski 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

GDYNIA
Fundacja L'Arche, Wspólnota w Gdyni od 2 grudnia 2020r. jest placówką znajdującą się w Rejestrze placówek zapewniających 
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Od ponad roku wspiera 7 
Mieszkańców z NI (w tym 2 poruszające się na wózkach, potrzebujące całkowitego wsparcia), prowadząc z nimi i dla nich dom o 
charakterze rodzinnym. 
L'Arche w Gdyni w zeszłym roku zrealizowała 2 projekty, współpracując z Miastem Gdynia: 
1. Zapewnienie opieki dla mieszkańców Gdyni w mieszkaniach chronionych na terenie Gdyni 
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2. Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
Dom zaspakaja potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne mieszkańców, na poziomie obowiązującego standardu 
usług, w tym m.in.:
- Miejsce zamieszkania:
Dom został wybudowany od podstaw w standardzie DPS i spełnia wszystkie architektoniczne wymagania dla osób z 
niepełnosprawnościami (961,69 m.kw. razem z garażem). Dom posiada duży ogród, który umożliwia prowadzenie różnych 
aktywności na świeżym powietrzu.
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 oraz pomieszczenie do prowadzenia zajęć warsztatowych. W części wspólnej 
znajduje się również pralnia i suszarnia, pokój medyczny i pomieszczenia gospodarcze. W części mieszkalnej, znajdującej się na 
parterze, znajdują się pokoje z łazienkami oraz dodatkowy pokój spotkań z możliwością przygotowania ciepłych napojów. 
Budynek jest pozbawiony barier architektonicznych. Ponadto wyposażony jest w system przyzywowo – alarmowy, system 
alarmu przeciwpożarowego oraz dźwig osobowy. 
- Wyżywienie, odzież i obuwie:
Potrzeby mieszkańców 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, dbanie o szeroko 
pojęty rozwój:
•Mieszkańcy na co dzień uczestniczą w zajęciach terapeutyczno – rehabilitacyjnych na WTZ (2 osoby jeżdżą na ul. Maciejewicza, 
3 na ul. Hallera i 2 na ul. Halicką). Poza tym, po powrocie do domu, mieszkańcy są aktywizowani przez asystentów – opiekunów 
poprzez liczne wyjścia na imprezy kulturalne, spacery, wyjazdy na basen, itp. 
•Mieszkańcy korzystają ze wsparcia asystentów, psychologa, pracownika socjalnego odpowiednio do swoich potrzeb i 
możliwości.
•Każdy z Mieszkańców wraz z asystentem współtworzy i realizuje swoje cele, które są zawarte w Indywidualnych Planach 
Rozwoju. Są one systematycznie ewaluowane i aktualizowane. 
- Umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych 
•Dom Fundacji posiada kaplicę, z której mieszkańcy korzystają w miarę swoich potrzeb. Zapewnienie realizacji praktyk 
religijnych jest częścią tożsamości Fundacji L’Arche. W Domu odbywają się uroczyste obchody Świąt Wielkanocnych oraz Bożego 
Narodzenia, w które mieszkańcy są bardzo zaangażowani. Przed każdym z wymienionych świąt zorganizowane były rekolekcje 
dla członków wspólnoty. W ciągu roku na bieżąco uczestniczyli w nabożeństwach w miejscowej parafii, zgodnie z 
indywidualnymi potrzebami.
- W ramach aktywizowania i zaspokajania potrzeb kulturalnych w minionym okresie sprawozdawczym, Mieszkańcy L’Arche 
uczestniczyli w wyjściach m.in. do kina, muzeum, teatru.
- Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu
Mieszkańcy 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 tzw. spotkania 
Domu, spotkania mieszkańców wraz z asystentami, podczas których omawiane są problemy i potrzeby Mieszkańców. Raz w 
miesiącu w spotkaniach tych uczestniczy również dyrektor. Wszelkie większe wydarzenia uzgadniane są z Mieszkańcami. 
Mieszkańcom zapewnia się możliwość swobodnej wypowiedzi podczas wspólnych zebrań oraz spotkań indywidualnych.
- Stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną. Mieszkańcy są często 
odwiedzani przez swoje rodziny. Czas po świętach również w miarę możliwości spędzają w domach rodzinnych . Takie kontakty 
odbywają się regularnie i są ważną częścią życia mieszkańców. 
- Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, dostęp do informacji prawnej 
i poradnictwa specjalistycznego. Działania te realizowane są przez wyspecjalizowanego pracownika socjalnego.
Wszystkie te działania wynikają nie tylko z obowiązujących przepisów, lecz także z założeń zawartych w Deklaracji Misji i 
Tożsamości, przyjętej oficjalnie dla Międzynarodowej Federacji Wspólnot L’Arche.

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/ 
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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.526.5.9.2021 z dnia 2021-12-31. 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 
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. 

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, na podstawie umowy nr 21/MOPS/03, z dnia 30 
kwietnia 2003 r., następnie umów numer: D/MOPS/719/203/OP/DPON/2009, z dnia 31.12.2008 r.; D/MOPS/1329/1/2013-2016
 z dnia 28.08.2013 r.; 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.; 
D/MOPS/2849/1/2021-2023 z dnia 30.06.2021 r. zawartych z Gminą Wrocław, poprzedzonych decyzją Wojewody 
Dolnośląskiego nr PS.II.9013/9/2003 z dnia 27 marca 2003 r, o wydaniu zezwolenia na prowadzenie przez Fundację L’Arche 
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 „Arka 2” istnieje od 10 października 2013 roku, na podstawie umowy nr D/MOPS/1062/1/2011-2015 z 
dnia 15.09.2011 r., następnie umów numer:  D/MOPS/1534/1/2015-2016 z dnia 31.12.2014 r.; 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. zawartych 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 cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Jedna osoba 
korzysta na stałe z wózka inwalidzkiego.
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Zespół Mieszkań Chronionych (ZMCh) istnieje od 10 października 2013 roku na podstawie umowy nr D/MOPS/1062/1/2011-
2015 z dnia 15.09.2011 roku, następnie umów numer:  D/MOPS/1531/1/2015-2016 r.; D/MOPS/1842/1/2017-2019 r.; 
D/MOPS/2599/1/2020-2022 z dnia 29.06.2020 r. oraz  zawartych z Gminą Wrocław. Jest przeznaczony dla 12 dorosłych osób z 
niepełnosprawnością. W 2020 roku z tej formy wsparcia skorzystało łącznie 13 osób z niepełnosprawnością: 5  kobiet i 8 
mężczyzn.
Domy zaspakajają potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne mieszkańców, na poziomie obowiązującego 
standardu usług, w tym m.in.:
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. Dodatkowo w czasie wolnym mieszkańcy są 
aktywizowani przez asystentów – opiekunów poprzez liczne wyjścia na imprezy kulturalne. 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 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.
•W ramach aktywizowania i zaspokajania potrzeb kulturalnych w minionym okresie sprawozdawczym, mieszkańcy domów 
L’Arche uczestniczyli w wyjściach do kina i brali udział w imprezach kulturalnych w mieście (koncerty, wystawy).  Oprócz 
indywidualnych wakacji, zorganizowany zostały wyjazdy do: Warszawy, Gogolina, Godzieszowej, Kuźniczyska, Dusznik Zdroju, 
Sulistrowiczek, Bolesławca, a także kilkudniowe: Mazury, Wici, Stary Gierałtów.
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 (tzw. Samorząd 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. Czas po świętach również w miarę 
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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. 
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), w Miejskiej Bibliotece przy ul. 
Serbskiej we Wrocławiu 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.
Rezultaty realizacji zadania (zgodnie z informacją zawartą w ofercie podmiotu)
•Podstawowym rezultatem realizacji zadania w roku 2021 było zapewnienie całodobowej opieki trzynastu dorosłym osobom 
niepełnosprawnym intelektualnie, zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, społecznych, religijnych 
na poziomie standardów obowiązujących w domach pomocy społecznej oraz udzielenie potrzebnego wsparcia 13 dorosłym 
osobom z niepełnosprawnością intelektualną skierowanym w 2021 roku decyzją administracyjną do zamieszkania w Zespole 
Mieszkań Chronionych.
•Domy Pomocy Społecznej zapewniły mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymności, autonomii oraz 
podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności mieszkańców niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia, a więc: 
•Opanowanie i doskonalenie umiejętności samoobsługowych:
Mieszkańcy DPS „Arka” i DPS „Arka 2” z każdym kolejnym rokiem pobytu w Domu stają się coraz bardziej zaradni i samodzielni. 
Wzrósł poziom umiejętności komunikowania własnych potrzeb w zakresie wsparcia i pomocy w czynnościach samoobsługowych 
– opiekunowie coraz lepiej potrafią sprostać tym potrzebom, 
•Wdrożenie do zaradności życiowej i lepszego funkcjonowania  w codziennym życiu. Na skutek wieloletniej pracy z 
mieszkańcami związanej z usamodzielnieniem oraz lepszym funkcjonowaniem w wykonywaniu podstawowych czynności 
życiowych, jak również 
w zakresie poruszania się środkami komunikacji publicznej oraz zachowania w miejscach publicznych, umiejętności prowadzenia 
gospodarstwa domowego, możemy mówić o poprawie ogólnego funkcjonowania i radzenia sobie w różnych życiowych 
sytuacjach. Pięcioro mieszkańców  potrafi   sporządzić zakupy w sklepie przy tylko niewielkim wsparciu asystenta, jedna osoba 
czyni to zupełnie samodzielnie. Mieszkańcy raz w tygodniu uczestniczą w przygotowaniu posiłku w kuchni, biorą także udział  w 
codziennych dyżurach porządkowych. 
•Wykształcenie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, wykształcenie umiejętności współpracy i 
komunikowania się w grupie. Mieszkańcy wyraźnie lepiej funkcjonują jako grupa, poprawiły się relacje społeczne między nimi. 
Są wdrożeni do podejmowania wspólnych aktywności, uczestniczenia w zajęciach, współpracy przy realizacji różnorodnych 
zadań. Ważnym kierunkiem działań w roku 2021, jak i w poprzednich latach, było stymulowanie nawiązywania kontaktów 
społecznych ze środowiskiem zewnętrznym Domu. Obecnie każdy z mieszkańców posiada stałe, pozytywne relacje z rodzinami 
lub zaprzyjaźnionymi osobami z otoczenia Domu. Ma to ogromne znaczenie wobec częstej rotacji personelu DPS. 
•Rozwinięcie umiejętności korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu. 
Obecnie mieszkańcy sami podejmują inicjatywę i często są pomysłodawcami różnorodnych form aktywnego spędzania czasu 
wolnego. W sezonie letnim dużym powodzeniem cieszyła się rekreacja rowerowa (czworo mieszkańców korzysta z roweru 
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trójkołowego), spacery, wyjścia do miasta. W sezonie zimowym są to również spacery, gry i zabawy o charakterze świetlicowym.
•Rozwinięcie różnorakich umiejętności poprzez umożliwienie udziału  w terapii zajęciowej oraz programie pracy wspomaganej. 
Praca w WTZ oraz na otwartym rynku pracy daje wyraźny wzrost poczucia własnej wartości i przydatności społecznej 
mieszkańców. Osiągają oni satysfakcję z własnej pracy i jej efektów, również gratyfikację finansową (kieszonkowe). 
Wraz z uruchomieniem zespołu mieszkań chronionych powstała możliwość korzystania z terapii zajęciowej (pracownia 
„Konwalie”) prowadzonej przez zatrudnionych terapeutów.
•Zapewnienie kontaktu z psychologiem. 
Przez cały rok 2021 odbywały się regularne spotkania mieszkańców  z psychologiem (możliwość umówienia się na indywidualne 
spotkanie), podczas których mieli oni okazję omówić bieżące problemy, jak również podnieść własne umiejętności 
komunikacyjne. 
•Zespół Mieszkań Chronionych zapewniał wsparcie według obowiązującego standardu określonego w rozporządzeniu z dnia 26 
kwietnia 2018r ., w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2018 poz. 822). Dodatkowym rezultatem prowadzenia zespołu 
mieszkań chronionych jako wspólnoty sąsiedzkiej jest pomoc usamodzielniającym się osobom  z niepełnosprawnością w 
zdobywaniu umiejętności korzystania z pomocy sąsiedzkiej oraz umiejętności bycia dobrym sąsiadem dla innych. Możliwość 
pomocy innym, zarówno najbliższym sąsiadom jak i podejmowany wolontariat, pomogły w podwyższeniu poziomu samooceny 
mieszkańców jak również przyczyniły się do zmiany postrzegania osób niepełnosprawnych w lokalnej społeczności i postrzegania 
ich jako jej aktywnych i szanowanych członków podejmujących ważne inicjatywy obywatelskie. 
•Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym:
Odbiorcami działań Fundacji L’Arche Wspólnoty we Wrocławiu były dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w 
różnym stopniu, w kilku przypadkach ze sprzężeniami (niepełnosprawność fizyczne, psychiczna).

WARSZAWA
Usługi Asystencji Osobistej
Fundacja L’Arche w Warszawie w terminie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 w ramach umowy nr  AOOzN/31/2021 z dnia 
11.02.2021 r zawartej z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej realizowała projekt pn. „Asystent Osobisty Osoby z 
Niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021, którego głównym celem było świadczenie usług asystenta w wykonywaniu 
codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, Projektem objętych było 20 osób z 
niepełnosprawnością z terenu Warszawy (projekt realizowany wspólnie z L’Arche Poznań).

Rehabilitacja w Placówce
Fundacja L’Arche w Warszawie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2023 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.
W 2021 roku cele projektu realizowane były poprzez prowadzenie rehabilitacji w placówce. Z projektu w sprawozdawanym 
okresie 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 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 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.Asysta nocna. W celu zapewnienia asysty nocnej zatrudnieni zostali asystenci na dyżur nocny.

1. Dom Pomocy Społecznej w Śledziejowicach nr 83
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Jest prowadzony na podstawie umowy nr PCPR/DPS-Ś/2020-2024 podpisanej między Fundacją L’Arche Wspólnota w 
Śledziejowicach a Powiatem Wielickim, w ramach realizacji zadania publicznego pn.:  „Prowadzenie ponadgminnego Domu 
Pomocy Społecznej dla 12 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie”. DPS działa formalnie na podstawie decyzji 
Wojewody Małopolskiego nr 29/Z/2007 z dnia 16.02.2007 r. Podstawa prawna funkcjonowania to Ustawa z dn. 12.03.2004 r. o 
pomocy społecznej oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 23.08.2012 r. Fundacja realizuje zadanie w 2 
Domach mających kameralny, rodzinny charakter: 
Effatha w Śledziejowicach oraz Emaus w Wieliczce.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy:

Ten ośrodek Wspólnoty L’Arche w Śledziejowicach nr 336, działa w oparciu o umowę nr PCPR/ŚDS-Ś/2020-2024 z dn. 
11.12.2019 r., zawartą z Powiatem Wielickim na Prowadzenie Ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy dla 24 
osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w tym dla 14 
osób                                      z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu w okresie od 01.01.2020 - 31.12.2024r. 
Fundacja ĽArche prowadząc ŚDS odpowiada na potrzeby osób niepełnosprawnych, zapewniając niezbędne wsparcie i opiekę, w 
tym świadczenie usług ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, 
polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w 
życiu społecznym, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. nr 238, poz. 1586 z późń. zm.).Fundacja świadczy powyższe usługi w 
sposób kompleksowy, zapewnia osobom niepełnosprawnym pomoc w środowisku rodzinnym i społecznym, w tym pomoc 
psychologiczną, pomoc w dostępie do usług medycznych oraz rehabilitacji, zajęcia terapeutyczne (m.in. artystyczne, edukacyjne, 
komunikacyjne, kulinarne, komputerowe, ruchowe). Tworzy warunki do rozwoju zaradności                                     i samodzielności 
(m.in. treningi samoobsługi, higieny, dbałości o wygląd zewnętrzny, spędzania czasu wolnego, umiejętności komunikacyjnych), 
wszechstronnego rozwoju osobistego, aktywizacji, doskonalenia kompetencji społecznych (trening umiejętności społecznych) 
oraz rozwijania zdolności i pasji. Dom prowadzony przez Fundację wyróżnia się rodzinną atmosferą i indywidualnym podejściem 
do każdej osoby, uczestnicy wspólnie budują ten dom biorąc udział w zakupach, czynnościach porządkowych, uczestniczą w 
wydarzeniach organizowanych przez Fundację razem                             z innymi uczestnikami WTZ i mieszkańcami DPS, 
spotkaniach integracyjnych, wyjazdach kulturalnych i wycieczkach. Aktywnie uczestnicz w życiu społecznym lokalnej i 
regionalnej społeczności, nawiązują relacje z uczestnikami innych ośrodków wsparcia. Ważnym aspektem tych oddziaływań jest 
tworzenie relacji i nawiązywanie przyjaźni, korzystanie z dóbr kultury oraz pogłębianie życia religijnego (Msze Św., rekolekcje, 
spowiedź).
W ramach oferowanych usług Dom zapewnia wyżywienie w formie 1-daniowego gorącego przygotowanego w ramach treningu 
kulinarnego oraz transportu 9-osobowymi busami  należącymi do Fundacji.
Realizując zadanie publiczne Fundacja Ľ Arche ściśle współpracuje z rodzinami, opiekunami prawnymi i innymi osobami bliskimi 
uczestników, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                  w Wieliczce, ośrodkami pomocy społecznej, poradniami zdrowia 
psychicznego i innymi zakładami opieki zdrowotnej, powiatowym urzędem pracy, organizacjami pozarządowymi, kościołami         
                  i związkami wyznaniowymi, ośrodkami kultury, placówkami oświatowymi, specjalistami i innymi jednostkami 
wspierającymi osoby niepełnosprawne (m.in. WTZ, ŚDS, DPS, ) - w celu zapewnienia standardu podstawowych usług 
świadczonych przez ŚDS.
Powyższe działania stanowią odpowiedź na potrzeby osób niepełnosprawnych w regionie, szczególnie tych najbardziej 
zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym (poruszających się na wózkach inwalidzkich, z 
niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem, chorobami genetycznymi i otępiennymi), 
najczęściej pochodzących z terenów wiejskich i małomiasteczkowych. Wynikają również z potrzeb ich rodzin, zapewniają im 
możliwość wytchnienia, wsparcie psychologiczne, pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Istnieje więc realna potrzeba 
wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin z powiatu wielickiego w zakresie dziennej opieki
3. WARSZTAT  TERAPII  ZAJĘCIOWEJ
To kolejna forma działania i wsparcia społeczności z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzona przez Fundację L’Arche na 
terenie powiatu wielickiego. Warsztat Terapii Zajęciowej działa na podstawie zawartej z Powiatem Wielickim umowy nr 1/2008 z 
2008 r. Podstawą prawną funkcjonowania jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25.03.2004 
r. w sprawie WTZ, Ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
wraz z późniejszymi zmianami. WTZ w Śledziejowicach działa od 2008 r. Formy i metody realizowanej przez warsztat działalności 
rehabilitacyjnej w 2021 r.: Rok 2021 był kolejnym rokiem funkcjonowania i pracy w czasie epidemii wirusa SARS-Cov-2. Formy i 
metody pracy w poszczególnych okresach roku uwarunkowane były od ilości zakażeń oraz decyzji Wojewody, które wskazywały 
ośrodkom, m.in. warsztatom terapii zajęciowej optymalne sposoby realizacji zadań. 

Jednocześnie na terenie warsztatu mogło przebywać nie więcej niż 50% ogólnej liczby uczestników. Zrezygnowano zatem z 
możliwości prowadzenia zajęć grupowych do 5 osób, wprowadzając ograniczenie liczby uczestników przybywających 
jednocześnie na terenie placówki do 50%. 
W związku ze zwiększającą się skalą zakażeń w województwie małopolskim pismo z dnia 12 marca 2021 r. przypomniało o 
podstawowych formach świadczenia usług dla uczestników, którymi były: 
- realizacja zadań z wykorzystaniem metod i technik porozumienia na odległość oraz w formie alternatywnych sposobów 
realizacji zajęć, prowadzonych poza siedzibą; 
- dyżur pracownika, który po wcześniejszym uzgodnieniu terminu będzie przeprowadzał indywidualne spotkania z uczestnikami. 
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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

2836

4

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- zajęcia grupowe z dużą ostrożnością nie przekraczając liczby 50% uczestników . 
Powyższe formy pracy były uznawane za podstawowe aż do 24 maja 2021 r. 
Od 24 maja 2021 r. decyzje Wojewody zawierały informacje, że do liczby uczestników przebywających jednocześnie na terenie 
Placówki, a nie przekraczającej 50% ogólnej liczby uczestników nie wliczają się osoby zaszczepione. 
Do 24 maja praca w Warsztacie odbywała się głównie zdalnie, zadania były realizowane z wykorzystaniem metod i technik 
porozumiewania się na odległość. Były również zorganizowane indywidualne dyżury pracowników z uczestnikami, którzy byli w 
największej potrzebie. 
Praca zdalna w Warsztacie była prowadzona w oparciu o tygodniowy plan zajęć. Zajęcia prowadzono za pomocą aplikacji Skype. 

Za pośrednictwem aplikacji Skype instruktorzy terapii i psycholog prowadzili następu-jące 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. 

Prowadzono również zajęcia w ramach poszczególnych grup terapeutycznych. 
Oprócz powyższych zajęć każdy uczestnik i rodzic był objęty opieką, wsparciem i pracą indywidualną indywidulanych 
terapeutów, psychologa i kierownika. 
Uczestnikom dostarczano również materiały do terapii i odbierano gotowe produkty. 
Inną bezpieczną formą pracy był dyżur pracowników na terenie Warsztatu, który wiązał się z indywidualną pracą z uczestnikami. 

W związku z pojawieniem się szczepionek sukcesywnie wzrastała ilość osób zaszczepionych, co pozwalało na zwiększanie ilości 
osób przebywających w Warsztacie.
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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 dla 
społeczeństwa w ramach wydarzeń publicznych, 
promowanie i rozwijanie idei wolontariatu, 
formacja i szkolenia pracowników i 
wolontariuszy

88.10.Z 214 292,40 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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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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214 292,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5 010 730,10 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) 7 723 104,05 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 919 572,59 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 837 943,57 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 104 947,84 zł

d) przychody finansowe 24,80 zł

e) pozostałe przychody 1 860 615,25 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 090 220,39 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 68.20.Z

WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI - 
wynajem powierzchni własnych w dwóch lokalizacjach Wspólnota Wrocław (kuchnia 
przemysłowa dla zewnętrznej firmy cateringowej oraz sala konferencyjna na potrzeby 
organizacji imprez i eventów organizowanych przez osoby indywidualne oraz firmy. Wspólnota 
w Poznaniu prowadzi wynajem parteru domu, którego celem najmu jest realizacja przez 
Najemcę projektu usamodzielniania osób 
z niepełnosprawnością intelektualną (prowadzenie mieszkań treningowych).

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

9 357,69 zł

291 310,52 zł

2 850 479,62 zł

1 859 582,27 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
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2.4. Z innych źródeł 1 407 861,16 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 214 292,40 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

1 Wspólnota Warszawa: prowadzenie domu dla osób z niepełnosprawnością i koszty 
administracyjne – 16853,30 zł;
Wspólnota Poznań: wyżywienie mieszkańców oraz opłaty eksploatacyjne za domy: - 29 082,00

45 935,30 zł

2 Wspólnota Śledziejowice: dopłata do kosztów prowadzenia DPS w Śledziejowicach – 35 405,60 zł 
Struktura krajowa Fundacji: wynagrodzenia i ubezpieczenia pracowników - 64 397,59zł, usługi 
księgowe, telekomunikacyjne i inne ,opłaty bankowe, materiały biurowe i wyposażenie, koszty 
podróży służbowych – 35 478,31zł

135 281,50 zł

3 Wspólnota Gdynia: dofinansowanie bieżących wydatków wspólnoty, przede wszystkim:- 
doposażenie nowego domu i zakup paliwa do busa, którym Domownicy każdego dnia jeżdżą na 
zajęcia 
WTZ– 8 881,30 zł
Wspólnota Wrocław: dofinansowanie Zespołu Mieszkań Chronionych dla dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną: media 13 520,02 zł, utrzymanie mieszkań (przeglądy, naprawy, 
ubezp. budynku) 8 074,30 zł, wynagr. opiekunów 547,50 zł; ubezpieczenie NNW dla pracowników i 
wolontariuszy 2 052,48 zł

33 075,60 zł

1 Śledziejowice 35 405,60 zł

2 Poznań 29 082,00 zł

3 Wrocław 24 194,30 zł

4 Warszawa 16 853,30 zł

5 Gdynia 8 881,30 zł

w 
tym:

0,00 zł

844 825,04 zł

128 546,09 zł

11 901,42 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)

104 947,84 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 -1 009 468,89 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 19 606,02 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 60 434,03 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 8 163 682,64 zł 214 292,40 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

5 929 041,48 zł 214 292,40 zł

818 337,55 zł 0,00 zł

44 513,81 zł

939,36 zł

100 231,67 zł

1 270 618,77 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 60 434,03 zł

0,00 zł

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

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.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-03 14



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)

102 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)

84,10 etatów

77 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
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)

23 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

23 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 614 038,22 zł

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

4 614 038,22 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)  

3 769,63 zł

85 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)

15 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 11 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

51 osób

34 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 995 716,38 zł

3 878 489,93 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

66 692,91 zł

- inne świadczenia 50 533,54 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 618 321,84 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 329 295,20 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 284 743,02 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)

Na najwyższe jednostkowe wynagrodzenie złożyła się 
kwota 8 523,57 zł. brutto (nagroda dla personelu 
medycznego  + wynagrodzenie. brutto tej osoby 
wypłacanego w tym samym miesiącu: 4828,00 zł. 
Wynagrodzenie to wypłacono jednorazowo i związane ono 
było z działalnością nieodpłatną pożytku publicznego.

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 Zapewnienie opieki dla 
mieszkańców Gdyni w 
mieszkaniach chronionych 
na terenie Gdyni

Zapewnienie całodobowego 
wsparcia dla 4 dorosłych osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną (Mieszkańców 
Domu Fundacji L’Arche w 
Gdyni)

Miasto Gdynia 94 813,16 zł

2 Program Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej

Wsparcie 6 dorosłych osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną (Mieszkańców 
Domu Fundacji L’Arche w 
Gdyni)

Miasto Gdynia 9 706,00 zł

3 L’Arche – Razem możemy 
więcej

Wsparcie kosztów codziennego 
utrzymania domów opieki

Urząd Miasta Poznania 545 600,00 zł

4 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 304 624,09 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

13 351,57 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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5 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 589 015,25 zł

6 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

819 638,00 zł

7 Umowa nr:  PS-WR-431-1-
129/20. 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

zapewnienie odpowiedniej 
kadry niezbędnej do utrzymania 
ciągłości usług świadczonych 
przez DPS oraz na zakup 
środków ochrony indywidualnej 
dla pracowników

Powiat Wielicki 11 945,00 zł

8 wzmocnienie zabezpieczenia 
domów pomocy społecznej 
przed skutkami wystąpienia 
wirusa Sars-C0V-2,  w 
szczególności na 
zapewnienie kadry 
niezbędnej do zachowania 
ciągłości usług  świadczonych 
przez Dom Pomocy 
Społecznej w 
Śledziejowicach, a także na 
zakup środków ochrony 
osobistej, sprzętu i 
wyposażenia. 
Umowa nr: PCPR/DPS-
Ś/2/2021

zapewnienie kadry niezbędnej 
do utrzymania ciągłości usług 
świadczonych przez DPS w 
Śledziejowicach nr 83
termin realizacji: 04.08.2021 – 
31.12.2021.

Powiat Wielicki 3 919,00 zł

9 Prowadzenie domu pomocy 
społecznej dla 7. dorosłych 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną (2849)

prowadzenie DPS Arka Gmina Wrocław 327 679,17 zł

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

prowadzenie DPS Arka2 Gmina Wrocław 311 109,12 zł

11 Prowadzenie zespołu 
mieszkań chronionych (2599)

prowadzenie Zespołu Mieszkań 
chronionych

Gmina Wrocław 242 281,33 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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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) 

12 „Razem zmieniamy świat – 
edukacja o 
niepełnosprawności” (DS.R-
I/72/2021)

edukacja o niepełnosprawności Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

10 000,00 zł

13 Kontener kultury (Parki ESK). 
Wrocławskie Centrum 
Rozwoju Społecznego

Prowadzenie Kontenera Kultury 
na Polanie Karłowickiej

Gmina Wrocław 24 589,48 zł

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

1 Jesteśmy u Siebie Zwiększenie samodzielności 
osób z niepełnosprawnością

PFRON 907 229,16 zł

2 Umowa nr: 
COVID.19.02.144.2021. 
Grant przyznany w ramach 
Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 – 2020

nagrody dla personelu 
medycznego oraz na zakup 
środków ochrony osobistej. 
Realizacja od 29.06.2021              
           do 31.08.2021

Narodowy Fundusz Zdrowia 11 022,61 zł

3 Umowa nr:  PS-WR-431-1-
129/20.  Realizacja projektu 
pn. „Bezpieczny Dom − 
wsparcie dla            kadry 
małopolskich domów 
pomocy społecznej w 
związku z zagrożeniem 
COVID−19 Umowa nr: PS-
WR-431-1-263/20

wsparcie kadry narażonej na 
negatywne skutki wystąpienia 
stanu epidemii wirusa Sars-CoV-
2. Realizacja od 01.02.2021 do 
31.032021

ROPS 4 373,00 zł

4 Umowa nr:  PS-WR-431-1-
129/20. 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 
Społeczneg

wsparcie kadry narażonej na 
negatywne skutki wystąpienia 
stanu epidemii wirusa Sars-CoV-
2. Realizacja od 01.02.2021 do 
31.032021

ROPS 8 190,10 zł

5 Projekt „Razem możemy 
więcej” w ramach konkursu 
1/2000 pn. „Pokonamy 
bariery

prowadzenie usług asystenckich 
dla 20 osób z 
niepełnosprawnością

PFRON 149 063,07 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-03 19



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

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 

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

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 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni 1

2 MOPS w Gdyni 1

3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wieliczce, liczba kontroli 2

4 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wieliczce 2

5 Sąd Rejonowy w Wieliczce 1

6 Dolnośląski Urząd Wojewódzki 1

7 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej (III Wydział Rodzinny i Nieletnich 1
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