Fundacja Wspólnota Nadziei dziękuje wszystkim,
którzy w latach 1998–2018 wspierali jej działalność finansowo,
okazali życzliwość lub pracowali na jej rzecz,
pomagając między innymi w budowie Farmy Życia w Więckowicach.
Serdecznie dziękujemy Obywatelom Więckowic za życzliwość,
z jaką nas przyjęli, i Serce okazane mieszkańcom Farmy.

Pomogliście
Z serca dziękujemy

You helped
We thank you from all of our heart
‘Community of Hope’ Foundation is grateful to all those,
who in the years 1998–2018 supported its activity financially,
who showed their kindness and worked for the benefit
of the Foundation, helping, among other things,
to build the Farm of Life in Więckowice.
Our sincere thanks to the local community of Więckowice, for their friendly
and open welcome, and their kind hearts for the inhabitants of the Farm.
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Organy Fundacji
I. Zgromadzenie Fundatorów
1998–2009
Jerzy Perzanowski – prezydent
Witold Dygoń

2009–2017
Witold Dygoń – prezydent (od grudnia 2009)
Józef Roman Butscher (od lipca 2009)
Sabina Łyczakowska (od września 2016)

od 2017
Witold Dygoń – prezydent
Józef Roman Butscher
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Foundation Authorities
I. Foundation Authorities
1998–2009
Jerzy Perzanowski – President
Witold Dygoń

2009–2017
Witold Dygoń – President (since December 2009)
Józef Roman Butscher (since July 2009)
Sabina Łyczakowska (since September 2016)

od 2017
Witold Dygoń – President
Józef Roman Butscher
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Organy Fundacji

II. Rada Fundacji
1998–2003

Stefan Jurczak – przewodniczący
Leopold Zgoda – wiceprzewodniczący
Karol Musioł – sekretarz
Paweł Gizbert-Studnicki
Andrzej Kowal

2003–2008

Karol Musioł – przewodniczący
Leopold Zgoda – wiceprzewodniczący
Halina Szłapa – sekretarz
Józef Roman Butscher
Paweł Gizbert-Studnicki
Stefan Jurczak
Andrzej Kowal
Janina Ujma

2008–2012

Karol Musioł – przewodniczący
Leopold Zgoda – wiceprzewodniczący
Dorota Wąsik – sekretarz
Józef Roman Butscher
Małgorzata Frazik-Adamczyk
Barbara Grodowska
Edward Kunicki
Jerzy Perzanowski
Radosław Sosnowski

2012–2017

Karol Musioł – przewodniczący
Leopold Zgoda – wiceprzewodniczący
Dorota Wąsik – sekretarz
Józef Roman Butscher (do listopada 2017)
Małgorzata Frazik-Adamczyk
Barbara Grodowska
Anna Konopacka (od stycznia 2013)
Edward Kunicki
Stanisław Myjak (od września 2012)
Radosław Sosnowski
Kinga Zoła

od 2017

Anna Konopacka – przewodnicząca
Leopold Zgoda – wiceprzewodniczący
Dorota Wąsik – sekretarz
Małgorzata Frazik-Adamczyk
Barbara Grodowska
Krystyna Hubczenko-Łyczakowska
(od listopada 2017)
Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska
(od listopada 2017)
Edward Kunicki
Stanisław Myjak
Radosław Sosnowski
Jolanta Wójcikowska (od listopada 2017)
Kinga Zoła
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Foundation Authorities

II. The Foundation Council
1998–2003

2012–2017

2003–2008

Karol Musioł – Chairman
Leopold Zgoda – Vice-chairman
Dorota Wąsik – Secretary
Józef Roman Butscher (until November 2017)
Małgorzata Frazik-Adamczyk
Barbara Grodowska
Anna Konopacka (since January 2013)
Edward Kunicki
Stanisław Myjak (since September 2012)
Radosław Sosnowski
Kinga Zoła

Stefan Jurczak – Chairman
Leopold Zgoda – Vice-chairman
Karol Musioł – Secretary
Paweł Gizbert-Studnicki
Andrzej Kowal
Karol Musioł – Chairman
Leopold Zgoda – Vice-chairman
Halina Szłapa – Secretary
Józef Roman Butscher
Paweł Gizbert-Studnicki
Stefan Jurczak
Andrzej Kowal
Janina Ujma

2008–2012

Karol Musioł – Chairman
Leopold Zgoda – Vice-chairman
Dorota Wąsik – Secretary
Józef Roman Butscher
Małgorzata Frazik-Adamczyk
Barbara Grodowska
Edward Kunicki
Jerzy Perzanowski
Radosław Sosnowski

since 2017
Anna Konopacka – Chairwoman
Leopold Zgoda – Vice-chairman
Dorota Wąsik – Secretary
Małgorzata Frazik-Adamczyk
Barbara Grodowska
Krystyna Hubczenko-Łyczakowska
(since November 2017)
Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska
(since November 2017)
Edward Kunicki
Stanisław Myjak
Radosław Sosnowski
Jolanta Wójcikowska (since November 2017)
Kinga Zoła
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Organy Fundacji

III. Zarząd
1998–2002

2012–2017

Alina Perzanowska – prezes
Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska – wiceprezes
Anna Śpiewak – sekretarz

Alina Perzanowska – prezes
Teresa Jaśkiewicz – wiceprezes
Krystyna Hubczenko-Łyczakowska – wiceprezes
Edward Bolak (do maja 2015)
Beata Grotkiewicz
Jolanta Wójcikowska (od czerwca 2015)
Gerard Dobelli (członek honorowy)

2002–2007
Alina Perzanowska – prezes
Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska – wiceprezes
Sabina Łyczakowska (od 2006) – wiceprezes
Jacek Zathey (do 2006) – sekretarz
Edward Bolak (od 2006)
Joanna Kossewska (do 2005)
Władysław Pęksa (od 2006)
Zbigniew Wendorff (od 2005)
Jolanta Wójcikowska
Gerard Dobelli (członek honorowy)

od 2017
Alina Perzanowska – prezes
Beata Grotkiewicz – wiceprezes
Piotr Ćwik – sekretarz
Gerard Dobelli (członek honorowy)

2007–2012
Alina Perzanowska – prezes
Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska – wiceprezes
Sabina Łyczakowska – wiceprezes
(do stycznia 2008)
Zbigniew Wendorff – sekretarz
Edward Bolak
Krystyna Hubczenko-Łyczakowska
(od stycznia 2008)
Władysław Pęksa (do stycznia 2008)
Jolanta Wójcikowska
Piotr Ćwik (od grudnia 2009)
Gerard Dobelli (członek honorowy)
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Foundation Authorities

III. The Foundation Board
1998–2002

2012–2017

Alina Perzanowska – President
Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska – Vice-president
Anna Śpiewak – Secretary

Alina Perzanowska – President
Teresa Jaśkiewicz – Vice-president
Krystyna Hubczenko-Łyczakowska – Vice-president
Edward Bolak (until May 2015)
Beata Grotkiewicz
Jolanta Wójcikowska (since June 2015)
Gerard Dobelli (Honorary Member)

2002–2007
Alina Perzanowska – President
Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska – Vice-president
Sabina Łyczakowska (od 2006) – Vice-president
Jacek Zathey (do 2006) – Secretary
Edward Bolak (since 2006)
Joanna Kossewska (until 2005)
Władysław Pęksa (since 2006)
Zbigniew Wendorff (since 2005)
Jolanta Wójcikowska
Gerard Dobelli (Honorary Member)

since 2017
Alina Perzanowska – President
Beata Grotkiewicz – Vice-president
Piotr Ćwik – Secretary
Gerard Dobelli (Honorary Member)

2007–2012
Alina Perzanowska – President
Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska – Vice-president
Sabina Łyczakowska – Vice-president
(until January 2008)
Zbigniew Wendorff – Secretary
Edward Bolak
Krystyna Hubczenko-Łyczakowska
(since January 2008)
Władysław Pęksa (until January 2008)
Jolanta Wójcikowska
Piotr Ćwik (since December 2009)
Gerard Dobelli (Honorary Member)
7
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Trudne początki
Dwadzieścia lat temu Fundacja Wspólnota Nadziei rozpoczęła
działalność, mając za wzór sprawdzone w Europie Zachodniej
i Stanach Zjednoczonych systemy wsparcia dla osób dorosłych
z autyzmem. Są nimi wspólnoty wiejskie, w których osoby z autyzmem prowadzą samodzielne, w miarę swoich możliwości,
życie, pracując i wypoczywając w warunkach dostosowanych
do specyfiki zaburzenia. Od samego początku istnienia projekt Fundacji zyskał poparcie i patronat Pana Pata Matthewsa, światowej sławy twórcy modelowej wspólnoty w Irlandii
i przewodniczącego Światowej Organizacji Autyzmu.
W chwili rejestracji i w pierwszym roku działalności
Fundacja nie miała nic poza walizkową maszyną do pisania
i adresem siedziby w prywatnym mieszkaniu jednego z Fundatorów. „Dorobiła się” także maszyny ściskającej, według
projektu Temple Grandin, którą otrzymała w prezencie od
Bogdana Kossewskiego, zaprzyjaźnionego wykonawcy. Nie
było biura, a załatwianie spraw w urzędach, pisanie wniosków o dotację, remont i adaptacja pomieszczeń budynku,
kupowanie mebli, praca nad merytoryczną koncepcją Hostelu, a docelowo Farmy itp., należały do zadań zarządu, a głównie Aliny Perzanowskiej, prezes Fundacji. Obsługę księgową
prowadził nieodpłatnie Krzysztof Orłowski, zaprzyjaźniony
księgowy-wolontariusz.
Aby zrozumieć złożoność problemu, przed jakim stają rodzice dorosłych z autyzmem w związku z potrzebą zapewnienia
im przyszłości, należy pamiętać, że specyfika tego zaburzenia
ogranicza możliwość korzystania z istniejących form pomocy
społecznej. Polski system nie jest gotowy na świadczenie profesjonalnych usług dla tej grupy osób niepełnosprawnych. Co
8
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Difficult beginnings
Twenty years ago, Fundacja Wspólnota Nadziei (Community
of Hope Foundation) was started, having as its reference point
support systems for adults with autism tested in Western Europe and the United States. These are rural communities in
which people with autism conduct independent lives, as far
as possible; where they work and rest in conditions adapted
to the specific needs of the autism disorder. From the very beginning, the Foundation’s project has gained the support and
patronage of Mr Pat Matthews, the world-renowned founder
of the model community in Ireland, and the president of the
World Autism Organization.
At the time of registration, and in the first year of its operation, the Foundation had nothing but a suitcase typewriter and
a registered address in a private apartment of one of the Founders. After a while it also obtained a squeeze machine, produced
according to Temple Grandin’s project, which was a gift from
Bogdan Kossewski, who made it with his own hands. There was
no office; and dealing with all administrative matters, writing
grant applications, renovating and adapting the premises, buying the furniture, working on the concept of the Hostel, and
ultimately of the Farm, and many other tasks were performed
by the Board, and mainly by Alina Perzanowska, the President
of the Foundation. Accounting services were provided free of
charge by Krzysztof Orłowski, a friendly accountant-volunteer.
In order to understand the complexity of the problem faced
by parents of adults with autism in connection with the need
to safeguard their children’s future, we must remember that
the specific traits of this disorder limit the possibility of using the existing forms of social assistance. The Polish system
9
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ważne, opieka nie jest celem samym w sobie. Jeszcze istotniejsze jest stworzenie pomysłu na życie: bezpiecznej, czyli dostosowanej do indywidualnych możliwości pracy, rozwijania
zainteresowań, aktywnego odpoczynku. Właśnie tak działają
systemy pomocy osobom dorosłym z autyzmem oparte na kilkudziesięcioletnich doświadczeniach takich państw, jak Holandia, Irlandia czy Stany Zjednoczone.
Tymczasem w Polsce dopiero na początku lat 80. XX wieku zaczęto diagnozować u dzieci autyzm i inne zaburzenia
pokrewne. Wraz z rosnącą liczbą takich diagnoz rodzice zakładali stowarzyszenia, koła i podobne organizacje, których
celem było umożliwienie korzystania ze specjalistycznej pomocy i wsparcia. Dwadzieścia lat temu prowadzenie organizacji pozarządowej w Polsce było samo w sobie zadaniem
trudnym i wymagającym absolutnego zaangażowania, poświęcenia sił i czasu, ogromnej zaradności i pomysłowości.
Do tego – jak w wypadku Fundacji – doszedł jeszcze nieznany
szerszym kręgom społeczeństwa problem autyzmu. Tworzenie systemu wsparcia dla osób dorosłych z autyzmem było
przedsięwzięciem pionierskim, prawdziwym przecieraniem
szlaku. Działania osób związanych z Fundacją od samego początku przebiegały dwutorowo. Osoby te podjęły ogromny
trud opracowania koncepcji i wybudowania Farmy Życia,
nieodbiegającego od standardów europejskich centrum nauki
i pobytu stałego dla dorosłych z autyzmem. Jednocześnie Fundacja w codziennej pracy wykonywała zadania służące terapii
osób z autyzmem oraz wielostronnemu wsparciu i integracji
rodzin, organizowała wykłady i treningi prowadzone przez
wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy, rozwijała działal10
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Difficult beginnings

is not ready to provide professional services for this group of
people with disability. Importantly, care is not an end in itself.
What is even more crucial is creating a concept for life that is
safe, tailored to individual capacities for work, for developing
one’s interests, and for active leisure. This is how the systems
assisting adults with autism function in such countries as the
Netherlands, Ireland, or the United States, based on decades
of experience.
In Poland, however, it was only in the early 1980s that
children began to be diagnosed with autism and other related
disorders. With the increasing number of such diagnoses, parents founded associations, groups and similar organizations
whose aim was to facilitate access to specialist help and support. Twenty years ago, running a non-governmental organization in Poland was in itself a challenge, requiring absolute
commitment, dedication of time and energy, great resourcefulness and ingenuity. Compounding this, in the case of the
Foundation, was the problem of autism, unknown to the society at large. Creating a support system for adults with autism
was a pioneering undertaking, literally breaking new ground.
The activities of people associated with the Foundation have
been twin-tracked from the very beginning. These people have
taken great pains to develop the concept and build the Farm of
Life, a centre of learning and permanent residence for adults
with autism that does not fall short of European standards. At
the same time, in its everyday work, the Foundation provided
continued therapy to people with autism as well multilateral
support and integration of families; we organized lectures and
training programs conducted by outstanding specialists from
11
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ność informacyjną i wydawniczą, pracowała nad rozwiązaniami na poziomie ustawodawczym na rzecz poprawy sytuacji
osób niepełnosprawnych, zwłaszcza osób z autyzmem. Fundacja organizowała także koncerty charytatywne, aukcje dzieł
sztuki, kwesty i inne wydarzenia propagujące działalność
Fundacji i wiedzę na temat autyzmu.

Na Olsztyńskiej
Początki Fundacji to okres intensywnych działań „na Olsztyńskiej”. Choć prowadzone były one w bardzo skromnych warunkach przez niewielki zespół administracyjny i pracujący
społecznie Zarząd Fundacji oraz wolontariuszy, to ich rozmach
oraz ambitne cele przyczyniły się do zbudowania solidnych
podstaw dalszej działalności Fundacji. Dzięki pierwszemu grantowi otrzymanemu w roku 1999 z Urzędu Marszałkowskiego
zakupiono wyposażenie do Hostelu „Dom w połowie drogi”,
tworzonego wraz z Krakowskim Oddziałem Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Kolejne granty umożliwiły prowadzenie tegoż Hostelu (2000), a także otwarcie przy nim placówki służącej pomocą osobom z Krakowa, które po zakończeniu edukacji
bezczynnie spędzały czas w domach. W 2001 roku stworzono
przy ul. Olsztyńskiej niewielki ośrodek wsparcia. Pojawiły się
pierwsze zatrudnione osoby, które bezpośrednio pracowały
z osobami z autyzmem. Rozpoczęto także pierwsze szkolenia
z udziałem polskich i zagranicznych profesjonalistów. W przyziemiu budynku powstało biuro Fundacji, w którym w roku
2002 zatrudnione zostały, w wymiarze półtora etatu, dwie
pierwsze osoby.
12
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Poland and abroad, we provided information and publishing
activities, and we worked on solutions at the legislative level
to improve the situation of persons with disabilities in general,
and people with autism in particular. The Foundation also organized charity concerts, art auctions, fundraisers and other
events promoting the Foundation’s activities and knowledge
about autism.

Olsztyńska street
In its beginnings the Foundation’s activity centred at
Olsztyńska street. Although it was conducted in very modest conditions, by a small administrative team and Foundation’s Board as volunteers, their momentum and ambitious
goals contributed to building a solid base for further activities. Thanks to the first grant received in 1999 from the Regional Governor’s Office, equipment was purchased for the
hostel called the “Half-way Home”, created together with the
Kraków branch of the National Autism Society. Subsequent
grants enabled the running of the Hostel (2000), as well as
launching the facility to assist persons with autism from Krakow, who spent time idly at home after completing their education. In 2001, a small support centre was officially created
at Olsztyńska street. The first persons were employed to work
directly with autistic people. The first training programs were
launched, with the participation of Polish and international
professionals. In the basement of the building, the Foundation’s office was established, where in 2002 two persons were
employed on part-time basis.
13
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„Kiedy przyszłam do Fundacji, byłam zaskoczona, w jak
trudnych, prowizorycznych warunkach organizacyjnych, finansowych i kadrowych działa ta organizacja. Jak wielu zadań,
mimo wszystko, podejmuje się i jak bardzo wizja i marzenia
potrafią przezwyciężać przeciwności losu” – wspomina tamten
czas Agnieszka Dąbek-Malczyk, jedna z pierwszych etatowych
pracownic Fundacji.
Hostel był pierwszą placówką całodobową dla osób kandydujących do zamieszkania na Farmie. Nie było łatwo go
prowadzić, nawet przy współdziałaniu dwu organizacji. Środki
MOPS na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
na terenie mieszkania chronionego były niewystarczające, jednoczesne uruchomienie Hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach NZOZ AUTYZM również nie zdało egzaminu. Całodobowe przebywanie na terenie Hostelu osoby
prowadzącej, jak również fizyczna obecność i pomoc zaprzyjaźnionych osób oraz hojne wpłaty na utrzymanie tego miejsca
stanowiły ratunek dla Hostelu.

Europejskie doświadczenia i wzorce
Już w roku 2001, w ramach Międzynarodowego Spotkania
Naukowego „System pomocy osobom z autyzmem. Działania na rzecz krajowej i międzynarodowej współpracy”,
przeprowadzono pierwsze warsztaty szkoleniowe z zakresu
programu TEACCH dla ponad 100 uczestników. Podpisana
została deklaracja o współpracy pomiędzy Fundacją Wspólnota Nadziei, Fundacją Synapsis, Krakowskim Oddziałem
Krajowego Towarzystwa Autyzmu, Specjalistycznym Szpita14
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“When I came to work at the Foundation several years ago,
I was rather stunned to see how difficult and makeshift their
working conditions were – from organisational, financial, and
staffing point of view. At the same time I was amazed how
many tasks they undertake, after all, and how their vision and
dreams help them to overcome the mounting difficulties” – this
is how Agnieszka Dąbek-Malczyk, one of the first full-time employees of the Foundation, remembers those days.
The hostel was the first 24-hour facility for persons applying to live on the Farm. It was not easy to run, even with the
joint effort of two organizations. MOPS funds for the provision of specialist care services in the protected apartment were
insufficient, and the simultaneous launch of the Hostel for people with mental disorders as part of NZOZ AUTYZM did not
solve the problem. The Hostel managed to survive thanks to
round-the-clock shifts of the staff, the physical presence and
help of many kind people as well as their generous donations
to keep the place running.

European experiences and models
Already back in 2001, as part of the International Scientific
Meeting, the “Support System for People with Autism – working towards nation-wide and international cooperation”, the
first TEACCH training workshops for over 100 participants
were held. A declaration of cooperation was signed between
Fundacja Wspólnota Nadziei, Synapsis Foundation, Kraków
Branch of the National Autism Society, J. Babiński Specialist
Hospital, Department of Psychology at the Pedagogical Acad15
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lem im J. Babińskiego, Katedrą Psychologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Bethel Institute, Irmą Donders, Dr Leo
Kannerhuis, Ośrodkiem dla Osób z Autyzmem w Krakowie
oraz Fontys OSD. W tym samym czasie podjęte zostały starania o środki z Programu Phare Access na realizację międzynarodowego projektu „Organizacja systemu wsparcia dla
osób z autyzmem” z udziałem partnerów z Irlandii, Holandii
i Niemiec. W Krakowie pojawili się wybitni profesjonaliści
i działacze na rzecz autyzmu na szczeblu europejskim i światowym, a wśród nich Theo Peeters i Peter Vermeulen z ośrodków w Belgii, Pat i Nuala Matthews z Irlandii, Paul Shattock z Wielkiej Brytanii, Paul Frerichs, Robert Emmen i Irma
Donders z Holandii, Rositta Symalla z Niemiec. 100 osób
uczestniczyło w intensywnych szkoleniach dla kadry i rodziców osób z autyzmem, a znamienici goście wizytowali Hostel
oraz teren przyszłej Farmy w Więckowicach. Na zakończenie
tego cyklu szkoleń Fundacja opracowała i wydała książkę Żyć
z autyzmem – wybrane zagadnienia dotyczące problematyki
osób dorosłych z autyzmem, jedną z pierwszych w literaturze
polskiej pozycji poświęconych temu zagadnieniu.

„FARMA”
Ścisła współpraca z rodzicami osób kandydujących do zamieszkania na Farmie skutkowała podpisaniem w roku 2001 „Deklaracji przystąpienia do wspomagania działań Fundacji Wspólnota Nadziei w Krakowie zmierzających do wybudowania
i prowadzenia Centrum Nauki i Życia «FARMA» w Więckowicach” i celowymi wpłatami drobnych, ale regularnych kwot
16
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emy in Kraków, Bethel Institute, Irma Donders, Dr Leo Kannerhuis, Centre for People with Autism in Kraków, and OSD
Fontys. At the same time, efforts were made to obtain funds
from the Phare Access Program for the implementation of the
international project “Organization of support system for people with autism” with the participation of organisations from
Ireland, the Netherlands and Germany. Prominent professionals and activists for autism at European and world level came to
Kraków, among them Theo Peeters and Peter Vermeulen from
centres in Belgium, Pat and Nuala Matthews from Ireland, Paul
Shattock from Great Britain, Paul Frerichs, Robert Emmen and
Irma Donders from the Netherlands, Rositta Symalla from
Germany. 100 persons participated in intensive training for the
staff and parents of people with autism, and our distinguished
guests visited the Hostel and the area of the future Farm in
Więckowice. At the end of the training series, the Foundation
developed and published a book entitled “Living with Autism
- Selected Issues Concerning Adults with Autism”, one of the
first publications devoted to the subject in Polish literature.

The “FARM”
Close cooperation with the parents of people applying to live
on the Farm resulted in signing, in 2001, of the “Declaration of
accession to support the activities of the Community of Hope
Foundation in Kraków, aiming to build and run the FARM
Educational and Residential Centre in Więckowice”, and payments of small but regular amounts to the Foundation’s account. The parents filled out the questionnaire “My child at
17
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Trudne początki

na konto Fundacji. Rodzice wypełnili ankietę „Moje dziecko
na Farmie Życia”, wespół z kadrą Hostelu brali udział w szkoleniach, współpracowali z zespołem Konsultacyjno-Terapeutycznym Fundacji oraz lekarzami zatrudnionymi w NZOZ AUTYZM (psychiatrą, neurologiem, internistą). Co pewien czas
wyjeżdżali na teren planowanej Farmy i sadzili tam pierwsze
drzewa, krzewy i kwiaty, marząc o bezpiecznym domu dla swoich dzieci.
Sprawa obiecanej w 1996 roku, jeszcze za czasów KTA, „na
własność lub w wieczyste użytkowanie”, 7-hektarowej parceli
nie została dla Fundacji pozytywnie rozstrzygnięta. Fundacja
otrzymała parcelę w użytkowanie na 10 lat, co spowodowało,
że wykruszyli się pierwsi potencjalni sponsorzy. Z trudem udało się uzyskać prawo wieczystego użytkowania tylko jednego
hektara.
5 lat od założenia Fundacji Wspólnota Nadziei poświęcono
kamień węgielny i rozpoczęto budowę pierwszego budynku na
„Farmie Życia” w Więckowicach koło Krakowa.
Ośrodek „Farma Życia” został objęty patronatem przez
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Światową Organizację Autyzmu i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie.
Agnieszka Dąbek-Malczyk
Alina Perzanowska
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Difficult beginnings

the Farm of Life”, and together with the staff of the Hostel,
they participated in training sessions, as well as collaborating
with the Team of Counsellors and Therapists of the Foundation
and physicians employed in NZOZ AUTYZM (a psychiatrist,
a neurologist, and an internist). Periodically, they would go to
the area of the planned Farm and plant the first trees, shrubs
and flowers there, dreaming of a safe home for their children.
The matter of the land – a 7-hectare plot that was promised
to the Foundation in 1996, still in the days of KTA, “for ownership or perpetual usufruct” – has not been concluded to the
Foundation’s advantage. Initially, the Foundation received the
plot of land to use for a period of 10 years only, which discouraged the first potential sponsors. With much difficulty, we have
obtained the rights of perpetual usufruct to only one hectare.
Five years after the founding of the Community of Hope
Foundation, the cornerstone was laid and the construction
of the first home at the “Farm of Life” in Więckowice near
Kraków began.
The “Farm of Life” enjoys the patronage of the Marshal
Office of the Małopolska Region, the World Autism Organisation and the University of Agriculture in Krakow.
Agnieszka Dąbek-Malczyk
Alina Perzanowska
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Wczoraj i dziś
Misją Fundacji jest budowanie systemu wsparcia dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz dla ich
rodzin.
Wsparcie to rozumiane jest wielopłaszczyznowo. Polega na
zapewnieniu warunków do jak najpełniejszego rozwoju z wykorzystaniem indywidualnego potencjału, umożliwieniu samorealizacji i maksymalnego usamodzielnienia, doprowadzeniu do
społecznego i zawodowego włączenia, uzyskaniu poczucia własnej wartości i dobrostanu.
Istotą tego podejścia jest dbanie o jakość życia, czyli po prostu radość, zadowolenie, poczucie „bycia u siebie”, możliwość
odgrywania ról, tworzenia swojej pozytywnej historii, konstruowania własnej niepowtarzalnej tożsamości, bycia częścią grupy,
społeczności, bycia ważnym. Treścią naszej pracy jest tworzenie
warunków i możliwości w zakresie samostanowienia, dokonywania wyborów, podejmowania decyzji, rozwijania zainteresowań i pasji, motywowanie do społecznej obecności i aktywności.
Celem jest tworzenie lokalnego, przyjaznego środowiska wsparcia i wspomagania. Przy tym bliskie jest nam biopsychospołeczne
widzenie niepełnosprawności, polegające na docenianiu indywidualnych różnic, potrzeb i możliwości w zakresie funkcjonowania, dostrzeganiu potencjału i mocnych stron, a tym samym
dążenie do usuwania barier i tworzenia ułatwień dla samodzielności, motywacji i sprawstwa.
Aby zbudować system wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem na bardzo zróżnicowanym poziomie funkcjonowania
(część z nich to osoby o znacznej niepełnosprawności intelektualnej, nadwrażliwe lub podwrażliwe wzrokowo, słuchowo,
dotykowo; mające kłopoty ze sprawnym poruszaniem się, mó20
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Yesterday and now
The mission of the Foundation is to build a support system for
people with autism and related developmental disorders, and
for their families.
This support is understood in a multifaceted way. It consists
in providing conditions for the fullest possible development,
respecting and relying on individual potential, enabling self-realization, empowerment, and maximum independence, social
and professional inclusion, self-esteem, and wellbeing.
The essence of this approach is to take care of the quality
of life, that is simply joy, satisfaction, the feeling of being at
home, the ability to play roles, create a positive story, building
one’s own unique identity, being part of the group, of the community, being important. The principle of our work is to create
conditions and possibilities for self-determination, for making
choices, decisions, for developing interests and passions, as
well as motivating towards social presence and activity. The
goal is to create a local, friendly and supportive environment.
In all this, we share the biopsychosocial perspective on disability, which consists in appreciating individual differences,
needs and capabilities in terms of functioning, perceiving the
potential and strengths, and thus striving to remove barriers,
and facilitating independence, motivation, and agency.
In order to build a support system for adults with autism at
highly varied levels of independent functioning, Community
of Hope Foundation endeavours to act in a multifaceted way.
Among people who need our support are those with significant intellectual disabilities, hypersensitive or undersensitive in
visual, auditory or tactile terms, having trouble moving, speaking and understanding the language, and expressing their own
21
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Wczoraj i dziś

wieniem i rozumieniem języka, a także wyrażaniem własnych
potrzeb, emocji i pragnień; osoby będące nieraz po dramatycznych przeżyciach związanych z trudnościami edukacyjnymi, leczeniem szpitalnym, odrzuceniem przez rówieśników i otoczenie społeczne), Fundacja Wspólnota Nadziei stara się działać
wielotorowo. Chcemy zaoferować coś wszystkim związanym
z Fundacją rodzinom, niezależnie od rodzaju i stopnia nasilenia
problemów związanych z autyzmem.
Na obecnym etapie całościowy system wsparcia dla dorosłych
osób z autyzmem jest tworzony przez Fundację Wspólnota Nadziei na podstawie wielu realizowanych, komplementarnych, projektów. Oprócz tych projektów, które przecież trwają tylko przez
pewien czas, Fundacja tworzy stałe formy systemu wsparcia. Najważniejszą z nich jest Farma Życia w Więckowicach, przewidziana
jako miejsce pobytu stałego i dzienne centrum aktywności (DCA).
Małopolski Dom Pomocy Społecznej „Na Farmie Życia” działa
od sierpnia 2012 roku. Powstał w miejsce Rodzinnego Domu Pomocy, powołanego w roku 2008 przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zabierzowie, a współfinansowanego przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Dziś to dwa Domy,
w których na stałe mieszka 10 osób. Docelowo planowane jest
uruchomienie 5 domów dla 30–35 osób. Stanowi to zwieńczenie
wieloletnich dążeń naszego zespołu. Dla rodziców i pracowników
jest to powód do wielkiej radości, ale także odpowiedzialności
i troski, a nawet niepokoju, wynikającego z braku odpowiednich
rozwiązań prawnych i finansowych na poziomie krajowym, które
zapewniałyby niezbędną stabilność funkcjonowania.
Małopolski Dom Pomocy Społecznej „Na Farmie Życia”
to wciąż (stan na czerwiec 2018 roku) jedyny specjalistyczny
22
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Yesterday and now

needs, emotions and desires; who often will have had dramatic
experiences connected with educational difficulties, hospital
treatment, rejection by their peers and social environment. We
hope to offer something to all families seeking the Foundation’s assistance, regardless of the type and severity of problems associated with autism.
At the present stage, Community of Hope Foundation is developing the holistic support system for adults with autism on
the basis of many, complementary projects. In addition to these
projects, which, after all, have a limited duration, the Foundation is building long-lasting forms of support system. The most
important of these is the Farm of Life in Więckowice, intended
as a permanent place of residence, and the Day Activity Centre
(DCA). Małopolska-region Social Welfare Home “Na Farmie
Życia” (At the Farm of Life) has been operating since August
2012. It replaced the Family Welfare Home, registered in 2008
by the Municipal Social Welfare Centre in Zabierzów, and cofinanced by the Municipal Social Welfare Centre in Kraków.
Today, it comprises two Homes, permanent residence for 10
people. Ultimately, 5 homes for 30-35 people are planned.
This is the culmination of many years of our team’s aspirations
and efforts. For parents and the staff, this is a source of great
joy, but also of responsibility and care, and even anxiety, resulting from the lack of appropriate legal and financial solutions
at the national level that would ensure the necessary stability
of functioning.
The Małopolska Social Welfare Home “On the Farm of
Life” is still (as of June 2018) the only specialist centre of permanent residence for people with autism in Poland. This fact
23
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ośrodek pobytu stałego dla osób z autyzmem w Polsce. Fakt ten
napawa nas dumą, jako prekursorów – głównie dlatego, że rozwiązanie działa, zostało już sprawdzone i okazało się skuteczne. Jednocześnie musimy przyznać, że ten stan rzeczy wywołuje
w nas smutek wobec ogromu palących potrzeb w tym zakresie
i niewystarczalności rozwiązań systemowych proponowanych
osobom z autyzmem i ich rodzinom w naszym kraju. Multiplikacja rozwiązań wypracowanych na Farmie Życia jest możliwa
i – w naszej ocenie – konieczna. Oczywiście szczegóły organizacyjne mogą być elastycznie dostosowywane do potrzeb i możliwości, ale pomysł małych domów grupowych, z dostępem do
codziennej aktywności w formie pracy lub z elementami pracy,
wydaje się pozostawać w zasięgu ręki. Mimo to w dalszym ciągu
jesteśmy jedyni...
Innym, nie mniej ważnym, zadaniem jest stworzenie warunków do wykonywania sensownej, w miarę samodzielnej pracy,
dostosowanej do możliwości i chęci dorosłych osób z autyzmem.
Stanowi to element aktywizacji zawodowej i społecznej. Zakres
pomocy (wsparcia) jest bardzo indywidualny, zawsze jednak
wiąże się z obecnością drugiego człowieka: terapeuty, trenera
pracy (zawodu), asystenta wspierającego (opiekuna), instruktora
zawodowego (ogrodnika, stolarza, plastyka), psychologa, rehabilitanta, doradcy zawodowego, „job coacha”, wolontariusza,
a więc wszystkich pracowników Zespołu Wspierająco-Terapeutycznego Fundacji.
Warto wspomnieć w tym miejscu o różnorodności realizowanych projektów. Jest to już cała historia dokonań, prób i innowacji, na terenie Farmy Życia trwająca od 2005 roku, a wcześniej,
w latach 2000–2005, w Hostelu „Dom w połowie drogi” i utwo24
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Wolontariusze,
praktykanci, stażyści…
Nie sposób wymienić wszystkich współpracujących z nami
w ciągu 20 lat wolontariuszy i rodzajów prowadzonych przez
nich działań. Jeszcze przy ul. Olsztyńskiej prowadzili oni sprawy administracyjne: księgowe, kadrowe, biurowe, organizowali koncerty dobroczynne i aukcje, pomagali w kwestiach
komputerowych i internetowych, także w organizacji wystaw,
pikników, kiermaszów i kwest. Wykonywali tłumaczenia, pisali
wnioski o dotacje, prowadzili prace geodezyjne i projektowe,
przygotowywali kosztorysy, organizowali międzynarodowe
konferencje naukowe, naprawiali, sprzątali, malowali. Grali
dla nas i śpiewali, pracowali w gospodarstwie na Farmie, asystowali i opiekowali się osobami z autyzmem… To prawdziwa
armia ludzi dobrej woli!
Wielu wolontariuszy towarzyszy Fundacji wiernie od 20 lat
do dzisiaj! Inni pojawili się w pewnym czasie i spędzili na Farmie od kilku tygodni do kilku miesięcy. Wśród tych najdłużej
przebywających wyróżnili się: Sabrina, stażystka z Niemiec,
która wykonywała wraz z uczestnikami zajęć m.in. chleb z ekologicznej mąki, oraz Ron, wolontariusz z Holandii, z wykształcenia pracownik socjalny, który pracował na Farmie jako stolarz-terapeuta zajęciowy, wykonując z uczestnikami zajęć m.in.
cztery, służące nam do dziś, drewniane altanki.
Wolontariusze rekrutowali się nie tylko z krajów sąsiedzkich, ale również z tak odległych geograficznie, jak np. Brazylia, Peru, Tajwan, Chiny. Sporą grupę zagranicznych wolontariuszy stanowili studenci z AIESEC, wnoszący niebanalny
78
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Volunteers,
interns, trainees…
It is impossible to name here all the volunteers who have been
collaborating with us for the last 20 years, or list all types of
tasks they have carried out. Back in Olsztyńska street, at the
beginning, they dealt with administrative matters: accounting,
HR, office management; they organised charity concerts and
auctions, helped with computer and internet issues; they assisted in holding exhibitions, picnics, fairs, and other events. They
translated texts, wrote grant applications, carried out geodetic
and design work, prepared cost estimates, organized international scientific conferences, repaired, cleaned and painted.
They played and sang for us; they worked in the field; they
aided and looked after persons with autism... It is a veritable
army of people of good will!
Many volunteers have accompanied the Foundation faithfully for 20 years until today. Others appeared at a certain
time, and spent from a few weeks to several months on the
Farm. Among those who stayed the longest were Sabrina, an
intern from Germany, who baked bread from organic flour together with the participants, and much more besides; and Ron,
a volunteer from the Netherlands, a social worker by profession, who worked on the Farm as a carpenter and occupational
therapist. Among other things, together with the participants,
he built four wooden gazebos, which serve us well to this day.
Volunteers were recruited not only from neighbouring countries but also from geographically remote places such as Brazil,
China, Peru, and Taiwan. A large group of foreign volunteers
79
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Wolontariusze, praktykanci, stażyści…

koloryt w codzienne życie i pracę na Farmie. Przede wszystkim byli jednak dodatkową siłą roboczą, znacznie wspierającą
prowadzone zajęcia. Spośród tych 20 osób warto wspomnieć
przynajmniej dwie dziewczyny, najbardziej wyróżniające się
pod względem pracowitości, zaangażowania i pełnego uroku
współdziałania z osobami z autyzmem. To Sunny z Chin, zasłużona też jako „specjalistka” od ręcznego zbierania ślimaków-szkodników z warzywnika, oraz Adeline z Singapuru, młoda
dziennikarka, która pracowała na Farmie w podwójnym charakterze: pracownika rolnego asystującego osobom z autyzmem oraz fotografa-kamerzysty.
Spośród polskich studentów-praktykantów najściślej współpracowaliśmy w pewnym okresie ze studentami z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Byli bardzo pomocni podczas
sezonowych prac polowych. Młodsza generacja wolontariuszy
to m.in. uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Wincentego Witosa w Giebułtowie. Od kilkunastu lat kilka
razy w roku przyjeżdżają oni na Farmę i przygotowują wraz
z uczestnikami zajęć stroiki świąteczne. Co roku dzielnie pomagają nam również w obsłudze jesiennych pikników…
Serdecznie wszystkim dziękujemy!
Alina Perzanowska
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Volunteers, interns, trainees…

were students from AIESEC, bringing new energy into everyday life and work at the Farm. Above all, however, they were
an additional work force, a significant support for our activities. Of these 20 people, it is worth mentioning at least two
girls, exceptionally diligent, committed, and full of charm in
their cooperation with persons with autism. One is Sunny from
China, also known as a patient “expert” in manual collection
of snails-pests in the vegetable garden, and Adeline from Singapore, a talented young journalist who worked on the Farm in
a dual capacity: as a farm worker assisting people with autism
and a photographer-cameraman.
From among Polish student-apprentices, we have been collaborating most closely with students from the University of
Agriculture in Kraków. They have been very helpful during seasonal work in the field. The younger generation of volunteers
includes students from the Wincenty Witos Secondary School
Complex in Giebułtów. For several years, a few times a year,
they come to the Farm and prepare Christmas decorations with
the participants. Every year they are also bravely helping us in
“servicing” our autumn picnics.
We are tremendously grateful to them all!
Alina Perzanowska
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Farma Życia
– kalendarium wydarzeń
1996–1997
Zarząd Krakowskiego Oddziału Krajowego Towarzystwa
Autyzmu, na wniosek Aliny Perzanowskiej, decyduje o potrzebie stworzenia Centrum Nauki i Życia „Farma”, ośrodka pobytu stałego, pracy, nauki, terapii i rehabilitacji oraz
rekreacji dla dorosłych osób z autyzmem, o powierzchni
terenu około 7 ha.
Na prośbę Krakowskiego Oddziału KTA, Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej wskazuje parcelę o powierzchni 21
ha 22 a w Więckowicach, należącą do gospodarstwa pomocniczego Domu Pomocy Społecznej.
Powstaje opracowanie wstępnego projektu podziału działki ze wskazaniem 7 ha na potrzeby Centrum Nauki i Życia
„Farma”.
Gmina Zabierzów opracowuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uwzględniając postulaty KTA.

1998
Powstaje Fundacja Wspólnota Nadziei (akt notarialny ustanowienia Fundacji z dnia 20.02.1998 roku, rejestr Fundacji z dnia 26.01.1999 roku), która na mocy porozumienia
z Krakowskim Oddziałem KTA ma prowadzić samodzielnie
sprawy Centrum Nauki i Życia „Farma”. Fundatorami są
82
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Farm of Life
– calendar of events
1996–1997
The board of the Kraków branch of the National Autism
Society (KTA), at the request of Alina Perzanowska, passes
the motion about the need to create the “Farm” Educational
and Residential Centre, place of permanent residence, work,
study, therapy, rehabilitation, and recreation for adults with
autism, with an area of about 7 ha.
At the request of the Kraków branch of KTA, the Voivodship Social Welfare Team preliminarily assigns the plot of
21 hectares and 22 acres in Więckowice, belonging to the
auxiliary farm of the Residential Care Home.
A preliminary draft division of the plot with 7 ha designated
for the purposes of the “Farm” Educational and Residential
Centre is prepared.
The Zabierzów Municipality is developing a “study of conditions and directions for the spatial development of the
municipality” (a planning document), taking into account
the postulates of KTA.

1998
The Community of Hope Foundation is created (a notarial
deed establishing the Foundation of 20 February 1998, the
record of Foundations of 26 January 1999). By virtue of an
agreement with the Krakow KTA Branch, the Foundation
83
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Witold Dygoń i Jerzy Perzanowski. Przewodniczącym Rady
został senator Stefan Jurczak, a Prezesem Zarządu – Alina
Perzanowska.
W wyniku zabiegów Fundacji zapada decyzja o wygaśnięciu
trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Domu Pomocy
Społecznej w Więckowicach w stosunku do nieruchomości
państwowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 85/5
o powierzchni 7 ha.

1999
Starosta Powiatu Krakowskiego oddaje Fundacji w bezpłatne użytkowanie na okres 10 lat nieruchomość o powierzchni
7 ha z przeznaczeniem na wybudowanie Ośrodka Centrum
Nauki i Życia „Farma”, z promesą, że „(...) w przypadku
zagospodarowania terenu będącego przedmiotem umowy
zgodnie z celem, na jaki jest on oddawany w użytkowanie,
prawo użytkowania zostanie przedłużone na dalszy okres”
(Akt Notarialny z dnia 28.06.1999 roku).
Prezes Fundacji przygotowuje koncepcję programowo-merytoryczną Centrum Nauki i Życia „Farma”.

2000
Powstaje koncepcja architektoniczno-urbanistyczna Centrum Nauki i Życia „Farma” przygotowana przez arch. Krystynę Łyczakowską i arch. Weronikę Themerson.
W PWST odbywa się koncert charytatywny z udziałem Oli
Maurer i artystów Piwnicy pod Baranami.
84

! Folder 2018.indd 84

2018-09-18 22:39:17

Farm of Life – calendar of events

is to conduct the matters of the “Farm” Educational and
Residential Centre independently. The founders are Witold
Dygoń and Jerzy Perzanowski. Senator Stefan Jurczak becomes the chairman of the Council, and Alina Perzanowska,
President of the Management Board.
As a result of the Foundation’s efforts, the decision is made
about the expiration of perpetuity established for the benefit of the Social Welfare Home in Więckowice in relation to
the state-owned property designated as plot no. 85/5 with
an area of 7 ha.

1999
The Head of the Kraków District grants the Foundation
free-of-charge use, for a period of 10 years, of the property with an area of 7 hectares for the construction of the
“Farm” Educational and Residential Centre, with the promise that “(...) in the event that the land subject to the agreement is developed in accordance with the purpose for which
it is intended, the right of use will be extended for a further
period” (Notarial Deed of 28 June 1999).
The President of the Foundation prepares the program and
concept for the “Farm” Educational and Residential Centre.

2000
The architectural and land-planning concept for the “Farm”
Educational and Residential Centre is created by architects
Krystyna Łyczakowska and Weronika Themerson.
85
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2001
Fundacja uzyskuje decyzję o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w odniesieniu do
działki 85/5.
Fundacja opracowuje i wydaje książkę Żyć z autyzmem –
wybrane zagadnienia dotyczące problematyki osób dorosłych
z autyzmem, jedną z pierwszych w literaturze polskiej pozycji poświęconych temu zagadnieniu.

2002
Powstaje i zostaje złożony wniosek o ustalenie warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu w sprawie budowy
Centrum Nauki i Życia „Farma”.
Fundacja uzyskuje decyzję o ustaleniu „wykorzystania terenu
na cele zamierzonej inwestycji polegającej na budowie Centrum Nauki i Życia „Farma” na dz. Nr 85/5 w Więckowicach”.
Fundacja podejmuje decyzję dotyczącą I etapu budowy, tj.
pierwszego budynku mieszkalnego dla pięciu mieszkańców,
zmieniając jednocześnie nieco jego charakter w stosunku
do pierwotnej koncepcji, w związku z koniecznością dodatkowego uwzględnienia funkcji biurowej, rehabilitacyjnej
i warsztatowej.

2003
Powstaje projekt budowlany i wykonawczy budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
oraz kosztorysem inwestorskim.
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PWST hosts a charity concert with the participation of Ola
Maurer and the Piwnica pod Baranami artists.

2001
The Foundation obtains a decision to change the zoning
plan of the Zabierzów Municipality with reference to plot
85/5.
The Foundation develops and prints the book “Living with
autism. Selected issues regarding adults with autism”, one
of the first publications devoted to this issue in Polish literature.

2002
An application for a planning permission regarding the construction of the “Farm” Educational and Residential Centre
is drafted and submitted.
The Foundation obtains the planning decision on establishing “the use of land for the purposes of the planned
investment, consisting in the construction of the ‘Farm’
Educational and Residential Centre on plot No. 85/5 in
Więckowice”.
The Foundation makes the decision regarding the first stage
of construction, that is the first residential building for five
persons, at the same time changing its character in relation
to the original concept, due to the necessity of housing additional functions of an office, rehabilitation space, and
workshops.
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Wydział Architektury Gminy Zabierzów zatwierdza projekt
budowlany i wydaje pozwolenie na budowę.
Następuje podział działki nr 85/5 na trzy działki – 85/12,
85/13, 85/14. Działka nr 85/13 o powierzchni ok. 1 ha zostaje przekazana Fundacji w użytkowanie wieczyste, działka
nr 85/14 o powierzchni ok. 6 ha pozostaje w bezpłatnym
użytkowaniu na okres 10 lat, podobnie działka nr 85/12
(„zwyczajowa droga”).
4 października, podczas I Pikniku Integracyjnego, Kardynał Franciszek Macharski dokonuje poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę Centrum Nauki i Życia
„Farma”.
Odbywa się aukcja charytatywna w A&E Consult w Warszawie oraz aukcja w Centrum Kultury i Sztuki Moliere.

2004
Odbywa się przetarg na budowę domu mieszkalnego.
Firma Budopol realizuje budowę pierwszego domu mieszkalnego wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.
(dzięki środkom PFRON, środkom Województwa Małopolskiego i środkom własnym Fundacji).
Zostaje zaprojektowane oraz wykonane ogrodzenie całego
terenu.
Odbywa się koncert charytatywny Bessunger Kammerorchester Darmstadt.
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2003
A detailed construction design of a residential building is
created, along with land development and utilities plan, accompanied by cost estimates.
The Department of Architecture of the Zabierzów Municipality approves the construction design and issues a building permit.
Plot No. 85/5 is divided into three smaller plots – 85/12,
85/13, and 85/14. Plot No. 85/13 with an area of about 1
hectare is handed over to the Foundation for perpetual usufruct, plot no. 85/14 with an area of approx. 6 ha continues
to be used free-of-charge for a period of 10 years, same as
plot No. 85/12 (“habitual passageway”).
On October 4, during the First Inclusive Picnic, Cardinal Franciszek Macharski consecrates the cornerstone for the construction of the “Farm” Educational and Residential Centre.
A charity auction takes place at A & E Consult in Warsaw,
and another at the Moliere Culture and Art Centre.

2004
A tender procedure is held for the construction of a residential house.
Budopol company starts constructing the first residential
house, with utilities and elements of land development
(thanks to co-financing from PFRON, the Małopolska Region, and the Foundation’s own funds).
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2005
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu
krakowskiego-ziemskiego w Krakowie wydaje pozwolenie
na użytkowanie.
9 października, podczas II Pikniku Integracyjnego, odbywa
się uroczyste poświęcenie pierwszego domu na Farmie.

2006
Na Farmie realizuje się wiele różnych projektów, z których
największe to:
„Partnerstwo dla Rain Mana – Rain Man dla Partnerstwa” (finansowany ze środków EFS w ramach IW Equal, lider: Fundacja Synapsis), „Strategia na życie – integracja zawodowa i społeczna osób z autyzmem” (środki Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, FIO), „Od Hostelu do Farmy: ku dorosłości osób
z autyzmem” (środki PFRON, Program Partner 2006).
Projektami objętych zostaje 25 osób z autyzmem, dojeżdżających pięć dni w tygodniu w kilkuosobowych podgrupach
do Więckowic.
Odbywają się całodobowe pobyty adaptacyjne dla kandydatów do zamieszkania na Farmie.
Zostaje posadzony sad, zagajnik i aleja lipowa oraz wytyczony warzywnik. Zbierane są pierwsze plony: ziemniaki,
pomidory, ogórki, buraki.
Fundacja zostaje zarejestrowana jako producent rolny i podejmuje starania o uzyskanie certyfikatu ekologicznego gospodarstwa rolnego.
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The whole area is surrounded with the fence.
Bessunger Kammerorchester Darmstadt gives a charity concert.

2005
Construction Supervision Inspector for Kraków District issues the occupancy permit.
On October 9, during the Second Inclusive Picnic, a ceremonial dedication of the First House on the Farm takes place.

2006
Many different projects are running on the Farm, the largest of which are: “Partnership for Rain Man – Rain Man
for Partnership” (financed by the ESF under IW Equal, with
Synapsis Foundation as project leader), “Strategy for life –
vocational and social integration of people with autism”
(funds from the Ministry of Labour and Social Policy under
FIO), and “From the Hostel to the Farm: towards the adulthood of people with autism” (funds from PFRON, Program
Partner 2006).
The projects involve 25 people with autism, commuting five
days a week in small groups to Więckowice.
24/7 adaptive and preparatory stays are held for candidate
residents on the Farm.
An orchard, a copse and a linden alley are planted, and
a vegetable garden is laid out. The first crops are harvested:
potatoes, tomatoes, cucumbers, and beets.
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Fundacja podejmuje starania o uregulowanie spraw związanych ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia 10-letniego
użytkowania działki 85/14, występuje z wnioskami do Starostwa Powiatowego i innych władz (bez odpowiedzi).
W restauracji „Kawaleria – Szarża Smaku” odbywa się aukcja charytatywna.

2007
Powstaje opracowanie Strategia funkcjonowania i rozwoju gospodarstwa ekologicznego, a w nim projekty: wstępny
projekt koncepcyjny budynku inwentarsko-gospodarczego;
szczegółowe projekty ogrodu rekreacyjnego, sadu, jagodnika, warzywnika; technologia produkcji zwierzęcej; opracowanie dotyczące instalacji wykorzystania odnawialnych
źródeł energii.
W Auditorium Maximum UJ odbywają się: koncert charytatywny „Ostatnia róża lata” oraz aukcja dzieł sztuki.

2008
Powstaje wstępny projekt koncepcyjny Drugiego Domu
mieszkalnego przewidzianego dla siedmiu osób z autyzmem, w którym dodatkowo planuje się utworzenie pracowni przetwórstwa owocowo-warzywnego i zaplecza socjalnego dla uczestników zajęć na Farmie.
Podjęta zostaje decyzja o budowie stacji transformatorowej,
niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania zarówno istniejącego budynku, jak i planowanych inwestycji.
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The Foundation is registered as an agricultural producer, and
starts the procedure of obtaining an organic farm certificate.
The Foundation undertakes efforts to regulate matters related to the impending expiration of the 10-year use of plot
85/14, applying to the District Office and other authorities
(with no response).
“Kawaleria – Szarża Smaku” restaurant hosts a charity auction.

2007
“Strategy for the functioning and development of an organic farm” is prepared, containing the concept plan for the
livestock and utility building, as well as detailed plans for
the recreational garden, orchard, berry garden, and vegetable patch; a livestock technology plan; and a study for the
installation and use of renewable energy sources.
The Jagiellonian University Auditorium Maximum hosts
a charity concert titled “The Last Rose of Summer” with an
art auction.

2008
An initial concept design for the Second House is developed
for seven people with autism to live in, with additional plans
to create a fruit and vegetable processing workshop and social facilities for participants of activities at the Farm.
A decision is made to build a transformer substation, necessary for the proper functioning of both the existing building
and further developments.
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Realizowane są projekty z zakresu rehabilitacji społecznej
osób z autyzmem oraz zatrudnienia wspieranego (2008–
2010; EFS w ramach POKL).
Fundacja uzyskuje certyfikat gospodarstwa ekologicznego
dla Farmy prowadzonej w Więckowicach.
Na Farmie powstaje Rodzinny Dom Pomocy – pierwsze
w Polsce miejsce pobytu stałego dla osób z autyzmem. Prowadzenie Domu jest możliwe dzięki życzliwej współpracy
MOPS w Krakowie i GOPS w Zabierzowie.

2009
Ponowne starania o pozyskanie parceli 85/14 o powierzchni
5 ha 87 a 33 m2 na własność lub w wieczyste użytkowanie,
które nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, wbrew wcześniejszym zapewnieniom władz.
Na Farmie powstaje Dzienne Centrum Aktywności, z którego korzysta 50 osób z autyzmem.
Odbywa się uroczyste otwarcie i poświęcenie ścieżki rowerowej dofinansowanej z grantu otrzymanego od Rabobank
Foundation z Holandii.
Powstaje projekt budowlany i wykonawczy Drugiego Domu
mieszkalnego. Fundacja uzyskuje decyzję o pozwoleniu na
budowę Drugiego Domu na Farmie. Rodzice osób kandydujących do zamieszkania decydują o współfinansowaniu
kosztów budowy.
Fundacja bierze udział jako partner w projekcie „Niepełnosprawność w zrównoważonym rolnictwie: nowe podejście
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Projects in the field of social rehabilitation of people with
autism and supported employment are implemented (2008–
2010, ESF under the Human Capital Operational Program).
The Foundation receives the ecological farm certificate for
the Farm in Więckowice.
A Family Care Home is created at the Farm – as the first place
of permanent residence for people with autism throughout
Poland. The running of the Home is possible thanks to the
friendly cooperation with MOPS in Kraków and GOPS in
Zabierzów.

2009
Foundation renews efforts to obtain plot 85/14, covering an
area of 5 hectares, 87 acres 33 m2, for ownership or perpetual usufruct, which however do not bring the expected result, contrary to the previous assurances by the authorities.
Day Activity Centre is created at the Farm, and is used by 50
people with autism.
There is a grand opening and dedication of the bicycle path,
co-financed from the grant received from the Rabobank
Foundation of the Netherlands.
A detailed construction design for the Second House is created. The Foundation obtains a construction permit to build
the Second House on the Farm. The parents of candidate
residents decide to contribute to the construction costs.
The Foundation joins as a partner in the project “Disability in sustainable agriculture: a new approach to training
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do szkolenia praktyków” (ang. DIANA), w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie: Leonardo da Vinci” (2009–
2012), realizowanym przez Wydział Rolniczy Uniwersytetu
w Bolonii. Wśród partnerów projektu są Włosi, Francuzi,
Holendrzy, Niemcy, Portugalczycy oraz SGGW w Warszawie.
Rozpoczyna się realizacja projektu „Edu-Serf: Uczenie się
przez poważną zabawę”, w ramach Programu Grundtvig
„Uczenie się przez całe życie” (2009–2011) realizowanego wspólnie z organizacjami partnerskimi z Grecji, Irlandii
i Niemiec.

2010
W wyniku przeprowadzonego przetargu Firma Re-bau realizuje budowę Drugiego Domu wraz z zagospodarowaniem
terenu. Firma Inwestprojekt prowadzi inwestorstwo zastępcze. Realizacja odbywa się dzięki środkom MRPO i PFRON,
Fundacji Holenderskiej, darowiźnie ZHP działającego poza
granicami Kraju oraz środkom własnym Fundacji.
Na Farmie w ramach Dziennego Centrum Aktywności
funkcjonują: Pracownia Rolno-Ogrodnicza, Pracownia Gospodarstwa Domowego, Pracownia Usług Porządkowych,
Pracownia Handlowa i Pracownia Rękodzieła. W skład tej
ostatniej wchodzą: Pracownia Krawiecka, Hafciarska i Stolarska oraz Pracownia Plastyczna. Działa Zakład Praktycznego Doradztwa Zawodowego. Zajęcia finansowane są ze
środków EFS–POKL w ramach projektu „Wsparcie zatrudnienia dorosłych osób z autyzmem”.
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practitioners” (DIANA), within the Lifelong Learning Program: Leonardo da Vinci (2009–2012), implemented by the
University of Bologna Faculty of Agriculture. Among project partners there are organisations from Italy, France, the
Netherlands, Germany, Portugal, as well as Warsaw University of Life Sciences.
Implementation of the “Edu-Serf: Learning through serious
fun” begins under Grundtvig Lifelong Learning Program
(2009–2011), conducted jointly with partner organizations
from Greece, Ireland and Germany.

2010
As a result of a tender procedure, Re-bau company is chosen to build the Second House, along with the development
of the area. The Inwestprojekt company acts as the project
manager. The construction is financed from the funds of the
MROP and PFRON, a Dutch Foundation, a donation from
the Polish Scouting Organisation Abroad, and the Foundation’s own resources.
Operating on the Farm as part of the Day Activity Centre,
there are: Farming and Gardening Workshop, Household
Workshop, Cleaning Workshop, Retail Workshop, and
Handicraft Workshop. The latter includes: Sewing, Embroidery, Carpentry, and Art. The Unit of Practical Career
Counselling is operating. Classes are financed from the
EFS-POKL funds as part of the project “Support for the
employment of adults with autism”.
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Grupa dziewięciu osób z autyzmem odbywa płatne staże zawodowe w takich firmach, jak Treko Laser Sp. z o.o. w Skawinie, Fitness Klub „Sprint” w Krakowie, Attic Sp. z o.o.,
Harcerski Ośrodek Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji
w Korzkwi, Stowarzyszenie Sportowe Ludowy Klub Sportowy Potok (Świetlica OSP w Więckowicach).
Rozpoczyna się realizacja projektu „Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem: rehabilitacja, terapia i zajęcia
usprawniające na Farmie Życia – Dzienne Centrum Aktywności oraz Hostel – Dom w połowie drogi” (PFRON,
2010–2013).
Grupa pięciu osób z autyzmem oraz trzech trenerów uczestniczy w wyjeździe edukacyjnym do Grecji w ramach projektu „Edu-Serf: Uczenie się przez poważną zabawę” (Program
Grundtvig).
Farmę wizytują przedstawiciele ZHP działającego poza granicami Kraju. Rok wcześniej, dla uczczenia 100-lecia harcerstwa, prowadzili oni zbiórkę funduszy na budowę Drugiego Domu na Farmie.
Rozwija się gospodarstwo ekologiczne. Pod kierunkiem
ogrodnika, zgodnie z zasadami ekologii, uprawiane są warzywa i owoce.
W Studiu im. Romany Bobrowskiej Radia Kraków odbywa
się koncert charytatywny dla Farmy Życia, podczas którego
występuje Anna Treter z zespołem. Aukcję prowadzi Andrzej Ślaski.
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Nine persons with autism do paid internships in companies
such as Treko Laser Sp. z o.o. in Skawina, “Sprint” Fitness
Club in Kraków, Attic Sp. z o.o., Scout Centre for Education, Recreation and Leisure in Korzkiew, and Sports Association “Ludowy Klub Sportowy Potok” (OSP Community
Centre in Więckowice).
The project of “Comprehensive support for people with autism: rehabilitation, therapy and improvement activities at
the Farm of Life – Day Activity Centre and the Half-way
home Hostel” (PFRON, 2010–2013) begins.
A group of five people with autism and three trainers participate in an educational mobility to Greece as part of the
“Edu-Serf: Learning though serious fun” project (Grundtvig
Program).
The farm is visited by representatives of Polish Scouting Organisation Abroad. A year earlier, to celebrate the 100th anniversary of the Scouting Movement, they conducted a fundraising campaign for the construction of the Second House
on the Farm.
Organic farm is developing. Under the guidance of a gardener, according to the principles of organic farming, vegetables and fruits are grown.
Romana Bobrowska Studio at Radio Kraków hosts a charity concert and auction for the Farm of Life, during which
Anna Treter performs with her band. The auction is hosted
by Andrzej Ślaski.
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2011
Fundacja uzyskuje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie
Drugiego Domu na Farmie.
Odbywa się uroczyste poświęcenie kluczy do Drugiego
Domu. Na Farmie goszczą m.in. Nuala i Pat Matthews z Irlandii, Irma Donders z Holandii oraz przedstawiciele Ham
Foundation Mierlo.
W realizacji projektu „Wsparcie zatrudnienia osób dorosłych
z autyzmem” (PFRON), prowadzonego przez Fundację, uczestniczy 60 osób z autyzmem z województwa małopolskiego.
Kontynuowane są projekty realizowane w ramach Programu Grundtvig. Uczestnicy projektu „Edu-Serf: Uczenie się
przez poważną zabawę” biorą udział w warsztatach aktywizacji zawodowej w Chemnitz (Niemcy), inni odwiedzają
gospodarstwo ekologiczne w Wexford (Irlandia).
Odbywa się koncert charytatywny na Scenie w Kamieniołomie z udziałem Katarzyny Cygan.
Siedziba Fundacji zostaje przeniesiona z Krakowa do Więckowic.
W wyniku podjętych w Urzędzie Miasta Krakowa starań
ustanowione zostaje prawo odpłatnego użytkowania przez
Fundację nieruchomości przy ul. Olsztyńskiej 14 w Krakowie na okres kolejnych 10 lat.

2012
W miejsce Rodzinnego Domu Pomocy powstaje Małopolski
Dom Pomocy Społecznej „Na Farmie Życia”. Zamieszkuje
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2011
The Foundation obtains the occupancy permit for the Second House on the Farm.
There is a ceremonial dedication of the keys to the Second
House. The participants include Nuala and Pat Matthews
from Ireland, Irma Donders from the Netherlands and representatives of Ham Foundation Mierlo.
About 60 people with autism from the Małopolska Region
participate in the project “Employment support for adults
with autism” (PFRON) run by the Foundation.
Projects implemented under the Grundtvig Program are
continued. The participants of the “Edu-Serf: Learning
through serious fun” project take part in the vocational
workshop in Chemnitz (Germany), others visit an organic
farm in Wexford (Ireland).
A charity concert is held on the Stage in the Quarry, with
the participation of Katarzyna Cygan.
The Foundation’s headquarters is officially transferred from
Kraków to Więckowice.
As a result of the efforts undertaken in the Kraków Municipal Office, the right to use the hostel at Olsztyńska 14 in
Kraków is extended for a further 10 years.

2012
Replacing the Family Care Home, the Małopolska-region
Social Welfare Home (MDPS) “On the Farm of Life” is of101
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w nim pięć osób, dotychczasowych mieszkańców RDP. Inni
kandydaci oczekują na skierowanie.
Kontynuowany jest projekt „Kompleksowe wsparcie osób
z autyzmem: rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające na
Farmie Życia – Dzienne Centrum Aktywności oraz Hostel –
Dom w połowie drogi” (środki PFRON).
Rozpoczyna się realizacja projektu „PI-PWP Edu-Autyzm”
(POKL, 2012–2015) prowadzonego wraz z partnerami
z Belgii (Belgijskie Stowarzyszenie WAI-NOT) i z Polski
(Małopolski Związek Pracodawców). Jego celem jest poprawa dostępu do zatrudnienia oraz integracja społeczna osób
ze spektrum autyzmu poprzez utworzenie Platformy Internetowej „Kraina OZA”.
Kontynuowany jest projekt „Niepełnosprawność w zrównoważonym rolnictwie: nowe podejście do szkolenia pracowników” (ang. DIANA).
Rozpoczyna się realizacja projektu „Learning Groups: We
Can Do It!” (Program Grundtvig, 2012–2014) z udziałem
partnerów z Turcji, Francji, Niemiec i Węgier.
Realizowany jest projekt „Świadomi obywatele dla autyzmu. Dialog Polska–Ukraina”, program „Przemiany w Regionie – RITA” (2012).
Zawarta zostaje umowa o współpracy z Akademią Sztuk
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Podczas zajęć na
Farmie wykonywane są przedmioty zaprojektowane przez
studentów ASP.
W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym ustanowione
zostaje użytkowanie na rzecz Fundacji na dwóch nierucho102
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ficially established. Five people reside in it, the current residents of the Family Home. Other candidates are waiting for
a formal referral.
The project of “Comprehensive support for people with autism: rehabilitation, therapy and improvement activities at
the Farm of Life – Day Activity Centre and the Half-way
home Hostel” continues.
The implementation of the “PI-PWP Edu-Autyzm” project
(under POKL – Human Capital Operational Programme,
2012–2015) starts, with partners from Belgium (Belgian
WAI-NOT Association) and from Poland (Małopolski
Związek Pracodawców, an Employers’ Association). Its aim
is to improve access to employment, as well as social inclusion of people on the autism spectrum through the creation
of the Internet Platform called “Kraina OZA”.
The project “Disability in sustainable agriculture: a new approach to training practitioners” (DIANA) continues.
The implementation of the “Learning Groups: We Can Do
It!” project begins (under Grundtvig Program, 2012–2014)
with the participation of organizations from Turkey, France,
Germany, and Hungary.
The project “Conscious citizens for autism. Dialogue Poland-Ukraine” is implemented under the “Transformation in
the Region – RITA” program (2012).
A collaboration agreement is signed with the Jan Matejko
Academy of Fine Arts in Kraków. During classes at the Farm,
objects are made to the design of the Academy’s students.
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mościach powstałych z podzielenia działki 85/14: na nieruchomości stanowiącej działkę 85/63 o powierzchni 2 ha
– do roku 2077, oraz na nieruchomości stanowiącej działkę
85/64 o powierzchni 3,8733 ha – do roku 2022.
Fundacja uzyskuje pozwolenie na budowę drogi pożarowej
z odwodnieniem oraz przebudowę istniejącego Pierwszego
Domu. Projekt drogi pożarowej stanowi przygotowanie do
realizacji całościowej koncepcji Farmy Życia (kolejnych domów mieszkalnych).

2013
Do MDPS „Na Farmie Życia” przyjęci zostają kolejni mieszkańcy – od września zamieszkuje w nim 11 osób (7 mężczyzn i 4 kobiety).
W Dziennym Centrum Aktywności realizowane są projekty z zakresu rehabilitacji społecznej (środki PFRON) oraz
rehabilitacji i aktywizacji zawodowej (projekt systemowy,
środki POKL).
Kontynuowany jest projekt „PI-PWP Edu-Autyzm”.
Po nieudanej próbie prowadzenia NZOZ Autyzm na Farmie
zapada decyzja o zawieszeniu jego działalności z uwagi na
zbyt wysokie koszty.
W ramach współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Wydział Ogrodniczy) i dzięki
praktykom studenckim na Farmie zostaje zagospodarowany
ogród przydomowy w pobliżu Drugiego Domu.
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In agreement with the District Office, the Foundation’s use
is established on two properties resulting from the division
of plot 85/14: the plot 85/63 with an area of 2 hectares,
until 2077, and the plot 85/64 with an area of 3.8733 hectares, until 2022.
The Foundation obtains permission to build a fire road with
drainage and to retrofit the existing First House. The fire
road project is the preparation towards implementing the
whole concept of the Farm of Life (subsequent residential
houses).

2013
More residents are admitted to the MDPS “On the Farm of
Life” – from September, there are 11 people living in it (7
men and 4 women).
Within the Day Activity Centre, projects in the field of social rehabilitation (financed from PFRON funds) are implemented, as well as rehabilitation and professional activation
projects (system project, POKL funds).
The “PI-PWP Edu-Autyzm” project continues.
After an unsuccessful attempt to run “NZOZ Autyzm”
(a healthcare unit) within the Farm structures, a decision is
made to suspend its activities due to excessive costs.
In collaboration with the University of Agriculture in Krakow (Horticultural Department), and thanks to student internships at the Farm, the garden near the Second House is
planted and developed.
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W Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK odbywa się wernisaż prac osób z autyzmem, które powstały przy współpracy z firmą Re-bau Sp. z o.o. i Muzeum.
W ramach projektu „Learning Groups: We Can Do It!”
(Program Grundtvig) osoby z autyzmem wraz z opiekunami
odwiedzają: Ankarę (Turcja), Miszkolc (Węgry) i Quimper
(Francja), biorąc udział w warsztatach i działaniach wolontariatu. Wizyta na Węgrzech połączona jest z aktywnym
udziałem w Kongresie „Autyzm – Europa” (Budapeszt).
Międzynarodowym spotkaniem w Bolonii (Włochy), w którym wzięły udział osoby z autyzmem wraz z opiekunami,
rozpoczyna się projekt „Europa To My!” w ramach Programu Grundtvig (termin realizacji 2013–2015).
Dzięki przyjaciołom z Treko Laser oraz pracownikom-wolontariuszom z Leroy Merlin przeprowadzone zostają prace
wykończeniowe na poddaszu Drugiego Domu. Powstają pokoje biurowe dla pracowników, pracownia ceramiczna, sala
rehabilitacyjna i pokoje gościnne.
W Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego odbywa się koncert charytatywny „Urszula Dudziak
akustycznie” połączony z aukcją dzieł krakowskich artystów, prowadzoną przez Andrzeja Ślaskiego.
W Piwnicy pod Baranami odbywają się: koncert charytatywny „Artyści Piwnicy pod Baranami dla Farmy Życia”
połączony z aukcją dzieł sztuki prowadzoną przez Andrzeja Ślaskiego oraz kiermasz świąteczny w ramach obchodów
Tygodnia Autyzmu.
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The MOCAK Museum of Contemporary Art in Kraków
hosts an exhibition of works by people with autism, which
were created during workshops co-organized by Re-bau
company and the MOCAK Museum.
As part of the “Learning Groups: We Can Do It!” Grundtvig
project, people with autism and their assistants visit Ankara
(Turkey), Miskolc (Hungary), and Quimper (France), taking part in workshops and volunteering activities. The visit
to Hungary is combined with an active participation in the
“Autism – Europe” Congress in Budapest.
The international meeting in Bologna (Italy), in which people
with autism and their assistants participated, launches another project – titled “We Are Europe!” – within the Grundtvig
Program (the project continues through 2013–2015).
Thanks to our friends from Treko Laser company, and to
employees-volunteers from Leroy Merlin, finishing works
are carried out in the attic of the Second House. A suit of offices, a ceramic workshop, a rehabilitation room, and guest
rooms are completed.
The Ludwik Solski National Academy of Theatre Arts hosts
a charity concert “Urszula Dudziak, acoustically”, combined with an auction of works by artists from Kraków, led
by Andrzej Ślaski.
At Piwnica pod Baranami, a charity concert “Artists of Piwnica pod Baranami for the Farm of Life” is held, combined
with an auction of works of art hosted by Andrzej Ślaski, and
a Christmas fair as part of the Autism Week celebrations.
107

! Folder 2018.indd 107

2018-09-18 22:39:21

Farma Życia – kalendarium wydarzeń

Początek współpracy z Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Edukatorzy Muzeum organizują specjalne zwiedzanie wystaw z objaśnieniami dla osób z autyzmem i jako wolontariusze prowadzą warsztaty na Farmie Życia.

2014
Firma Re-bau wykonuje przebudowę części parteru Pierwszego Domu (na podstawie pozwolenia na budowę z 2012
roku), dzięki czemu powstają dodatkowe pomieszczenie
mieszkalne i toaleta dla personelu. Na realizację drogi pożarowej brakuje środków.
Przy współpracy z firmą Re-bau w MOCAK odbywa się cykl
warsztatów dla osób z autyzmem.
W obrębie tworzonego na Farmie Życia Centrum Rekreacji
Plenerowej zostaje wykonana Ścieżka Zdrowia. Jej koszty
pokryte są z grantu otrzymanego z Kraków Airport w ramach konkursu „Wspieramy sąsiadów”.
W styczniu odbywają się wielogodzinne przygotowania do
spektaklu „Paradiso” w Teatrze Łaźnia Nowa, z udziałem 6
osób z autyzmem, uczestników zajęć na Farmie Życia, aktywnie wspieranych przez Marię Bozowską-Bolak, terapeutkę Fundacji. Pokaz przedpremierowy odbywa się w styczniu, a premiera w czerwcu. Spektakl, reżyserowany przez
Michała Borczucha, odnosi wielki sukces.
W Wyższej Szkole Teatralnej odbywa się koncert charytatywny „Artyzm dla Autyzmu – Marek Bałata – Variations”
połączony z aukcją dzieł sztuki krakowskich artystów prowadzoną przez Andrzeja Ślaskiego.
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Collaboration starts with the Museum of the History of Photography in Kraków. People with autism get special guided
tours of exciting exhibitions, and the Museum’s educators
– as volunteers – hold workshops at the Farm of Life.

2014
The Re-bau company retrofits part of the ground floor in
the First House (based on the building permit from 2012),
which results in an additional residential space, and a staff
toilet. There are no sufficient funds to build the fire road at
that point.
With Re-bau company’s support, a series of workshops for
people with autism takes place at the MOCAK Museum.
Within the Recreation Centre development at the Farm of
Life, the Health Path is created. Its costs are covered by the
grant received from Kraków Airport as part of the “We support our neighbours” competition.
In January, lengthy preparations for the “Paradiso” theatre
play are held at the Łaźnia Nowa Theatre, with the participation of 6 people with autism, participants of classes at the
Farm of Life, actively supported by Maria Bozowska-Bolak,
a therapist at the Foundation. Pre-premiere performances
take place in January, and the actual premiere is held in June.
The play, directed by Michał Borczuch, is a great success.
At the Theatre School, a charity concert “Artistry for Autism
– Marek Bałata – Variations” is held, combined with an auction of artworks by Krakovian artists, led by Andrzej Ślaski.
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Stefania Wawro, właścicielka dzieł malarskich autorstwa Richarda Wawro, przekazuje Fundacji Wspólnota Nadziei jako
darowiznę kolekcję kilkudziesięciu jego obrazów.
Oficjalną wizytę na Farmie Życia składa pani Sharon Johnston, żona generalnego gubernatora Kanady.
W ramach projektu „Europa to my!” (Program Grundtvig)
osoby z autyzmem wraz z opiekunami odwiedzają Belgię
i Francję.
Spotkaniem partnerów w Polsce kończy się w lipcu projekt
„Learning Groups – We Can Do It!” (Program Grundtvig).
Greenpeace buduje na dachu Drugiego Domu mikroelektrownię, produkującą energię elektryczną z odnawialnych
źródeł energii (OZE).
Oficjalną wizytę na Farmie Życia składa pani Akie Abe, żona
premiera Japonii. W programie wizyty zwiedzanie Farmy
oraz spotkanie z uczestnikami warsztatów odbywających się
na terenie ośrodka.
Kontynuowane są projekty z zakresu rehabilitacji społecznej
(PFRON) oraz projekt „PI-PWP Edu-Autyzm” (POKL).
Jak co roku, jesienią na Farmie odbywa się Piknik Integracyjny „Dzień Farmera”.

2015
Świętowanie obchodów 10-lecia Farmy Życia rozpoczyna
się w kwietniu Konferencją „Kraina OZA”, popularyzującą pierwszy w Polsce portal internetowy opracowany przez
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Stefania Wawro, the owner of paintings by Richard Wawro,
gifts several dozen of his paintings to the Community of
Hope Foundation as a donation.
Mrs Sharon Johnston, spouse of the Governor General of
Canada, makes an official visit to the Farm of Life.
As part of the “We Are Europe!” Grundtvig Project, people
with autism and their carers travel to Belgium and France.
The meeting of partners in Poland in July concludes the
Grundtvig project “Learning Groups – We Can Do It!”
Greenpeace constructs a micro power plant on the roof of
the Second House, producing electricity from renewable
energy sources.
Mrs Akie Abe, spouse of the Prime Minister of Japan,
pays an official visit to the Farm of Life. The program
includes a tour of the Farm and a meeting with the participants of the workshops taking place at the Day Activity Centre.
Projects in the field of social rehabilitation (PFRON) and
the “PI-PWP Edu-Autyzm” project (POKL) continue.
Just like every autumn, the inclusive “Farmer’s Day” picnic
is held on the Farm.

2015
Celebrating the 10th anniversary of the Farm of Life begins
in April with the “Kraina OZA” conference, promoting the
first web portal in Poland developed by the Foundation es111
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Fundację specjalnie dla osób z autyzmem: www.KrainaOZA.pl oraz www.KrainaOZA.org.
Rodzice pierwszych dziesięciu mieszkańców Farmy fundują kapliczkę usytuowaną na niewielkim zboczu, po prawej
stronie od wejścia na Farmę. Figurkę Matki Boskiej „Dzielnej” wyrzeźbił i przekazał w darze prof. Janusz Karwacki.
Kapliczka zostaje poświęcona 16 listopada.
Ku radości mieszkańców i uczestników zajęć na Farmie pojawiają się pierwsze zwierzęta (4 owieczki i jeden tryk).
Odbywa się uroczysta wizyta pani prezydentowej Anny Komorowskiej. W programie wizyty zwiedzanie Farmy i spotkanie z mieszkańcami oraz uczestnikami zajęć na Farmie
Życia.
Wyremontowano i umeblowano (z darów Banku BPH)
przyziemie budynku Hostelu w Krakowie oraz wyposażono
w sprzęt Pracownię Komputerowo-Biurową na Farmie.
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pecially for persons with autism: www.KrainaOZA.pl and
www.KrainaOZA.org.
Parents of the first ten residents at the Farm found a chapel
situated on a small hill, on the right side of the entrance to
the Farm. The figurine of the Virgin Mary “the Brave” was
sculpted and donated by professor Janusz Karwacki. The
shrine is consecrated on November 16.
To the joy of the residents and the participants in day activities, the first animals appear on the Farm (four sheep and
one ram).
A ceremonial visit by First Lady Anna Komorowska takes
place at the Farm. The program includes a tour of the facilities, and a meeting with residents and participants of day
activities at the Farm of Life.
Computer and Office Workshop at the Farm is renovated,
furnished, and equipped (with the gifts from Bank BPH) in
the basement of the Hostel building in Kraków.
Persons with disabilities and their carers from Belgium,
France and Italy visit the Farm of Life – partners in the implementation of the “We Are Europe!” Grundtvig project.
Celebrations of the 10th anniversary of the Farm of Life
continue, with the inclusive “Farmer’s Day” Picnic and the
harvest meeting.
At the Dom Polonii, in the Gallery of the “Wspólnota Polska” Association, an exhibition of Richard John Wawro’s
paintings is held. During the ceremonial opening, Lindsay
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Na Farmie Życia goszczą osoby z niepełnosprawnością i ich
opiekunowie z Belgii, Francji i Włoch – partnerzy w realizacji projektu „Europa to My!” (Program Grundtvig).
Odbywają się uroczyste obchody 10-lecia Farmy Życia – Piknik Integracyjny „Dzień Farmera” i spotkanie dożynkowe.
W Domu Polonii w Galerii Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” odbywa się wystawa malarstwa Richarda Johna Wawro. Podczas uroczystego wernisażu odbywają się: koncert
„Lindsay Davidson – tradycyjna muzyka szkocka” oraz aukcja amerykańska poprowadzona przez Andrzeja Ślaskiego.
W Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” odbywają się: koncert „Mariusz Pędziałek obojowo dla autyzmu”
oraz aukcja charytatywna dzieł Richarda Wawro poprowadzona przez Andrzeja Ślaskiego.

2016
Rozpoczyna się projekt koncepcyjny i budowlany budynku
inwentarsko-gospodarczego (dla 20 owiec, 3 koni, 2 osiołków, kilkunastu kur) oraz drogi gospodarczej z wjazdem od
nowej bramy.
Na Farmie goszczą: studenci pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Gdańskiego wraz z opiekunami i przedstawicielką
Wejherowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem, przedstawicielki fundacji „Uśmiechnij się” i „Pozwól
Mi Żyć” oraz goście z Wielkiej Brytanii, a także słuchacze
Instytutu Kształcenia Podyplomowego Szkoły Wyższej im.
Pawła Włodkowica w Płocku.
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Davidson gives a concert of traditional Scottish music, followed by American-style auction conducted by Andrzej
Ślaski.
The “Manggha” Museum of Japanese Art and Technology
hosts an oboe recital by Mariusz Pędziałek, and a charity
auction of Richard Wawro’s works, led by Andrzej Ślaski.

2016
The concept plan and construction project of the livestock
and utility building (for 20 sheep, 3 horses, 2 donkeys, and
a dozen or so hens) and an auxiliary road with the entry
from the new gate is developed.
The Farm receives numerous visitors: students of special
education at the University of Gdańsk with their lecturers,
representative of the Wejherowo Association for People
with Autism, representatives of the “Smile” and “Let Me
Live” foundations, guests from the UK, as well as students
of the Paweł Włodkowic Institute for Postgraduate Education in Płock.
In the rehabilitation room at the Farm a workshop is held
of “Japanese dances for people with autism”, run by Tokijyo
Hanasaki.
Pilgrims from Warsaw, who came to the World Youth Day
where they gave a concert, are staying at the Hostel.
Participants in the DCA classes enjoy many “socializing”
trips, made possible thanks to a PFRON-funded project.
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W sali rehabilitacyjnej na Farmie odbywa się warsztat „Tańce japońskie dla osób z autyzmem” poprowadzony przez
Tokijyo Hanasaki.
W Hostelu przebywają pielgrzymi z Warszawy, którzy przyjechali na Światowe Dni Młodzieży z koncertem.
Uczestnicy zajęć w DCA korzystają z wielu wycieczek „uspołeczniających”, możliwych dzięki projektowi finansowanemu ze środków PFRON.
Na portalu Polak Potrafi prowadzona jest akcja „Trampolina”, której cel stanowi zebranie środków na zakup trampoliny. Inauguracja skoków na trampolinie następuje podczas
wrześniowego Pikniku Integracyjnego „Dzień Farmera”.
W Teatrze Groteska odbywają się: koncert „Waits Tree dla
Farmy Życia” oraz aukcja charytatywna poprowadzona
przez Andrzeja Ślaskiego.
Zarząd decyduje o konieczności zatrudnienia dyrektora administracyjnego. Zostaje nim Beata Grotkiewicz, członek
zarządu.

2017
Realizowane są dwa duże, wieloletnie projekty dofinansowane ze środków PFRON dla 41 uczestników korzystających z zajęć w Dziennym Centrum Aktywności (siedem
pracowni na Farmie oraz pomieszczenia wielofunkcyjne
w Hostelu). Projekty trwają do marca.
Uczestnicy DCA biorą udział w zimowych wycieczkach
uspołeczniających (m.in. do Parku Świętego Mikołaja w Za116
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On the Polak Potrafi website, the “Trampoline” campaign
is running, with the aim to collect funds for the purchase
of a trampoline. Inauguration of the jumping season takes
place during the September “Farmer’s Day” Inclusive Picnic.
Groteska Theatre hosts the concert “Waits Tree for the Farm
of Life” and a charity auction led by Andrzej Ślaski.
The management makes the decision about the need to
hire an administrative director. Beata Grotkiewicz, a board
member, is appointed for the job.

2017
Two large, long-term projects co-financed from PFRON
funds are implemented, with 41 participants attending
classes at the Day Activity Centre (seven workshops at the
Farm and in the multifunctional rooms at the Hostel). Projects are underway until March.
DCA participants take part in winter socializing trips (including Santa’s Park in Zator, the Wax Museum in Kraków,
Kalwaria Zebrzydowska and Andrychów).
The Farm is visited by the Vice-president of the Nicolaus
Copernicus University, Mr. Andrzej Kulig, the director of
the MOPS in Kraków, Mr. Witold Kramarz, and Mrs. Agnieszka Ścigaj, MP, with Ms Natalia Rzenno, Director of the
Office.
A group of students from the Institute for Postgraduate Education in Płock arrive on a study visit.
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torze, do Muzeum Figur Woskowych w Krakowie, do Kalwarii Zebrzydowskiej i Andrychowa).
Farmę wizytują wiceprezydent UMK pan Andrzej Kulig i dyrektor MOPS w Krakowie pan Witold Kramarz oraz pani
Agnieszka Ścigaj, posłanka na Sejm, wraz z panią Natalią
Rzenno, dyrektor Biura.
Z wizytą studyjną przebywa na Farmie grupa studentów
z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
Przybyli na Farmę goście z Francji (Association „Aide partage et amitié”) obdarowują jej mieszkańców miłymi prezentami (m.in. własnoręcznie robionymi patchworkowymi narzutami na łóżka i materiałami biurowymi oraz materiałami
do zajęć plastycznych).
Na Farmie gości grupa zaprzyjaźnionych Japończyków, którzy dają taneczno-muzyczny występ przed mieszkańcami
i kadrą MDPS.
Na Farmę przyjeżdżają z całej Polski grupy rodziców, poszukujących pomysłu na życie swoich dorosłych niepełnosprawnych dzieci i marzących o miejscu na Farmie dla nich.
23 września w Bazylice Mariackiej odbywa się ślub Marcina, uczestnika zajęć w DCA sprzed kilku lat, okresowo
mieszkającego na Farmie.
Z udziałem rekordowej liczby gości (około 250 osób) odbywa się Piknik Integracyjny „Dzień Farmera”, dofinansowany przez Kraków Airport (w ramach Programu „Wspieramy
sąsiadów”).
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Guests from France visit the Farm from the Association
“Aide partage et amitié”, bringing lovely presents to the
residents – including hand-made patchwork bedspreads and
office supplies as well as materials for arts and crafts classes.
The Farm is visited by a group of friendly Japanese who
host a dance and music show enjoyed by the MDPS residents and staff.
Parents from all over Poland come to the Farm, looking for
an idea for the lives of their adult disabled children, and
dreaming about a place at the Farm for their loved ones.
On September 23, at St. Mary’s Basilica in Kraków, Marcin’s wedding is held – Marcin was a participant in DCA
classes several years earlier, and he lived on the Farm periodically.
With the participation of a highest ever number of guests
(about 250 people), the “Farmer’s Day” Inclusive Picnic is
held, co-financed by the Kraków Airport (under the “We
support our neighbours” program).
As part of employee volunteering program, and thanks to
financial means allocated for this purpose, employees of the
Kraków Airport re-paint part of the basement of the Second
House, which serves mainly the participants of day activities
(cloakrooms, bathrooms, kitchenette, and hall).
The implementation of a two-year project “Developing the
competence of staff working with autistic adults – job-shadowing in model European organizations” begins, financed
from Erasmus+ Program.
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Pracownicy Kraków Airport w ramach wolontariatu pracowniczego i dzięki przyznanym na ten cel środkom finansowym malują część przyziemia Domu Drugiego, służącego
głównie uczestnikom zajęć dziennych (szatnie, łazienki, kuchenka podręczna, korytarz).
Rozpoczyna się realizacja dwuletniego projektu „Rozwijanie kompetencji kadry pracującej na rzecz osób dorosłych
z autyzmem – job-shadowing w modelowych organizacjach
europejskich” w ramach Programu Erasmus+.
W sali koncertowej Radia Kraków odbywa się koncert charytatywny „Hej, szable w dłoń – dla Farmy Życia” połączony z aukcją dzieł sztuki poprowadzoną przez Andrzeja
Ślaskiego. Największe przeboje Kabaretu Elita i radiowego
Studia 202 wykonują: Jerzy Skoczylas wraz z Agą Damrych
i Martą Dzwonkowską.
Mija kolejna 5-letnia kadencja zarządu – odbywa się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Fundacji, podczas którego
powołany zostaje nowy skład zarządu oraz następuje kilka
zmian personalnych w Radzie Fundacji.
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The concert hall of Radio Kraków hosts a charity concert
“Hey sabers in hand – for the Farm of Life” combined with
an auction of works of art led by Andrzej Ślaski. The biggest hits of the “Kabaret Elita” and “Studio 202” are performed by Jerzy Skoczylas with Aga Damrych and Marta
Dzwonkowska.
Another 5-year term of office is concluded – the Foundation’s reporting and election meeting takes place, during
which a new structure of the management board is established, and several staffing changes take place within the
Foundation Council.
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Osoby, które otrzymały tytuł
Dobroczyńcy Fundacji Wspólnota Nadziei
Wanda Sokołowska, Wielka Brytania (2000)
Katarzyna Trezise, Wielka Brytania (2000)
Krystyna Hubczenko-Łyczakowska (2000)
Krzysztof Bogdanowicz (2000)
Barbara Gruskoś (2005)
Jacek Stokłosa (2005)
Radosław Sosnowski (2007)
Zbigniew Fijak (2008)
Maria i Michał Wroniszewscy (2008)
Irma Donders, Holandia (2008)
Organizacja Harcerek i Organizacja Harcerzy ZHP poza granicami Kraju (2010)
Nuala i Pat Matthews (2011)
Anna Themerson (2011)
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Persons granted the title:
the Benefactor of the Community of Hope Foundation
Wanda Sokołowska, Great Britain (2000)
Katarzyna Trezise, Great Britain (2000)
Krystyna Hubczenko-Łyczakowska (2000)
Krzysztof Bogdanowicz (2000)
Barbara Gruskoś (2005)
Jacek Stokłosa (2005)
Radosław Sosnowski (2007)
Zbigniew Fijak (2008)
Maria and Michał Wroniszewski (2008)
Irma Donders, Holandia (2008)
Organisation of ZHP Polish Girl Scouts and Boy Scouts Abroad (2010)
Nuala and Pat Matthews (2011)
Anna Themerson (2011)
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Osoby, które otrzymały tytuł Dobroczyńcy Fundacji Wspólnota Nadziei

Prywatna fundacja holenderska pragnąca pozostać anonimowym darczyńcą (2011)
Arkadiusz Malczyk (2013)
Jerzy Wodnicki (2013)
Andrzej Ślaski (2013)
Władysław Wilk (2013)
Firma Re-Bau Sp. z o.o. (2014)
Jerzy Miller (2015)
Pierwszy Krakowski Klub Soroptimist International (2017)
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Persons granted the title: the Benefactor of the Community of Hope Foundation

Private Dutch Foundation wishing to remain anonymous (2011)
Arkadiusz Malczyk (2013)
Jerzy Wodnicki (2013)
Andrzej Ślaski (2013)
Władysław Wilk (2013)
Re-Bau Sp. z o.o. company (2014)
Jerzy Miller (2015)
First Kraków’s Soroptimist International Club (2017)
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Nagrody, wyróżnienia, dyplomy dla Fundacji
Wspólnota Nadziei i Aliny Perzanowskiej
Złota Odznaka Przyjaciela Dzieci z Autyzmem (1998, Wysoka Komisja Ośrodka Terapeutyczno-Szkolnego dla Dzieci Autystycznych w Krakowie, ul. Bałuckiego 6) dla Aliny Perzanowskiej
Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego (21 grudnia 2000 roku) dla Fundacji Wspólnota
Nadziei w uznaniu osiągnięć w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Honorowy tytuł „Krakowianka Roku 2003” (Pierwszy Krakowski Klub Soroptimist International)
dla Aliny Perzanowskiej
Dyplom w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli”
(28 czerwca 2005 roku) dla Fundacji Wspólnota Nadziei, laureata w kategorii „Polityka społeczna”
Dyplom Uznania dla uczestnika półfinału edycji Konkursu na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską
Pro Publico Bono w 2005 roku (11 listopada 2005 roku)
Dyplom Kapituły Fundacji POLCUL (13 września 2006 roku) dla Aliny Perzanowskiej
za działalność na rzecz osób dotkniętych autyzmem w Krakowie
Nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego Dla Osób Działających Na Rzecz Dobra Innych
Amicus Hominum (2007) – wyróżnienie dla Aliny Perzanowskiej
Statuetka Kieleckiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu
z okazji 15-lecia działalności przyznana „za poświęcenie i trud włożony w tworzenie placówek
Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Kielcach” (2009) dla Aliny Perzanowskiej
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Awards, distinctions, and diplomas granted to the
‘Community of Hope’ Foundation and Alina Perzanowska
Golden Badge of the Friend of Children with Autism (1998, High Commission of the Therapeutic
and Educational Centre for Autistic Children in Kraków, ul. Bałuckiego 6) for Alina Perzanowska
Award by the Marshal of the Małopolska Region (21 December 2000) for the Community of Hope
Foundation in recognition of achievements in the work for the benefit of persons with disabilities
Honorary title of “Krakovian of the Year 2003” (Kraków’s First Soroptimist International Club)
for Alina Perzanowska
Diploma in the competition for the “Crystals of Salt” award by the Marshal of Małopolska Region
(28 June 2005) for the Community of Hope Foundation, winner in the “Social Policy” category
Diploma of Recognition for the participant of the semi-finals of the “Pro Publico Bono”
Best Public Initiatives Competition in 2005 (11 November 2005)
Diploma of the Chapter of the POLCUL Foundation (13 September 2006) for Alina Perzanowska
for her work to the benefit of people affected by autism in Kraków
“Amicus Hominum” award granted by the Self-government of the Małopolska Region
to Persons Acting for the Good of Others (2007) - distinction for Alina Perzanowska
Statuette of the Kielce branch of the National Autism Society on the occasion of the 15th anniversary of
the operation, awarded “for the dedication and effort put into creating the branches
of the National Autistic Society in Kielce” (2009) for Alina Perzanowska
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Nagrody, wyróżnienia, dyplomy dla Fundacji Wspólnota Nadziei i Aliny Perzanowskiej

Wyróżnienie w konkursie do Nagrody Pro Publico „Samorządność dla solidarności”
(listopad 2011) – projekt Centrum Nauki i Życia Farma
Medal św. Brata Alberta (2013) dla Aliny Perzanowskiej za działalność
na rzecz osób autystycznych i za utworzenie Farmy Życia
Wyróżnienie „Semper in Altum” za utworzenie i prowadzenie Centrum Nauki i Życia Farma,
ośrodka pobytu stałego, pracy, terapii i rehabilitacji oraz rekreacji dla dorosłych osób z autyzmem,
od pana posła Józefa Lassoty (2015)
Statuetka dla Zasłużonego Rolnika (2016), Dożynki Gminne 2016,
Urząd Gminy Zabierzów
Tytuł „Kobiety Charyzmatycznej” w kategorii Kobieta wszechstronna
dla Aliny Perzanowskiej od Kapituły Programu: Kobieta Charyzmatyczna
wraz z organizatorami „Why” Media Group oraz Magazynem „Why Story” (2018)
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Awards, distinctions, and diplomas granted to the ‘Community of Hope’ Foundation and Alina Perzanowska

Distinction in the competition for the Pro Publico Bono Award “Self-Governance for Solidarity”
(November 2011) – for the project of the “Farm of Life” Residential and Educational Centre
Medal of Saint Brother Albert (2013) for Alina Perzanowska for her work benefiting people
with autism, and for creating the Farm of Life
“Semper in Altum” distinction for setting up and running the “Farm” Residential and Educational
Centre, for permanent residence, work, therapy, rehabilitation, and recreation
for adults with autism, from Mr Józef Lassota (2015)
Statuette for the Meritorious Farmer (2016), Communal Harvest Festival 2016,
from Municipal Office in Zabierzów
The title of the “Charismatic Woman” in the category of a versatile woman for Alina Perzanowska,
from the Chapter of the “Charismatic Woman” Program, together with the organizers
of “Why” Media Group and the “Why Story” magazine (2018)
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Publikacje Fundacji Wspólnota Nadziei
1. „Żyć z autyzmem. Wybrane zagadnienia dotyczące problematyki osób dorosłych z autyzmem”. Materiały szkoleniowe pod redakcją Aliny Perzanowskiej, Agaty Wolińskiej-Chlebosz, Agnieszki Dąbek-Malczyk, wyd. FWN, 2002 (dofinansowanie ze środków Phare Access w ramach projektu „Organizacja systemu wsparcia dla osób z autyzmem”).
2. „Dorośli z autyzmem. Teoria i praktyka”, Hugh Morgan (tłumaczenie z języka ang. Paweł Paszkowski,
Elżbieta Krasodomska, Dorota Wąsik, redakcja Iwona Pisiewicz), wyd. FWN, 2004 (dofinansowanie
ze środków Ambasady Królestwa Niderlandów w ramach projektu „Info-Autyzm”, program MATRA/
KAP).
3. „Autyzm w centrum uwagi. Podręcznik z ćwiczeniami dla profesjonalistów”, Tom McKernan, John
Mortlock (tłumaczenie z języka ang. Elżbieta Krasodomska, redakcja Agnieszka Dąbek-Malczyk, Alicja Maurer, Alina Perzanowska), wyd. FWN, 2004 (dofinansowanie ze środków Ambasady Królestwa
Niderlandów w ramach projektu „Info-Autyzm”, program MATRA/KAP).
4. „Jestem szczególny. Wprowadzanie dzieci i młodych osób w ich zaburzenie ze spektrum autyzmu”, Peter Vermeulen (tłumaczenie z języka ang. Elżbieta Krasodomska, redakcja Agnieszka Dąbek-Malczyk),
wyd. FWN, 2004 (dofinansowanie ze środków Ambasady Królestwa Niderlandów w ramach projektu
„Info-Autyzm”, program MATRA/KAP).
5. Katalog aukcyjny „Aukcja charytatywna na rzecz ośrodka dla osób z autyzmem Farma Życia”, redakcja i projekt Drukarnia Know-How, wyd. FWN, 2006.
6. „Strategia funkcjonowania i rozwoju gospodarstwa ekologicznego”, praca zbiorowa pod redakcją
Beaty Grotkiewicz, wyd. FWN, 2007 (w ramach projektu „Strategia na życie. Integracja społeczna
i zawodowa osób z autyzmem” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach FIO).
7. Folder „10-lecie Fundacji Wspólnota Nadziei”, redakcja Iwona Pisiewicz, wyd. FWN, 2008.
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Publications by the Community of Hope Foundation
1. “Living with autism. Selected issues regarding adults with autism” (in Polish). Training materials edited by Alina Perzanowska, Agata Wolińska-Chlebosz, Agnieszka Dąbek-Malczyk, FWN 2002 (cofinanced from Phare Access under the project “Organization of a support system for people with
autism”).
2. Polish translation of “Adults with autism. Theory and practice” by Hugh Morgan (translated from
English by Paweł Paszkowski, Elżbieta Krasodomska, Dorota Wąsik, edited by Iwona Pisiewicz), FWN
2004 (co-financed by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, as part of the “Info-Autyzm”
project, MATRA / KAP program).
3. Polish translation of “Autism Focus Workbook: Training Workbook for Professionals” by Tom McKernan, John Mortlock, et al. (translated from English by Elżbieta Krasodomska, Agnieszka DąbekMalczyk, Alicja Maurer, Alina Perzanowska), FWN 2004 (co-financed by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands as part of the “Info-Autyzm” project, MATRA / KAP program).
4. Polish translation of “I am special. Introducing Children and Young People to Their Autism Spectrum
Disorder” by Peter Vermeulen (translated from English by Elżbieta Krasodomska, edited by Agnieszka
Dąbek-Malczyk), FWN 2004 (co-financed by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands as part
of the “Info-Autyzm” project, MATRA / KAP program).
5. Auction catalogue (in Polish) “Charity auction for the centre for people with autism - Farma Życia”
(in Polish) edited and designed by the Know-How Printing House, FWN 2006.
6. “Strategy for the functioning and development of an organic farm” (in Polish), collective work edited
by Beata Grotkiewicz, FWN 2007 (as part of the project “Strategy for Life: Social and vocational integration of people with autism”, co-financed by the Ministry of Labour and Social Policy under the
FIO program).
7. “10th anniversary of the Community of Hope Foundation”, edited by Iwona Pisiewicz, FWN 2008.
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Publikacje Fundacji Wspólnota Nadziei

8. Broszura „Organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem”, praca
zbiorowa, wyd. FWN, 2008 (w ramach projektu „Organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
9. „Objuczona dusza”, Yolande i Alain Letur (tłumaczenie z języka fr. Jacek Zathey, redakcja Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, Alina Perzanowska), wyd. FWN, 2011 (środki własne).
10. „Niepospolici. Praca – twórczość – realizacja, czyli wsparcie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem”, Edward Bolak, wyd. FWN, 2011 (w ramach projektu „Wsparcie zatrudnienia osób dorosłych
z autyzmem” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
11. Broszura „Wsparcie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem”, praca zbiorowa, wyd. FWN, 2012
(w ramach projektu „Wsparcie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
12. Katalog aukcyjny „Artyści Piwnicy pod Baranami dla Farmy Życia”, redakcja i projekt graficzny Gabriela Pierek, wyd. FWN, 2013.
13. Katalog aukcyjny „Urszula Dudziak akustycznie”, redakcja i projekt graficzny Gabriela Pierek, wyd.
FWN, 2013.
14. Katalog aukcyjny „Artyzm dla Autyzmu. Marek Bałata. Variations”, redakcja i projekt graficzny Gabriela Pierek, wyd. FWN, 2014.
15. Broszura „Pracownik z autyzmem mimo autyzmu. Doświadczenia i przykłady dobrych praktyk”, praca zbiorowa, wyd. FWN, 2015 (w ramach projektu „Edu-Autyzm” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego).
16. Broszura „Platforma internetowa dla osób z autyzmem”, praca zbiorowa, wyd. FWN, 2015 (w ramach projektu „Edu-Autyzm” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
17. „Specyfika osób z autyzmem: od rozumienia do interwencji”, Edward Bolak, wyd. FWN, 2015 (w ramach projektu „Wzrost kompetencji funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych w Krakowie
w poszanowaniu praw dorosłych osób ze spektrum autyzmu” dofinansowanego ze środków Gminy
Miejskiej Kraków).
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Publications by the Community of Hope Foundation

8. “Organization of support model in the field of employment of adults with autism”, collective work
(in Polish), FWN 2008 (under the project “Organization of support model in the field of employment
of adults with autism” co-financed from the European Social Fund).
9. Polish translation of “L’âme bâtée” by Yolande and Alain Letur (translation from the French by
Jacek Zathey, edited by Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska and Alina Perzanowska), FWN 2011 (own
funds).
10. “Uncommonly. Work - creativity – implementation. Employment support for adults with autism” (in
Polish), Edward Bolak, FWN 2011 (under the project “Support for the employment of adults with
autism”, co-financed from the European Social Fund).
11. Brochure “Employment support for adults with autism” (in Polish), collective work, FWN 2012 (under the project “Support for the employment of adults with autism”, co-financed from the European
Social Fund).
12. Auction catalogue (in Polish) “Artists of Piwnica pod Baranami for the Farm of Life”, edited and designed by Gabriela Pierek, FWN 2013.
13. Auction catalogue (in Polish) “Urszula Dudziak acoustically”, edited and designed by Gabriela Pierek,
FWN 2013.
14. Auction catalogue (in Polish) “Artistry for Autism. Marek Bałata. Variations”, edited and designed by
Gabriela Pierek, FWN 2014.
15. Brochure “Employee with autism, despite autism. Experiences and examples of good practice” (in
Polish), collective work, FWN 2015 (as part of the “Edu-Autyzm” project co-financed from the European Social Fund).
16. Brochure “Internet Platform for People with Autism” (in Polish), collective work, FWN 2015 (as part
of the “Edu-Autyzm” project, co-financed from the European Social Fund).
17. “The specificity of people with autism: from understanding to intervention” (in Polish), Edward
Bolak, FWN 2015 (as part of the project “Increased competences of officers and employees of uniformed services in Kraków in respecting the rights of adults on the autism spectrum” co-financed by
the Municipality of Kraków).
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Publikacje Fundacji Wspólnota Nadziei

18. Broszura „Farma Życia ma 10 lat”, redakcja Dorota Wąsik, wyd. FWN, 2015.
19. Katalog aukcyjny „Z precyzją mechanika, z wizją poety. Richard Wawro, malarstwo”, redakcja Krystyna Łyczakowska, projekt graficzny Jacek Maria Stokłosa, wyd. FWN, 2015.
20. „Albumy aktywności społecznej i obywatelskiej”, Edward Bolak, Maria Bozowska-Bolak, Alina Perzanowska, wyd. FWN, 2016 (w ramach projektu „Obywatele z autyzmem aktywni społecznie” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach FIO oraz Województwa
Małopolskiego).
21. „Kilka wyjaśnień w sprawie Karty praw osób z autyzmem i Albumów aktywności społecznej i obywatelskiej dla rodziców osób z autyzmem”, Edward Bolak, wyd. FWN, 2016 (w ramach projektu „Obywatele z autyzmem aktywni społecznie” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach FIO oraz Województwa Małopolskiego).
22. Katalog aukcyjny „Koncert charytatywny połączony z aukcją dzieł sztuki”, redakcja Krystyna Łyczakowska, projekt graficzny Jacek Maria Stokłosa, wyd. FWN, 2016.
23. Katalog aukcyjny „Hej, szable w dłoń dla Farmy Życia”, redakcja Krystyna Łyczakowska, projekt
graficzny Jacek Maria Stokłosa, wyd. FWN, 2017.
24. „Model wsparcia dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówkach pobytu dziennego”, praca zbiorowa pod redakcją naukową Edwarda Bolaka, Krzysztofa Gerca, Renaty Stefańskiej-Klar, wyd. FWN, 2018 (w ramach projektu „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej
– tworzenie modelowego rozwiązania” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

134

! Folder 2018.indd 134

2018-09-18 22:39:25

Publications by the Community of Hope Foundation

18. The brochure “Farma Życia is 10 years old”, edited by Dorota Wąsik, FWN 2015.
19. Auction catalogue (in Polish) “Precision of a mechanic, the vision of a poet. Richard Wawro, painting”, edited by Krystyna Łyczakowska, graphic design by Jacek Maria Stokłosa, FWN 2015.
20. “Albums of social and civic activity” (in Polish) by Edward Bolak, Maria Bozowska-Bolak, Alina Perzanowska, FWN 2016 (under the project “Citizens with socially active autism” co-financed by the Ministry of Labour and Social Policy under the FIO and the Małopolska Voivodship).
21. “Some explanations regarding the Charter of the Rights of People with Autism and Albums of Social
and Civic Activity for Parents of People with Autism” (in Polish), Edward Bolak, FWN 2016 (under
the project “Citizens with socially active autism” co-financed by the Ministry of Labour and Social
Policy under the FIO and the Małopolska Voivodship).
22. Auction catalogue (in Polish) “Charity concert combined with the auction of works of art”, edited by
Krystyna Łyczakowska, graphic design by Jacek Maria Stokłosa, FWN 2016.
23. Auction catalogue (in Polish) “Hey! Sabres in hand for the Farm of Life”, edited by Krystyna
Łyczakowska, graphic design by Jacek Maria Stokłosa, FWN 2017.
24. “Model of support for adults with autism spectrum disorder in day care centres” (in Polish), collective
work edited by Edward Bolak, Krzysztof Gerc, Renata Stefańska-Klar, FWN 2018 (under the project
“Assisting people with autism in a day centre – creating a model solution” financed from the State
Fund for Rehabilitation of Persons with Disabilities).
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UCHWAŁA
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r.
Karta Praw Osób z Autyzmem

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby z autyzmem mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób z autyzmem do:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

! Folder 2018.indd 136

możliwie niezależnego i w pełni wartościowego życia, pozwalającego na pełne rozwinięcie własnych
możliwości, wykorzystanie szans życiowych i pełnienie ról społecznych;
adekwatnej, bezstronnej, dokładnej i przeprowadzonej w możliwie najwcześniejszym okresie życia
diagnozy i opinii medycznej, pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej;
łatwo dostępnej, bezpłatnej i adekwatnej edukacji, dostosowanej do możliwości i potrzeb ucznia
z autyzmem i pozwalającej na pełnienie ról społecznych, w tym szczególnie ról zawodowych;
pełnego uczestnictwa w procesie podejmowania wszelkich decyzji dotyczących ich przyszłości, także
za pośrednictwem reprezentantów; w miarę możliwości ich życzenia powinny być uwzględniane
i respektowane;
warunków mieszkaniowych uwzględniających specyficzne potrzeby i ograniczenia wynikające z ich
niepełnosprawności;
wsparcia technicznego i asystenckiego niezbędnego do zapewnienia możliwie produktywnego życia,
gwarantującego szacunek i możliwy poziom niezależności;
wynagrodzenia wykluczającego dyskryminację oraz wystarczającego do zapewnienia niezbędnego
wyżywienia, odzieży, mieszkania, a także gwarantującego zaspokojenie innych koniecznych potrzeb
życiowych;
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Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. Karta Praw Osób z Autyzmem

8)

9)

10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)
18)
19)

uczestniczenia, w miarę możliwości bezpośrednio lub za pośrednictwem reprezentantów, w procesach tworzenia dla nich form wsparcia oraz tworzenia i zarządzania placówkami tak, aby były one
dostosowane do ich specyficznych potrzeb;
odpowiedniego poradnictwa i usług dotyczących zdrowia fizycznego, psychicznego oraz zaspokojenia potrzeb duchowych, w tym również zapewnienia odpowiednich z uwagi na potrzeby i wybory
osoby metod terapeutycznych i leczenia farmakologicznego;
odpowiedniego kształcenia i przygotowania zawodowego oraz zatrudnienia, wykształcenia i szkolenia zawodowego wykluczającego dyskryminację i stereotypy, uwzględniających indywidualne zdolności, możliwości i prawo wyboru zainteresowanej osoby;
wsparcia w korzystaniu ze środków transportu w formie adekwatnej do ich potrzeb i możliwości;
wsparcia umożliwiającego uczestniczenie i korzystanie z dóbr kultury, rozrywki, wypoczynku
i sportu;
wsparcia umożliwiającego równy dostęp do usług publicznych oraz rozwijanie aktywności społecznej;
poszanowania intymności życia osobistego oraz do tworzenia pozbawionych przymusu związków
z innymi osobami, w tym również związków małżeńskich;
bezpośrednich lub za pośrednictwem reprezentantów porad prawnych i usług adwokackich, a także
do pełnej opieki prawnej i ochrony ustawowej;
egzystencji w warunkach odpowiednich do ich możliwości i potrzeb, w szczególności do egzystencji
pozbawionej lęku i poczucia zagrożenia związanego z nieuzasadnionym umieszczeniem w szpitalu
psychiatrycznym albo w innych instytucjach ograniczających swobodę i wolność osobistą;
ochrony przed nadużyciami, przemocą fizyczną i zaniedbaniem;
adekwatnej terapii i ochrony przed nadużywaniem i przedawkowaniem środków farmakologicznych;
uzyskiwania bezpośredniego bądź za pośrednictwem reprezentantów dotyczących ich informacji,
w szczególności danych pochodzących z dokumentów i rejestrów medycznych, psychologicznych,
edukacyjnych i administracyjnych.
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Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. Karta Praw Osób z Autyzmem

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż powyższe prawa wynikają z Konstytucji, Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, Konwencji o prawach
dziecka, Standardowych zasad wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz innych aktów prawa międzynarodowego i wewnętrznego, apeluje do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i władz jednostek
samorządu terytorialnego o podejmowanie działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw.
MARSZAŁEK SEJMU
/ – / Ewa Kopacz
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