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Farma Życia w Więckowicach pod Krakowem – inaczej Centrum Nauki i Życia „Farma” – to jedno z najbardziej przyjaznych miejsc dla osób dorosłych z autyzmem w Polsce. Farma Życia jest pierwszym w naszym kraju
specjalistycznym ośrodkiem łączącym funkcje mieszkalne, terapeutyczne, edukacyjne i rekreacyjne. Farma
jest domem dla stałych mieszkańców, a jednocześnie zapewnia szeroki wachlarz aktywności osobom mieszkającym poza Farmą, które w ciągu dnia dojeżdżają tu na zajęcia i warsztaty. Ośrodek prowadzi programy
aktywizacji społecznej i zawodowej, realizuje projekty współpracy – lokalne i międzynarodowe.

Przede wszystkim jednak Farma Życia to miejsce,
w którym staramy się stworzyć dorosłym osobom
z autyzmem warunki do najpełniejszego rozwoju
z wykorzystaniem ich indywidualnego potencjału.
To dla nich szansa na godne życie, alternatywa dla
nierzadko dramatycznych losów – choćby dla pobytu w zamkniętych szpitalach psychiatrycznych. Farma Życia to miejsce, w którym osoby z autyzmem
znajdują warunki do samorealizacji i maksymalnego usamodzielnienia, zyskują poczucie własnej
wartości i dobrostanu. Miejsce bezpieczne, w którym szanowane są ich prawa.
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W 2015 roku Farma Życia obchodzi swoje
10. urodziny, ale sam pomysł ma dłuższą historię. Idea narodziła się już wiele lat temu w głowach twórców powstałej w 1998 roku Fundacji
Wspólnota Nadziei, której misją jest budowanie
systemu wsparcia dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz dla
ich rodzin. Farma Życia stanowi najistotniejszy
element tego wsparcia. Prezes Fundacji Alina
Perzanowska, matka Michała, młodego mężczyzny z autyzmem, zainspirowała się przykładami
wspólnot wiejskich dla osób z autyzmem, jakie
od dziesięcioleci sprawdzają się w wielu krajach
Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych.
Szczególnie godna naśladowania wydała jej się
prowadzona przez Irlandzkie Towarzystwo Autyzmu Dunfirth Farm. Ośrodek ten, położony
w okolicach Dublina, cieszy się międzynarodową
sławą i jest uznawany za modelowe rozwiązanie
w swojej dziedzinie. Założyciele Dunfirth Farm
– Pat i Nuala Matthews – od samego początku
wspierają Farmę Życia swoim doświadczeniem,
przykładem i serdeczną radą. Nasz ośrodek został objęty także patronatem Światowej Organizacji Autyzmu.

Farma Życia znajduje się na pięknie położonym terenie, o powierzchni 7 ha, w pobliżu Krakowa, w otulinie Jurajskiego Parku Krajobrazowego. Jeszcze dziesięć lat temu było tu puste, zielone pole. Dziś na ogrodzonym terenie rośnie sad owocowy, są także warzywnik i jagodnik oraz tunele foliowe. Na Farmie uprawiamy
między innymi pomidory, ogórki, ziemniaki, buraki, kapustę, sałatę, jarmuż, dynie, wiele odmian jabłek,
gruszek, śliwek, truskawki, maliny i porzeczki...

Wszystkie uprawy są biodynamiczne – od 2008 roku Farma Życia posiada certyfikat gospodarstwa ekologicznego. W planowaniu zasiewów i nasadzeń doradzają nam fachowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Należymy także do Małopolskiego Stowarzyszenia
Rolników Ekologicznych NATURA.
Od 2014 roku nasz ośrodek jest jeszcze bardziej przyjazny środowisku, gdyż przeszliśmy na częściowe
zasilanie energią słoneczną. Było to możliwe dzięki zwycięstwu Farmy Życia w konkursie „Uwolnij energię!”,
ogłoszonym przez Greenpeace Polska. W nagrodę Greenpeace ufundował panele fotowoltaiczne, które zostały zamontowane na dachu jednego z domów.
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Na Farmie mamy też górkę saneczkową,
ścieżkę rowerową, a od niedawna ścieżkę zdrowia stworzoną z pomocą Kraków Airport w ramach konkursu „Wspieramy Sąsiadów”. Mamy
też drewniane altanki, wybudowane rękami międzynarodowych wolontariuszy i mieszkańców.
Działa Ośrodek Rekreacji Plenerowej, w ramach
którego organizujemy pikniki integracyjne, spotkania przy ognisku, zajęcia sportowe, takie jak
nordic walking czy tai-chi. A wszystko to wśród
zieleni, która coraz bardziej rozkwita.

Długofalowa koncepcja zakłada, że na wydzielonym obszarze Farmy w przyszłości powstanie
5 kilkuosobowych domów dla 35 stałych mieszkańców. Wedle tej koncepcji, każdy dom stanowi małą, kilkuosobową wspólnotę domową – sprzyjającą bliższym relacjom oraz atmosferze spokoju i bezpieczeństwa.

W obu domach działa dziś Małopolski Dom
Pomocy Społecznej „Na Farmie Życia” (wcześniej:
Rodzinny Dom Pomocy). Zajęcia aktywizacyjne i adaptacyjne rozpoczęły się w 2005 roku,
a pierwszych troje mieszkańców wprowadziło się
na Farmę Życia trzy lata później. Dzisiaj mieszka
tu już 11 osób z autyzmem: trzy kobiety i ośmiu
mężczyzn. To wielki sukces, że czują się tutaj
u siebie – nie ma wątpliwości, że Farma Życia
jest ich domem. Każdy z domowników ma indywidualnie urządzony, własny pokój z pełnym węzłem sanitarnym, oprócz tego – wspólnie z innymi mieszkańcami – korzysta z przestronnych
pokoi dziennych i kuchni-jadalni oraz tarasów
zewnętrznych.

Do dziś wybudowano już dwa z pięciu zaplanowanych budynków – pierwszy inaugurowano
w 2005, drugi w 2011 roku. Budowa każdego
kolejnego domu to wielki wysiłek organizacyjny
i finansowy, który wymaga zaangażowania wielu ludzi – wśród nich licznych wolontariuszy. Wymaga także pozyskiwania środków finansowych
z różnych źródeł. Dotychczasowe inwestycje
zostały sfinansowane między innymi z programów
MRPO, PFRON, środków własnych Fundacji, funduszy anonimowej fundacji holenderskiej i wielu innych darczyńców.
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Od 2005 roku na Farmie Życia działa Dzienne Centrum Aktywności, służące kilkudziesięciu osobom dojeżdżającym na Farmę. Głównym zajęciem mieszkańców i uczestników zajęć dziennych jest praca w gospodarstwie rolno-ogrodniczym o charakterze ekologicznym. Na Farmie działa też wiele pracowni. W Pierwszym
Domu funkcjonują: pracownia edukacyjna – klub mieszkańca, pracownia plastyczna – sztuki użytkowej, pracownia komputerowo-biurowa oraz pracownie ogrodnicza, stolarska i pralnicza. Na poddaszu Drugiego
Domu znajdują się: sala rehabilitacyjna, pracownia ceramiczna oraz pomieszczenia biurowe i pokoje gościnne dla wolontariuszy.

Ponieważ oba domy pełnią podwójną funkcję, zadbaliśmy o wyraźne oddzielenie części
mieszkalnej od pomieszczeń przeznaczonych
dla użytkowników „zewnętrznych”. Osoby dojeżdżające na zajęcia w ramach Dziennego Centrum korzystają z odrębnego wejścia i przygotowanych dla nich pomieszczeń, podczas gdy
część mieszkalna pozostaje prywatna. Pomieszczenia i sprzęty, a także poszczególne części gospodarstwa są czytelnie oznakowane za pomocą
piktogramów i zdjęć.
Niektóre zajęcia odbywają się także poza Farmą, np. w Bobrku, Skawinie i Krakowie. W Hostelu „Dom w połowie drogi” przy ulicy Olsztyńskiej w Krakowie działa filia Dziennego Centrum
Aktywności, gdzie oprócz zajęć organizowane
są także pobyty. Hostel jest przygotowany do
świadczenia usług noclegowych, co dla osób
z autyzmem stanowi okazję do praktykowania
umiejętności związanych z zawodem hotelarza.
Część osób odbywa staże na otwartym rynku
pracy: wykonują usługi porządkowe, ogrodnicze
i biurowe. Udzielają się także jako wolontariusze,
między innymi w Banku Żywności.

Metody pracy terapeutycznej na Farmie są
eklektyczne, ale w dużej mierze bazują na modelu
TEACCH. Zajęcia na Farmie oparte są na czytelnej
organizacji czasu i przestrzeni. Dzień zawsze rozpoczyna się od przygotowania indywidualnego planu zajęć, w formie preferowanej przez uczestnika
– pisemnej bądź obrazkowej.
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Na Farmie Życia powstała Kraina OZA – platforma internetowa opracowana specjalnie dla osób z autyzmem. Kraina OZA wspomaga pogłębianie zainteresowań, nabywanie wiedzy i umiejętności – społecznych
i zawodowych. Nazwa Kraina OZA pochodzi od pierwszych liter słów: Kariera • Rozwój • Aktywizacja •
Innowacyjność • Niezależność • Akceptacja Osób z Autyzmem. Platforma składa się z dwóch uzupełniających się stron: www.KrainaOZA.pl oraz www.KrainaOZA.org.

▶ www.KrainaOZA.pl
▶ www.KrainaOZA.org
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Pierwsza strona, www.KrainaOZA.pl, w treści
i w formie przeznaczona jest dla osób z autyzmem. Zastosowano w niej ułatwienia komunikacyjne, takie jak piktogramy, uproszczone teksty
i opcję audio. Strona zawiera między innymi serwis wiadomości, podzielony na sekcje „Z kraju i ze
świata” oraz „Co u nas”. Publikowane są artykuły popularyzatorskie, poszerzające wiedzę, opisy
ciekawych miejsc, a także przepisy kulinarne, rozpisane na kroki i zilustrowane. Jest w niej miejsce
na teksty podejmujące różne życiowe tematy pod
hasłem „Moje sprawy”. Działa e-mail i czat, również z użyciem piktogramów. Dostępne są także
gry. Co ważne, na stronie można znaleźć informacje na temat poszukiwania pracy i możliwości
zatrudnienia, a także cykl szkoleń e-learningowych przygotowujących do poruszania się na
rynku pracy.
Druga strona, www.KrainaOZA.org, przeznaczona jest dla otoczenia osób z autyzmem:
rodziców, opiekunów, terapeutów, potencjalnych pracodawców, a także dla studentów –
przyszłych pracodawców lub terapeutów. Zawiera treści informacyjne, opracowania na temat
autyzmu, opisy doświadczeń i przykłady dobrych
praktyk, a także szkolenia e-learningowe dla
pracodawców, przygotowujące do zatrudnienia
osób z autyzmem. Portal oferuje mechanizm
umieszczania ofert pracy, które ukazują się na
obu stronach (na stronie z końcówką „.pl” przyjmują one formę czytelną dla jej odbiorców).
Kraina OZA powstała w wyniku realizacji
innowacyjnego projektu „Edu-Autyzm” (2012–
2015), współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt zrealizowała
Fundacja Wspólnota Nadziei we współpracy
z partnerami: Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, belgijskim stowarzyszeniem
WAI-NOT oraz flamandzkim uniwersytetem
Thomas More (KU Leuven). Platforma została
przetestowana na Farmie Życia, przez mieszkańców i uczestników zajęć, w pracowni komputerowej stworzonej specjalnie do tego celu.
Dziś platforma dostępna jest jako bezpłatne narzędzie dla wszystkich zainteresowanych, w całej
Polsce. Każdy może zostać współtwórcą i redaktorem Krainy OZA. Wśród autorów artykułów są
osoby z autyzmem i zespołem Aspergera.

ZAŁÓŻ KONTO

ZALOGUJ SIĘ

KrainaOZA.pl

Mieszkańcy i uczestnicy Farmy Życia realizują się również w działaniach artystycznych i kulturalnych. Od
początku istnienia Farmy w naszej własnej pracowni plastycznej i ceramicznej powstają dzieła sztuki użytkowej.
Tradycyjnie przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia na Farmę przyjeżdżają uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie. Prowadzą warsztaty rękodzieła, podczas których
powstają piękne palmy wielkanocne, stroiki i ozdoby świąteczne. Studenci Wydziału Form Przemysłowych
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w ramach zajęć na uczelni przygotowują projekty małych, niewymagających skomplikowanej technologii, przedmiotów, które potem wykonywane są w pracowni plastycznej na
Farmie Życia.

Coraz więcej projektów artystycznych i kulturalnych
odbywa się także poza Farmą. Osoby z autyzmem uczestniczyły w warsztatach zorganizowanych przez MOCAK –
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Kolaże i inne
prace wykreowane podczas warsztatów zostały pokazane
na wernisażu w samym Muzeum. W 2013 roku nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. W ramach tej współpracy osoby z autyzmem nie
tylko obejrzały kilka bardzo interesujących wystaw, ale też
wzięły udział w warsztatach specjalnie zorganizowanych
przez edukatorów muzealnych na Farmie Życia i w przestrzeni miejskiej Krakowa.
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Związane z Farmą Życia osoby z autyzmem
uczestniczyły w spektaklu „Paradiso” na motywach
„Boskiej Komedii” Dantego. Premiera sztuki, wyreżyserowanej przez Michała Borczucha, odbyła
się 22 czerwca 2014 roku w teatrze Łaźnia Nowa.
Premierę poprzedziły warsztaty teatralne, przygotowujące do wejścia w rolę aktora: do posługiwania
się metodami pracy aktorskiej, budowania scenicznego napięcia, rozumienia tekstu dramatycznego,
poruszania się po scenie i budowania artystycznego
wizerunku. Warsztaty nie tylko pozwoliły osobom
z autyzmem zapoznać się z tematyką zadań teatralnych, ale również pomagały profesjonalnej części
zespołu zrozumieć specyficzny, tajemniczy, fascynujący świat autyzmu. Co więcej, w wyniku pracy
warsztatowej wypracowany został kształt spektaklu,
współtworzony przez osoby z autyzmem, pełnoprawnych partnerów w tym przedsięwzięciu. „Paradiso” nie jest „arteterapią” lecz wspólnym dziełem
zawodowych ludzi teatru i amatorów z autyzmem;
przede wszystkim zaś jest sztuką przez duże „S”.
Spektakl spotkał się z bardzo przychylnym przyjęciem widowni oraz z bardzo dobrymi recenzjami,
a przez gazetę „Dziennik Polski” został uznany za
jedno z dziesięciu najciekawszych przedstawień
2014 roku.

W latach 2009–2014 uczestnicy zajęć i mieszkańcy Farmy Życia wzięli udział w wyjazdach zagranicznych,
współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach międzynarodowych projektów partnerskich Grundtvig
– Uczenie się przez całe życie. Tego rodzaju projekty umożliwiają wymianę doświadczeń i transfer dobrych
praktyk w dziedzinie tzw. edukacji nieformalnej osób dorosłych w kontekście europejskim. Kluczowym elementem są spotkania międzynarodowe – kilkudniowe wizyty studyjne (tzw. mobilności) w instytucjach partnerów. Wizyty stanowią okazję do poznania kraju i kultury organizacji goszczącej, udziału w różnego rodzaju
warsztatach, imprezach integracyjnych czy innych zorganizowanych przez gospodarzy akcjach.

Edukacyjna „podróż z autyzmem”, łącząca
przyjemne z pożytecznym, okazała się wspaniałym
doświadczeniem, w sposób widoczny zwiększającym samodzielność i poczucie własnej wartości
uczestników. Dla wielu z nich była to pierwsza duża
podróż, pierwszy lot samolotem, spotkanie z nową,
nieznaną sytuacją. Egzamin „nowej sytuacji” zdali
znakomicie! Tego rodzaju projekty wzbogacają metody pracy Fundacji, w ramach oferowanego na Farmie Życia całościowego systemu wsparcia dla osób
dorosłych z autyzmem i ich rodzin.

Na przestrzeni kilku lat związane z Farmą Życia osoby z autyzmem i ich opiekunowie – w sumie kilkadziesiąt
osób – odwiedzili Belgię, Francję, Grecję, Irlandię, Niemcy, Turcję, Węgry i Włochy. Zwiedzili między innymi ekologiczne gospodarstwo w hrabstwie Wexford i warsztaty artystyczne Marakanda w Sasso Marconi. Uczyli się tradycyjnej
tureckiej techniki zdobienia papieru w Ankarze i uczestniczyli w akcji wolontariatu na wielką skalę: sprzątaniu plaż
w regionie Bretanii. Mieli okazję poznać kolegów z innych krajów i zobaczyć, jak żyją i pracują – między innymi na
farmie Baráthegyi pod Miszkolcem, gdzie osoby z autyzmem mieszkają, hodują zwierzęta i produkują kozie sery, oraz
w belgijskim Casteau, gdzie osoby z niepełnosprawnością intelektualną żyją samodzielnie w mieszkaniach chronionych, a pracują między innymi w minibrowarze i w stołówce na kampusie uniwersyteckim.
14

Farma Życia nie miałaby szansy zaistnieć i funkcjonować, gdyby nie cała rzesza ludzi dobrej woli: fundatorów, wolontariuszy, rodziców dorosłych osób z autyzmem, darczyńców, a także zespołu pracowników
i współpracowników, którzy wykonują swoją pracę z wielkim zaangażowaniem.

Farma Życia, która jest oparta na modelowych rozwiązaniach światowych, dziś sama stanowi model dobrej praktyki: to miejsce wizyt studyjnych, praktyk i staży studenckich (krajowych
i zagranicznych), wzorcowy ośrodek dla osób
inicjujących powstanie podobnych miejsc w Polsce i za granicą. Chętnie dzielimy się swoimi doświadczeniami, służymy radą i pomocą.
Dziś, po dziesięciu latach od swojego powstania, Farma Życia jest znana nie tylko w Europie. Jesienią 2014 roku podejmowaliśmy na
Farmie bardzo specjalnych gości: gubernatorową Kanady Sharon Johnston oraz Akie Abe, żonę
premiera Japonii. Współgospodarzami tych spotkań i ich głównymi bohaterami były, rzecz jasna,
osoby z autyzmem.
Farma jest częścią społeczności lokalnej
i międzynarodowej. Wszystkich naszych przyjaciół zawsze chętnie gościmy, między innymi podczas Dni Otwartych i dorocznych pikników pod
hasłem „Dzień Farmera”.

Od poświęcenia kamienia węgielnego w szczerym polu do odbioru Drugiego Domu towarzyszy nam
ks. Kardynał Franciszek Macharski.

Dla przyszłego funkcjonowania i rozwoju Farmy Życia bardzo ważne jest także wsparcie finansowe – pochodzące między innymi z akcji „1%” czy z różnego rodzaju zbiórek i wydarzeń specjalnych. W ciągu ostatnich
kilku lat wspierali nas wspaniali artyści, dając koncerty na rzecz Farmy Życia: Anna Treter, Urszula Dudziak,
Kabaret Piwnica pod Baranami i Marek Bałata. Koncertom towarzyszyły prowadzone przez niezrównanego
Andrzeja Ślaskiego charytatywne aukcje dzieł sztuki, z których dochód przeznaczony jest na rozbudowę Farmy Życia. W 2014 roku otrzymaliśmy dar w postaci kolekcji obrazów Richarda Wawro, cierpiącego na autyzm
szkockiego malarza polskiego pochodzenia. Niektóre spośród jego bardzo interesujących, odznaczających się
niezwykłą precyzją i doskonałą kolorystyką dzieł trafią na kolejne aukcje dobroczynne.
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Osoby uhonorowane tytułem Dobroczyńcy Fundacji Wspólnota Nadziei:
Wanda Sokołowska, Katarzyna Trezise de domo Sokołowska, Krystyna Łyczakowska, Krzysztof
Bogdanowicz, Jacek Stokłosa, Barbara Gruskoś, Radosław Sosnowski, Zbigniew Fijak, Maria
i Michał Wroniszewscy, Irma Donders, Organizacja Harcerek i Organizacja Harcerzy poza
granicami Kraju, Nuala i Pat Matthews, Anna Themerson, Prywatna fundacja holenderska
pragnąca pozostać anonimowym darczyńcą, Andrzej Ślaski, Jerzy Wodnicki, Arkadiusz
Malczyk, Władysław Wilk, RE-Bau

Naszym największym marzeniem jest dalszy rozwój Farmy Życia, poprawa jakości życia i dobrostanu jej
mieszkańców, a także przyjęcie kolejnych osób oczekujących na zamieszkanie.

W najbliższych latach chcielibyśmy zakupić wyposażenie do gotowej już kuchni centralnej, wydzielonej
w przyziemiu Drugiego Domu. Uruchomienie kuchni pozwoliłoby nam samodzielnie przygotowywać posiłki
dla mieszkańców i uczestników zajęć, z wykorzystaniem płodów gospodarstwa ekologicznego Farmy, a nie,
jak dotąd, korzystać z usług zewnętrznej firmy cateringowej. Byłoby to wartościowe z wielu powodów. Moglibyśmy przygotowywać zdrowe, domowe, ekologiczne posiłki, mniejszym kosztem. Jednocześnie prace
kulinarne czy przetwórstwo owoców i warzyw pochodzących z Farmy mogłyby stanowić kolejne pożyteczne
i satysfakcjonujące zajęcie dla osób z autyzmem.
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Pragniemy poszerzyć zakres świadczonej
pomocy o usługi medyczne. Osoby z autyzmem
i ich rodziny napotykają utrudnienia w dostępie
do tych usług, wynikające nie tylko z ograniczeń
organizacyjnych i administracyjnych, ale także
z charakterystycznych dla autyzmu problemów
w komunikacji i sferze społecznej.
Marzymy o tym, żeby wznieść budynek inwentarsko-gospodarczy i rozpocząć chów zwierząt, niezbędny do prowadzenia zrównoważonego gospodarstwa ekologicznego. Obecność
zwierząt jest niezwykle ważna także ze względów terapeutycznych – niekwestionowaną skuteczność tak zwanej animaloterapii mieliśmy
okazję zaobserwować w zagranicznych ośrodkach, które odwiedziliśmy.
Wreszcie, chcielibyśmy zbudować trzeci dom
dla oczekujących na zamieszkanie kolejnych kandydatów. Lista oczekujących jest długa i wiemy,
że sami nie spełnimy wszystkich potrzeb, ale
chcielibyśmy wykorzystać potencjał, który mamy.
Nie wyczerpaliśmy wszystkich możliwości – na
Farmie Życia, oprócz dwóch już wybudowanych,
mogą się zmieścić trzy kolejne domy mieszkalne.
Pomóżcie nam Państwo w realizacji marzeń!
Prosimy, byście pamiętali o nas, rozliczając PIT za
rok 2014, ale także w przyszłych latach, i wpłacili na rzecz naszej Fundacji 1% podatku dochodowego. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za każdą
pomoc – finansową i rzeczową. Zawsze staramy się ją jak najlepiej spożytkować, inwestując
w rozwój i dążąc do największego możliwego
usamodzielnienia osób z autyzmem, które na
Farmie się realizują, wykonując pożyteczne i satysfakcjonujące zajęcia. Dołóżcie swoją cegiełkę
do tego pięknego i bardzo potrzebnego osobom
z autyzmem miejsca na ziemi.
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