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CO NAS SKŁONIŁO DO ZORGANIZOWANIA KONFERENCJI?

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej bajki” skupia rodziców i 
opiekunów dzieci i młodzieży ze spektrum zaburzeń autystycznych. Celem 
Stowarzyszenia są działania niosące pomoc grupie dzieci z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu poprzez organizowanie dobrych form spędzania wolnego czasu 
w ramach zajęć grupowych wspierających ich indywidualną terapię oraz - szukania 
rozwiązań dotyczących zapewnienia im godnego życia w dorosłości.



CO NAS SKŁONIŁO DO ZORGANIZOWANIA KONFERENCJI?

Podopieczni Stowarzyszenia to dzieci i młodzież w wieku szkolnym, na rożnych 
etapach edukacyjnych.

Rodzice, w dużej mierze osoby aktywne zawodowo, są w pełni świadomi, że 
nieuchronnie zbliża się czas zakończenia etapu edukacji przez ich dzieci i zadają 
sobie pytanie CO DALEJ?

Zatem organizacja konferencji miała za zadanie pomóc w odpowiedzi na to pytanie 
poprzez:



CO NAS SKŁONIŁO DO ZORGANIZOWANIA KONFERENCJI?

wymianę dobrych praktyk, rozwiązań stosowanych w naszym kraju i poza 
granicami w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób ze spektrum 
autyzmu

wymianę doświadczeń i wizji dotyczących zapewnienia bezpiecznej i godnej 
przyszłości dzieci i młodzieży ze spektrum zaburzeń autystycznych

uświadomienie rodzicom/opiekunom perspektyw(a właściwie braku perspektyw) 
zarówno w sferze zawodowej jak również  w sferze socjalno-bytowej dla osób 
niepełnosprawnych

wskazania rodzicom/opiekunom osób z autyzmem                                        
rozwiązań dostępnych w Polsce dla osób z autyzmem,                                          
które zakończyły etap edukacji 



KOGO ZAPROSILIŚMY DO PODZIELENIA SIĘ 
SWOIMI DOŚWIADCZENIAMI I DLACZEGO?
ALEKSANDRA CIECHOMSKA-SMERECZYŃSKA KLUBOKAWIARNIA „ŻYCIE JEST 

FAJNE” ZATRUDNIAJĄCA OSOBY HFA,ZA

 KSIĄDZ STANISŁAW JURCZUK – KATOLICKI DPS DLA ONI W MILANÓWKU I 
BRWINOWIE

ALINA PERZANOWSKA, PREZES ZARZĄDU FUNDACJI „WSPÓLNOTA NADZIEI” 
INICJATOR POWSTANIA „FARMY ŻYCIA” W WIĘCKOWICACH



KOGO ZAPROSILIŚMY DO PODZIELENIA SIĘ 
SWOIMI DOŚWIADCZENIAMI I DLACZEGO?
ZDZISŁAWA DIERZBICKA – WICEPREZES FUNDACJI „POMOCNA DŁOŃ” (DPS DLA 

OSÓB Z OSÓB Z ZD)

ALEKSANDRA MALINOWSKA- DYREKTOR BIELAŃSKIEGO ŚRODOWISKOWEGO 
DOMU SAMOPOMCY

PAWEŁ URBANOWICZ – PREZES ZARZĄDU FUNDACJI „NASZ DOM” , W KTÓREJ 
POWSTAJE WSPÓLNOTA PRACA I ŻYCIE



KOGO ZAPROSILIŚMY DO PODZIELENIA SIĘ 
SWOIMI DOŚWIADCZENIAMI I DLACZEGO?
KRZYSZTOF RATAJ, TRENER PRACY Z PRACOWNI RZECZY RÓŻNYCH” FUNDACJI 

„SYNAPSIS”

LIDIA KLARO-CELEJ, PROFESOR OŚWIATY, B. DORADCA METODYCZNY DS. 
KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO M. ST. WARSZAWY, UCZESTNIK WIELU KRAJOWYCH I 
ZAGRANICZNYCH WIZYT STUDYJNYCH DLA DOROSŁYCH ONI 



KOGO ZAPROSILIŚMY DO PODZIELENIA SIĘ 
SWOIMI DOŚWIADCZENIAMI I DLACZEGO?
Wszyscy prelegenci  to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, 
osoby z olbrzymim doświadczeniem merytorycznym ale również 
praktycznym. Przekazali oni uczestnikom konferencji wiedzę i 
rozwiązania kluczowe(niekiedy pionierskie w skali całego kraju) w 
sprawowaniu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w dorosłym 
życiu.



KOGO ZAPROSILIŚMY DO PODZIELENIA SIĘ 
SWOIMI DOŚWIADCZENIAMI I DLACZEGO?
Wypracowane przez nich rozwiązania można potraktować jako 

modelowe, mogą być przykładem dla osób i organizacji, które chcą taką 
działalność podjąć w przyszłości.



PREZENTACJE PRELEGENTÓW

Ksiądz Stanisław Jurczuk



KATOLICKIE STOWARZYSZENIE

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ARCHIDIECEZJI

WARSZAWSKIEJ

01-441-Warszawa, ul. Deotymy 41

tel/faks 22 837 42 61

e-mail: ksnaw@ksnaw.pl

www.ksnaw.pl



Katolickie Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnych Archidiecezji 

Warszawskiej 

jest organizacją zrzeszającą osoby
niepełnosprawne (głównie niepełnosprawne
intelektualnie), ich rodziców, opiekunów,
przyjaciół i wolontariuszy; utworzoną w 1995
roku i zatwierdzoną dekretem ks. Prymasa z dn. 2
lutego 1995r. KSN AW posiada osobowość
prawną kościelną i cywilną, a od sierpnia 2004 r.
ma status organizacji pożytku publicznego.

Jesteśmy jedną z nielicznych organizacji, które w 
sposób kompleksowy próbują rozwiązywać
problemy osób niepełnosprawnych w swoim 
środowisku od lat ajwcześniejszych do późnej 
starości.

•



Początki nieformalne naszego środowiska to rok 1987 r.,
kiedy to w parafii św. Józefa w Warszawie na Kole powstała grupa
pn. „Rodzina specjalnej troski”. Skupiała ona rodziny mające
upośledzone dzieci w różnym wieku i różnym stopniu. Jej
początkowe działania zmierzały do zapewnienia osobom
niepełnosprawnym należnego im miejsca w życiu parafii
(dostępność katechezy, możliwość przystępowania do
sakramentów, uczestnictwo w liturgii). Stale przybywali nowi
członkowie (także niepełnosprawni ruchowo) i wkrótce stało się
koniecznością powołanie regularnej struktury, która
umożliwiałaby podejmowanie bardziej śmiałych zadań i
stworzyła podstawy do finansowania działalności przez różne
podmioty.



Wraz ze zmianami ustrojowymi zmieniło się ustawodawstwo 
dotyczące osób niepełnosprawnych, dające możliwość prawną 
budowania państwa obywatelskiego.

• USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach  

• USTAWA z dnia 17 maja 1989 o stosunku Państwa  do  Kościoła 
Katolickiego 

• USTAWA z dnia 9 maja 1991 o zatrudnianiu i rehabilitacji 
zawodowej  osób niepełnosprawnych 

• USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

• USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie   



Warsztat Terapii Zajęciowej 

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

przy ul. Deotymy 41 w Warszawie powstał w 1995 r.

W siedmiu pracowniach 35 osób niepełnosprawnych intelektualnie pod kierunkiem instruktorów 
terapii zajęciowej wytwarza piękne, unikatowe przedmioty, uczestniczy w zajęciach 
rehabilitacyjnych, edukacyjnych, a także pogłębia swoje umiejętności społeczne i zawodowe.

Warsztat Terapii Zajęciowej 

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

przy ul. Modrzewiowej 2 w  Piasecznie powstał 1996 r.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, w której prowadzona jest 
rehabilitacja społeczna i zawodowa osób dorosłych z niepełnosprawnością fizyczną i 
intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym. W terapii bierze udział 51 osób powyżej 18 
roku życia, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do 
uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej.



Ośrodek Rehabilitacyjno -Terapeutyczny w Bliznem

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

przy ulicy Kopernika 10 Blizne Jasińskiego powstał w 2000 r.

Ośrodek w Bliznem powstał z inicjatywy rodziców, przy wsparciu gminy Stare Babice. Działa przy 
Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Jest jedyną placówką na 
terenie Powiatu, w której stworzono program wczesnej interwencji dla dzieci niepełnosprawnych. 
Pod fachową opieką specjalistów przebywa tam obecnie ok. 30 dzieci, z porażeniem mózgowym, z 
zespołami genetycznymi, epilepsją, autyzmem, mutyzmem i głębokim upośledzeniem umysłowym. 
Dla każdego z nich opracowuje się indywidualny program rehabilitacji.

Warsztat Terapii Zajęciowej 

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

przy ul. Karolkowej 71 w  Warszawie powstał 1997 r.

Jest to ośrodek dziennego pobytu dla 45 uczestników - osób z niepełnosprawnością intelektualną 
- całkowicie dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Z naszymi podopiecznymi pracuje 9 terapeutów zajęciowych w 9 różnych pracowniach  oraz 
psycholog.



Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

przy ul. Piasta 5 w  Milanówku powstał 2001 r.

Przeznaczony jest dla 54 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Na terenie placówki 
oferujemy możliwość zamieszkania na stałe, na pobyt czasowy, oraz gościnnie. Do dyspozycji 
mieszkańców są pokoje jedno i dwuosobowe, które rozmieszczone są na trzech piętrach budynku 
(winda), który jest całkowicie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych Wszyscy 
mieszkańcy mają zapewnioną opiekę terapeutyczną pielęgnacyjno-opiekuńczą , rehabilitacyjną, 
psychologiczną i pielęgniarską w odpowiednio przygotowanych do tego celu pomieszczeniach.

Warsztat Terapii Zajęciowej 

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

przy ul. Spacerowej 1a w  Milanówku powstał 2001 r.

Powołany został jako miejsce pobytu dziennego, terapii i rehabilitacji dorosłych osób z 
niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną. W zajęciach warsztatowych udział bierze 30 
uczestników. Terapia prowadzona w warsztacie realizowana jest na podstawie Indywidualnego 
Programu Terapii i Rehabilitacji opracowanego dla każdego uczestnika



Środowiskowy Dom Samopomocy

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

przy ul. Błońskiej 46/48 w Podkowie Leśnej powstał 2005 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu, typu B, przeznaczoną dla 30 
osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Podstawowym zadaniem Domu jest 
podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników, niezbędnych do możliwie jak najbardziej 
samodzielnego życia.

Warsztat Terapii Zajęciowej 

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

przy ul. Ks. Sajny 4 w  Górze Kalwarii powstał 2013 r.

Dzięki dobrej współpracy KSNAW z samorządem lokalnym udało się otworzyć filię WTZ Piaseczno 
w Górze Kalwarii. W trzech pracowniach pracuje 15 uczestników – mieszkańców gminy Gora
Kalwaria 



DZIAŁANIA

• MSZA INTEGRACYJNA

Od początku istnienia KSN AW spotykamy się co miesiąc w każdą drugą niedzielę
miesiąca w kościele św. Józefa przy ul. Deotymy 41 o godz. 13.00 na Mszy św. w
której aktywnie uczestniczą osoby niepełnosprawne. Czytają lekcję śpiewają psalm.
Potem przy herbacie i ciastkach, można porozmawiać lub posłuchać kogoś ciekawego.

• PIESZA PIELGRZYMKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Od 1992 roku wyrusza z Warszawy na Jasna Górę w dniach 5-15 sierpnia piesza 
pielgrzymka osób niepełnosprawnych. Jedyna w Polsce pielgrzymka z trasą całkowicie 
dostosowaną do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

• ULICA INTEGRACYJNA 

Taką nazwę przybiera raz w roku ulica Deotymy na warszawskim Kole, przy której w 
przedszkolach, szkołach, domach kultury, warsztatach terapii zajęciowej na co dzień 
jest realizowana idea integracji. Przez kilka godzina na ulicy zamkniętej dla ruchu bawią 
się razem zdrowi i niepełnosprawni.  



DZIAŁANIA

• PLOSKIE BETLEJEM

Wystawiane corocznie przedstawienie „Polskie Betlejem - Przesłanie  Miłosierdzia” w 
okresie Bożego Narodzenia w kościołach, szkołach, domach kultury

• TURNUSY REHABILITACYJNE I WYPOCZYNKOWE

Wyjazdy rodzinne, wycieczki, pielgrzymki krajowe i zagraniczne, rekolekcje.

WOLONTARIAT

Współpraca z wolontariuszami jest od 2003 roku uregulowana zapisami ustawy o
pożytku publicznym i wolontariacie.

To wszyscy członkowie KSN AW, a także ci, którzy w czasie pielgrzymki, turnusów
rehabilitacyjnych, odrabiania własnych praktyk studenckich lub w godzince wolnego
czasu chcą być razem z nami.

To przeważnie młodzi ludzie: uczniowie szkół średnich i studenci. Są też osoby
pracujące, starsze, rodzice dzieci niepełnosprawnych.



ŹRÓDŁA   FINANSOWANIA

PFRON 

Budżet Państwa

PCPR

Starostwa

Urzędy Miasta i Gminy

Urzędy Wojewódzkie

Urzędy Marszałkowskie

Fundacje

Sponsorzy prywatni i instytucjonalni



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 

Archidiecezji Warszawskiej
05-840 Brwinów ul. Wiosenna 21



• Dom przeznaczony jest dla 50 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dysponuje pokojami 
jednoosobowymi i dwuosobowymi, które rozmieszczone są na dwóch piętrach budynku. Każdy 
pokój wyposażony jest w łazienkę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

• Pomieszczenia mieszkalne są czyste i estetyczne, pokoje wyposażone są w podstawowy sprzęt 
meblowy, instalację przyzywowo-alarmową oraz instalację przeciwpożarową.

• W domu znajduje się świetlica, kaplica, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenia do 
terapii i rehabilitacji, kuchnia, pralnia, pomieszczenia do prania i suszenia oraz pokoje gościnne.

• Dom położony jest w sąsiedztwie domów jednorodzinnych, w cichej i spokojnej okolicy. 
Posiada własny duży ogród, który w okresie letnim zapewnia mieszkańcom miłe spędzanie 
czasu. Dom i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych.











W domu zapewniamy mieszkańcom rodzinną atmosferę i sprzyjające warunki do rozwoju każdego
z nich. W codziennym funkcjonowaniu i na zajęciach terapeutycznych, które odbywają się
każdego dnia rozwijamy umiejętności poznawcze, społeczne, osobiste. Zapewniamy
mieszkańcom rehabilitacje, a także hipoterapię. Wspieramy podopiecznych emocjonalnie i
zapewniamy pomoc psychologiczną

W pracowni plastycznej mieszkańcy mogą się spełniać artystycznie, to miejsce nieograniczonych
twórczych możliwości. Na papierze, płótnie, kartonie, czy tkaninie przy pomocy pędzla,
ołówka, kredki tworzą małe dzieła sztuki. Przygotowują świąteczne kartki z życzeniami, czy
zaproszenia na imprezy okolicznościowe. Prace mieszkańców ozdabiają Dom, obdarowujemy
nimi naszych bliskich.

Aby brać udział w pracowni plastycznej nie trzeba posiadać zdolności artystycznych, same
tworzenie obrazów, rzeźb, czy kartek świątecznych ma w sobie już aspekt terapeutyczny,
pomaga im rozwiązywać problemy i konflikty, rozwijać umiejętności interpersonalne, kierować
własnym zachowaniem, redukować stres, podnosić samoocenę.





Pracownia komputerowa to miejsce gdzie mieszkańcy zdobywają wiedzę i umiejętności
prawidłowej obsługi komputera, zapoznają się z możliwościami programów użytkowych i ich
wykorzystywaniem do własnych potrzeb. Uczą się pisać, często też korzystają z gier
komputerowych. Zapewniamy im dostęp do Internetu i do poczty internetowej, prowadzą
korespondencję mailową z rodziną i z przyjaciółmi. Dzięki Internetowi mogą przenieś się w
miejsca, do których normalnie nigdy by nie dotarli. Bardzo lubią korzystać z tej formy
podróżowania.





Hipotearapia – forma rehabilitacji psycho-ruchowej. Do prowadzenia tych zajęć wykorzystujemy
własne konie. Posiadamy cztery Koniki Polskie, które w tej formie terapii są nam bardzo
pomocne. Hipoterapia stanowi jeden z elementów rehabilitacji leczniczej i jako taka jest
prowadzona u nas przez instruktorów. Jej celem jest przywrócenie choremu sprawności
fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. To jedno z ulubionych
zajęć mieszkańców. Obcowanie ze zwierzętami na świeżym powietrzu zawsze przyciąga wielu
chętnych.







Dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszą się przejazdy bryczką. Jeździmy nią do
zaprzyjaźnionych placówek, odwiedzamy pobliskie miejscowości. Jest to świetne
uzupełnieni hipoterapii, relaksuje i odpręża. Często jesteśmy zapraszani do wzięcia udziału
w różnych uroczystościach, czy to samorządowych, czy parafialnych, na których bryczka
i nasze konie zawsze cieszą się dużą popularnością.





Sala rehabilitacyjna to kolejne miejsce gdzie mieszkańcy mogą skorzystać z fachowej pomocy
rehabilitanta. Zajęcia obejmują ćwiczenia ogólnokondycyjne oraz ćwiczenia indywidualne.
Uczestnicy otrzymają do dyspozycji: drabinki gimnastyczne, materace, rowerki treningowe,
UGUL z osprzętem, stół do masażu oraz inny drobny sprzęt rehabilitacyjny np. piłki lekarskie.
Korzystanie z tych zajęć jest dla mieszkańców bardzo ważne, pozwala im rozładować emocje,
odprężyć się od innych zajęć, mogą wykonywać różnorodne ćwiczenia fizyczne, gimnastykę,
zajęcia usprawniające motorykę ciała.





Zajęcia kulturalo-oświatowe w domu to świetna okazja do wzbogacania wiedzy o życiu drugiego
człowieka, to wzmocnienie kontaktów z lokalnym środowiskiem poprzez występy i
spotkania z innymi ludźmi. Kształtowanie zainteresowań, zamiłowań i radzenie sobie w różnych
sytuacjach społecznych. To czas na pogawędki, gry, zabawy i oglądanie telewizji.



Uczestniczymy w życiu kulturalnym środowiska. Sami także tworzymy wydarzenia artystyczne na
terenie Domu i bierzemy w nich czynny udział. Mieszkańcy bardzo chętnie biorą udział w takich
wydarzeniach i mocno się w nie angażują.

Zdjęcia przedstawiają Misterium Męki Pańskiej.



Polskie Betlejem

Jednym z ważniejszych wydarzeń artystycznych, w które od wielu lat jesteśmy mocno zaangażowani
jest przedstawianie bożonarodzeniowe „Polskie Betlejem”. To duchowo-artystyczno-patriotyczne
przedstawienie, które wystawiamy w okolicznych parafiach, w ośrodkach kultury i wszędzie tam
gdzie jesteśmy zapraszani.

Mieszkańcy bardzo sobie cenią taką formę artystycznego spełniania.   





Aktywnie udzielamy się w zawodach sportowych.

Aktywność fizyczna jest bardzo ważnym elementem wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych
intelektualnie, dlatego wykorzystujemy wszystkie okazje aby zapewnić naszym mieszkańcom
jak najwięcej ruchu.

Zdjęcia przedstawiają nasz udział w różnych wydarzeniach sportowych





Bierzemy udział w wielu konkursach plastycznych zdobywając uznanie, co podkreślają liczne
dyplomy i nagrody. Nasze prace są wystawiane na kiermaszach i plenerach artystycznych.
Często towarzyszą podczas imprez kulturalno-artystycznych organizowanych przez samorządy,
gminy, parafie i zaprzyjaźnione placówki.





Dom cały czas tętni życiem, z okazji świąt i innych uroczystości zapraszamy do nas zaprzyjaźnione
placówki, rodziców i opiekunów. Organizujemy bale, zabawy i przedstawienia. Są to wspaniałe
okazje do miłego spędzania czasu w miłej atmosferze z najbliższymi nam osobami.





Wielu naszych mieszkańców uczęszcza na zajęcia terapeutyczne do innych ośrodków. Są to
najczęściej Warsztaty Terapii Zajęciowej, w których dodatkowo pogłębiają umiejętności
wykonywania czynności życia codziennego, a także rozwijają podstawowe umiejętności
zawodowe, co owocuje w późniejszym okresie podjęciem pracy zarobkowej. Mamy takich
mieszkańców, którzy posiadają stałe miejsca zatrudnienia.



PREZENTACJE PRELEGENTÓW

Alina Perzanowska
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Farma Życia – jasne i ciemne strony realizacji 
projektu.

Alina Perzanowska
Fundacja Wspólnota Nadziei

Warszawa, 22 października 2016 roku 

www.farma.org.pl
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Centrum Nauki i Życia „Farma”, w skrócie FARMA ŻYCIA  - podstawowy projekt  
Fundacji Wspólnota Nadziei

Data powstania Fundacji: 1998
Data powstania Farmy Życia: 2005 

Misja Fundacji: Budowa systemu wsparcia dla osób z autyzmem i pokrewnymi 
zaburzeniami rozwojowymi oraz dla ich rodzin. 

Wsparcie polega na: zapewnieniu warunków do jak najpełniejszego rozwoju z 
wykorzystaniem indywidualnego potencjału, umożliwieniu samorealizacji, 
maksymalnego usamodzielnienia, doprowadzeniu do społecznego i zawodowego 
włączenia, uzyskaniu poczucia własnej wartości i dobrostanu.
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Idea podkrakowskiej Farmy Życia wywodzi się z Irlandii
Wzorem: Dunfirth Farm, powstała w 1982 roku 
Założyciele:   Nuala i Pat Matthews, rodzice, Irlandzkie Towarzystwo Autyzmu

Podstawą filozofii:
rozpoznanie indywidualności osób z autyzmem, ich zdolności do czerpania korzyści z 
edukacji, treningu i opieki oraz poszanowanie ich prawa do partycypowania w 
rozwoju społeczności zgodnie z indywidualnymi zdolnościami i własną godnością

Farma zajmuje teren 70 akrów (28,3 ha)
Posiada 11 kilkuosobowych domków
Gospodarstwo ekologiczne, chów zwierząt 
Warsztaty: produkcja i dystrybucja ekologicznej żywności, tkactwo i produkcja 
ceramiki, praca w kuchni, prace pomocniczo-remontowe (np. malarstwo pokojowe)  

I
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36 mieszkańców, w tym 4 kobiety,  50% mieszkańców -z zakładów psychiatrycznych

Środowisko życia: przyjazne, pozbawione stresu 
Ścisła współpraca personelu z rodzicami

Każdy Dom - odrębna wspólnota domowa z własnym budżetem. Współmieszkańcy –
wpływ na sprawy dotyczące prowadzenia domu  ( menu, zakupy, wystrój domu, 
ubranie, wakacje).
Każda osoba posiada swoje własne konto bankowe.

Wspólnota zapewnia rezydentom możliwość współdecydowania o swojej 
przyszłości.

www.farma.org.pl

Dunfirth Farm
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Dunfirth Farm

Respektowanie  praw mieszkańców  (Karta Praw Osób z Autyzmem)

Mają m.in. prawo do: 
- komunikowania się ze światem
- akceptacji leczenia farmakologicznego
- informacji
- osobistych decyzji 

Mają prawo powiedzieć tak lub nie.

Swobodnie wybierają zajęcia i prace, które chcą wykonywać
Rzecz w tym, żeby były to zajęcia pożyteczne.
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Dunfirth Farm

Podejmowanie decyzji:
-daje osobom z autyzmem wiarę we własne siły, 
-zwiększa ich szacunek do samych siebie i innych osób, 
-zmniejsza tym samym poczucie zależności 
-zachęca do samowystarczalności

Zadanie personelu: nauczyć mieszkańców dokonywania wyborów w celu 
podniesienia jakości życia.

„Dunfirth is a green oasis where people with Autism live, work, laugh 
and sleep with love and respect”.
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Małopolski Dom Pomocy Społecznej „Na Farmie Życia”- dla 13 mieszkańców 
(w tej chwili  mieszka 10)

Infrastruktura: parterowe kondygnacje dwóch domów, każda o powierzchni ponad 
200 m2 
Dom nr 1: dla 6 mieszkańców ; 2005 r.
Dom nr 2: dla 7 mieszkańców ; 2011 r.

Rejestracja MDPS: w sierpniu 2012 roku

Wcześniej od roku 2008: Rodzinny Dom Pomocy dla 3, a następnie 5 mieszkańców

Warunki mieszkaniowe: indywidualne pokoje wraz z łazienkami ; pokoje dzienne z 
aneksami kuchennymi (Dom nr 1), pokój dzienny, kuchnia, jadalnia (Dom nr 2)   
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Małopolski Dom Pomocy Społecznej

Podlega stosownym ustawom, rozporządzeniom, statutom, itp.

Kierownik: Piotr Bochonko (od połowy września 2016), ½ etatu

Ma 3 komórki organizacyjne: Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy (Wspierający), Dział 
Administracyjno-Gospodarczy, Dział Finansowo- Księgowy  

Dział T-O(W): pielęgniarka, pracownik socjalny, rehabilitant/terapeuta/trener, 
instruktor terapii zajęciowej, I i II Zespół Pracowników (opiekunowie/asystenci) 
Dział A - G: stanowisko konserwatora, stanowisko ds. administracyjno-biurowych 
Dział F- K:  główny księgowy
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Małopolski Dom Pomocy Społecznej

System pracy: dwuzmianowy

• 12 godzinny dyżur opiekunów: 9.30-21.30 oraz 7.30-19.30 
• pracownicy dodatkowi: w godzinach od 15.30-21.30 oraz od 13.30-21.30 (6- 8 
godzin)
• jeden opiekun na noc w każdym Domu 

Mieszkańcy: w wieku od 27-54 lat; najstarsi: 37-42-54
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Małopolski Dom Pomocy Społecznej

Miesięczny (formalny) koszt utrzymania jednej osoby: 4 436 zł
Rzeczywisty, niewystarczający koszt, podstawowy : około 5 700 zł
Optymalny: 9 000 zł

Powyższe szacunki finansowe: dla 10 mieszkańców
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Małopolski Dom Pomocy Społecznej "Na Farmie Życia" w Więckowicach

Koszty prowadzenia placówki, stan szacowany na dzień 01.01.2017 r. (po zmianie przepisów w zakresie minimalnego wynagrodzenia
za pracę).

Mieszkańcy MDPS

1. dom - 5 mieszkańców,

2. dom - 5  mieszkańców.

Dofinansowanie na 1. osobę na miesiąc 4 890,00 zł 4436

Dofinansowanie na 10. osób na miesiąc 48 900,00 zł 

Dofinansowanie roczne na prowadzenie placówki 586 800,00 zł 

Przychód uwzględnia 70% dochodu mieszkańca i dopłatę Gminy, która kieruje mieszkańca (do wysokości przyznanego 
dofinansowania).
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1. Koszty osobowe - podstawowy personel opiekuńczy

MDPS składa się z dwóch budynków, w każdym mieszka po 5. mieszkańców (docelowo 6 - 7 osób w każdym). W ciągu dnia potrzebnych 
jest po dwóch opiekunów w każdym z budynków, dodatkowo potrzebne są dyżury popołudniowe. W ciągu nocy potrzebnych jest dwóch 
opiekunów. 

Zapotrzebowanie kadry na miesiąc:

dyżury dzienne = 4 osoby x 12h x 30 dni w miesiącu 1440

dyżury popołudniowe = 2 osoby x 7h x 30 dni w miesiącu 420

dyżury nocne = 2 osoby x 12h x 30 dni w miesiącu 720

łączna wymagana liczba godzin pracy opiekunów w miesiącu 2580

1 etat to średnio 1776 godz. pracy rocznie, czyli miesięcznie 148 godz.

Daje to zapotrzebowanie na poziomie 17,43 etatów 
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Biorąc pod uwagę trudności w rekrutacji pracowników etatowych wynikające zarówno z poziomu oferowanych wynagrodzeń, trudności
samej pracy, jak również z faktu, że część personelu zainteresowana jest wyłącznie zatrudnieniem na podstawie umów zleceń 
(zatrudnienie dodatkowe), szacuje się, że w dalszym ciągu zatrudnienie na podsatwie umów o pracę wyniesie 10 etatów, pozostałe 
godziny zostaną zlecone na podstawie umów cywilno - prawnych.

koszt umów o pracę = 10 etatów (1480h) x 2200 zł brutto + 19,55% skł. płatnika 26 301,00 zł 

koszt umów zleceń = 1100h x 13 zł brutto za 1h + 19,55% 17 095,65 zł 

łączny koszt wynagrodzeń personelu opiekuńczego za miesiąc 43 396,65 zł 

łączny roczny koszt wynagrodzeń personelu opiekuńczego 520 759,80 zł 
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2. Koszty osobowe - pozostałe

Zapotrzebowanie kadry na miesiąc:

A. kierownik MDPS (obligatoryjnie) - 1/2 etatu 2988,75

B. pracownik socjalny (obligatoryjnie) - 1/5 etatu 657,53

C. pielęgniarka - 6h/tydzień 480,00

D. księgowy - 1/4 etatu 1255,28

E. osoba sprzątająca 2x/tydz. 418,43

F. konserwator - 30h/mc 717,30

łączny koszt wynagrodzeń personelu za miesiąc 6 517,28 zł 

łączny roczny koszt wynagrodzeń personelu 78 207,30 zł 
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3. Pozostałe koszty

A. wyżywienie mieszkańców (wymagane przepisami prawa) / mc 4 500,00 zł 

B. środki czystości = 50 zł/osobę/mc 500,00 zł 

C. środki farmaceutyczne = 10 zł/osobę/mc 100,00 zł 

D. transport, wyjścia uspołeczniające = 50 zł/osobę/mc 500,00 zł 

E. koszty utrzymania MDPS (koszty mediów) / mc 2 000,00 zł 

koszty pozostałe razem w ujęciu miesięcznym 7 600,00 zł 

koszty pozostałe razem w ujęciu rocznym 91 200,00 zł 

Razem koszty za miesiąc utrzymania MDPS - podstawowe 57 513,93 zł 

Razem koszty roczne utrzymania MDPS - podstawowe 690 167,10 zł 

Razem koszty za miesiąc utrzymania mieszkańca - podstawowe 5 751,39 zł 
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Koszty uwzględniają wyłącznie podstawowe koszty funkcjonowania jednostki - usług pobytowo - opiekuńczych, liczonych 
oszczędnie, nie zapewniających bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych, podstawowe koszty mediów i obsługi 
administracyjnej.

Koszty nie uwzględniają zatrudnienia wymaganych ustawowo  terapeuty zajęciowego, psychologa oraz rehabilitanta / 
fizjoterapeuty.

861,39 zł 

8 613,93 zł 

DEFICYT ROCZNY 103 367,10 zł 
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Jak widać w powyższym zestawieniu  roczny deficyt finansowy  MDPS 
wynosić będzie ponad 100 tys. zł. Przedstawiona symulacja dotyczy 
kosztów od stycznia 2017 roku. Aktualny (2016) deficyt jest mniejszy i 
wynosi około 70 tys. zł rocznie. Od stycznia koszty wzrosną, w związku z 
planowanym przez państwo  wzrostem wynagrodzeń.
Zestawienie zawiera koszty usług bytowych i opiekuńczych, na poziomie 
podstawowym (wersja minimum).  
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Gospodarstwo ekologiczne

Od roku 2005 Fundacja jest producentem rolnym; certyfikat gospodarstwa 
ekologicznego
Ścisła współpraca z Uniwersytetem Rolniczym (patronat) oraz Małopolskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
Sad, jagodnik, warzywnik, ogród przydomowy- dzięki pracy osób z autyzmem, ich 
trenerów, ogrodników
Pierwsze stado owiec od roku 2015 - 5 sztuk), aktualnie - 9 sztuk (rozmnożyły się) 
W planach: inne zwierzęta, ptactwo (konie, króliki, kury, osiołki)
Sad i jagodnik: 0,6 ha
Drzewa owocowe: 229 sztuk, w tym 81 sztuk jabłoni (17 odmian), 25 sztuk wiśni ( 
7 odmian),  45 sztuk śliw (16 odmian), 48 sztuk grusz (6 odmian), 16 sztuk czereśni 
(3 odmiany), 11 sztuk brzoskwiń (4 odmiany), 3  sztuki moreli (2 odmiany), 4 sztuki 
orzecha włoskiego 
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Gospodarstwo ekologiczne

Krzewy jagodowe: 228 sztuk, w tym: 40 sztuk borówki amerykańskiej (6 odmian) 
oraz  inne gatunki  (maliny, jeżyna, aronia, porzeczka, agrest, jagoda, leszczyna) 

Warzywnik: 10 arów, w tym 5 arów - ziemniaki
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Dzienne Centrum Aktywności: 

dla ponad 30 osób

Jest to struktura finansowana z dotacji przeznaczonych na realizację projektów. 

Aktualnie, w latach 2016-2018 DCA jest finansowane z projektów:
„Rehabilitacja społeczna i usamodzielnienie – całościowy system wsparcia osób z 
autyzmem” (środki PFRON).
„Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej-tworzenie modelowego 
rozwiązania” (środki PFRON)
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Dzienne Centrum Aktywności: dla ponad 30 osób

Uczestnicy zajęć dziennych to :
-mieszkańcy
-osoby dojeżdżające z Krakowa i okolic. 
Do dyspozycji mają kilka Pracowni: ogrodniczo-przyrodniczą, sztuki użytkowej, 
rękodzieła, gospodarstwa domowego, stolarską, edukacyjną, komputerowo-
biurową. 
Zajęcia uspołeczniające

Pobyty adaptacyjne: w pokojach gościnnych na Farmie lub pokoju 
zarezerwowanym na pobyt stały w MDPS.
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Centrum Rekreacji Plenerowej

Zajmuje obszar 0,89 ha.

W jego obrębie:  altanki, aleja lipowa, zagajnik, ścieżka zdrowia

W planach: mały i duży hipodrom (tu: ogród biały, żółty, purpurowy), trawiaste 
boisko, utwardzony krąg ogniska 
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Przyjęte podejście terapeutyczne:  niedyrektywne, nierestrykcyjne 
(nieawersyjne) 

Wzory:   

1.założenia programowe Irlandzkiego Towarzystwo Autyzmu (i Farmy Dunfirth): 
akcentuje się godność i poszanowanie indywidualności osób z autyzmem. 
Podkreśla się prawo osób z autyzmem do uczestniczenia w rozwoju 
społeczeństwa  zgodnie z indywidualnym potencjałem i godnością człowieka; Pat 
Matthews
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2. Wytyczne Programu TEACCH:

T      reatment and
E   ducation of 
A utistic and related
C      ommunication handicapped
CH   ildren

tj. Program terapii i edukacji dzieci z autyzmem oraz z pokrewnymi zaburzeniami 
w komunikacji (Eric Schopler, Gary Mesibov).

Akcentowanie zaburzeń odbioru i przetwarzania  bodźców jako istoty autyzmu. 
Ścisła współpraca rodziców z fachowcami.
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Dwie drogi:

• dopasowywanie środowiska do osoby z autyzmem z uwzględnieniem jej 
indywidualnych zdolności (mocnych stron),

• rozwijanie indywidualnych zdolności osoby z autyzmem w celu poprawy jej 
integracji z otoczeniem.

Strukturalizacja (struktura w środowisku fizycznym, struktura w czasie, struktura  w 
zajęciach/czynnościach).
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Zindywidualizowana OCENA i TERAPIA - 3 wersje: 

• PROFIL PSYCHOEDUKACYJNY dla dzieci (PEP)) 1979

• PROFIL PSYCHOEDUKACYJY dla młodzieży i dorosłych (AAPEP) 1988

• PROFIL UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH (TTAP) 2004  
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3. Strategie proaktywne: Gary LaVigna (Ph.D) Dyrektor ds. Klinicznych w Instytucie 
Stosowanej Analizy Zachowania w Kalifornii.

Inne opcje terapeutyczne: w zależności od zdiagnozowanych indywidualnych 
problemów i potrzeb osoby z autyzmem .

EKLEKTYZM 
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Podsumowanie

8 lat doświadczeń w prowadzeniu pierwszej w Polsce placówki pobytu stałego
Duma i satysfakcja, jednocześnie stały niedosyt organizacyjno-merytoryczny.
To jeszcze nie to, o czym marzymy i do czego dążymy
Duży krok w kierunku stworzenia podobnej do Dunfirth Farm zielonej i bezpiecznej 
oazy, 
ale nie jesteśmy  w stanie w pełni „rozwinąć skrzydeł” w sytuacji: 
- stałych braków finansowych ( MDPS)
- stałej niepewności co do użytkowanej ziemi (Farma Życia)
-krótkoterminowych umów (i decyzji) wydawanych na rok przez MOPS
- niepewności co do kontynuowania projektów (DCA)
- ograniczeń wynikających z obowiązujących w naszym kraju przepisów prawnych
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Podsumowanie 

Porównując z Dunfirth Farm nasi mieszkańcy mają dużo mniej możliwości niż ich 
koledzy w Irlandii  (brak wpływu na menu,  ograniczone możliwości zakupów,  
brak  indywidualnie planowanych wakacji, brak prywatnych funduszy-duży koszt 
utrzymania w MDPS, mocno ograniczony wybór zajęć w DCA, itd.).  
Hilde De Clercq: Indywidualny Plan Życiowy!
Osoba z autyzmem powinna doświadczać wszystkiego czym się interesuje w 
ramach swojej społeczności
Powinna otrzymać wsparcie, którego potrzebuje
Najważniejsze pytanie: jakie są marzenia takiej osoby i jak można je zrealizować
Co oznacza dla osoby niepełnosprawnej jakość życia?
Czym jest dobre życie lub co dla tej osoby oznacza dobre życie?
Kim jest ta osoba i czego potrzebuje, aby prowadzić jakościowe życie
„Jakość życia wiąże się z jakością bycia i to oznacza znacznie więcej niż jakość 
opieki”.
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Hilde De Clercq- cd

Taka osoba nie jest problemem, problem leży w społeczeństwie, które nie 
dysponuje odpowiednimi miejscami dla wszystkich obywateli
Istnieje 5 wymiarów, które są bezpośrednio zagrożone, gdy życie ludzkie zależy 
od opieki innych. Te wymiary to:
-relacje międzyludzkie
-dokonywanie wyborów
-podejmowanie decyzji
-status społeczny
-szacunek i zajęcie jakiejś pozycji w społeczeństwie
Dostrzegać pragnienia, marzenia, możliwości, zainteresowania -
zamiast skupiać się na deficytach .
TO NIE JEST JESZCZE DLA WSZYSTKICH OCZYWISTE.  
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REFLEKSJE WYNIKAJĄCE Z DOŚWIADCZEŃ

Wszystkiego się nie przewidzi, ale ZANIM PODEJMIE SIĘ DECYZJĘ w sprawie
tworzenia miejsca pobytu stałego trzeba sobie odpowiedzieć na kilka pytań.

1. Jaką strukturę chcemy utworzyć?

Czy tworzymy MIESZKANIE CHRONIONE
• musi być dla 3 osób
• może być w dowolnym lokalu mieszkalnym
• może być przy dps
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Czy tworzymy DOM/DOMY (pojedyncze) typu: Rodzinny Dom Pomocy (3-8
mieszkańców; stałe zamieszkanie osoby prowadzącej)

Czy typu: kameralny Dom Pomocy Społecznej

Czy tworzymy OŚRODEK typu DOM-PRACA (czyli dom i miejsce aktywności dziennej)

Czy tworzymy na wsi (typu DOM-PRACA albo FARMA)

Czy w mieście jw. Czy w mieście np. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Zaletą Ośrodka DOM-PRACA jest bardziej elastyczna możliwość pozyskiwania
środków z różnych źródeł, a zróżnicowana infrastruktura może być różnorodnie
wykorzystywana w zależności od aktualnych w danym momencie potrzeb
i „kierunku wiatru”



KRS 0000 11 58 58

www.farma.org.pl

UWAGA:

trzeba śledzić nadchodzące zmiany w przepisach (definicjach oferowanych form
wsparcia i nomenklaturze). I tak w wytycznych Ministerstwa Rozwoju jest podział
na: mieszkania wspomagane świadczone w środowisku lokalnym, a te dzielą się na
chronione (jak wcześniej) i mieszkania/domy treningowe i mieszkania/domy
wspierane

oraz

opiekę instytucjonalną (w placówce opiekuńczo-pobytowej i w placówce
opiekuńczo-wychowawczej)
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Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 -
FRAGMENT poniżej:
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1. Mieszkanie wspomagane – usługa świadczona w środowisku lokalnym:

a)w postaci mieszkania chronionego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej lub
b)w postaci mieszkania lub domu, przygotowującego osoby w nim przebywające, 
pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego 
pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia. Mieszkanie lub dom może być 
prowadzone  przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty ekonomii 
społecznej w formie mieszkania: 
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- treningowego, przygotowującego osoby w nim przebywające do prowadzenia
samodzielnego życia. Usługa ma charakter okresowy i służy określonym
kategoriom osób (w szczególności osobom opuszczającym pieczę zastępczą,
osobom bezdomnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi) w osiągnięciu
częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samodzielności,
poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji;

- wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej
całodobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego
(w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych). Służy
osobom niesamodzielnym, w szczególności osobom starszym i osobom z
niepełnosprawnościami, wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych
lub asystenckich.

Formą mieszkania wspomaganego nie jest mieszkanie socjalne.
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2. Opieka instytucjonalna – usługi świadczone:
a)w placówce opiekuńczo-pobytowej, czyli placówce wieloosobowego całodobowego 
pobytu i opieki, w której liczba mieszkańców jest większa niż 30 osób oraz w której:
-usługi nie są świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb 
i możliwości danej osoby); 
-wymagania organizacyjne mają pierwszeństwo przed indywidualnymi potrzebami 
mieszkańców;
-mieszkańcy nie mają wpływu na decyzje, które ich dotyczą w zakresie 
funkcjonowania w ramach placówki, w tym na decyzje, które dotyczą ich wspólnego 
mieszkania z innymi osobami; 
-mieszkańcy nie mają możliwości uczestniczenia w życiu w ramach środowiska 
lokalnego;
b)w placówce opiekuńczo-wychowawczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) powyżej 
14 osób.
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2. Jak wyglądają sprawy własności ziemi i mieszkania/budynku oraz plan
zagospodarowania przestrzennego

Treść UMOWY użyczenia czy dzierżawy-istotna z punktu widzenia późniejszych źródeł
finansowania
Najlepiej mieć nieruchomość na własność

3. Jakie są wytyczne dotyczące projektowania pomieszczeń mieszkalnych dla osób
niepełnosprawnych: winda obligatoryjna, łazienka dla niepełnosprawnych ruchowo –
przynajmniej jedna na każdej kondygnacji, w przypadku DPS: monitoring zewnętrzny
(przynajmniej 4 punkty w obrębie posesji); system przeciwpożarowy i system
przyzywowo-alarmowy, określona szerokość drzwi.

4. Jakie są normy dotyczące wielkości powierzchni mieszkalnych na 1 osobę
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5. Czy jest szansa na uzyskanie skierowania z macierzystego OPS, gdy osoba 
zameldowana w danej gminie, a dom powstaje poza gminą (w powiecie, w 
innym województwie)?

6. Czy jest szansa na zadanie zlecone? Czy jest szansa na wieloletnią umowę? Czy 
jest szansa na adekwatną do kosztów kwotę dofinansowania?

W obecnej sytuacji szansa jest mała, bo ciężar finansowy dźwigają samorządy, 
którym nie zależy na kierowaniu do DPS, szczególnie „cudzych” (tj. nie gminnych)
Propozycje Autyzm-Polska nie zostały wysłuchane przez władze. 

7. Jakie osoby będą mieszkać (stopień samodzielności, dodatkowe problemy 
zdrowotne) - to ważne już na etapie projektowania   
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Dobór mieszkańców

Bardzo ważne jest właściwe dobranie: pod względem wieku, temperamentu, 
rodzaju ekspresji (na ile mieszkańcy są w stanie tolerować się wzajemnie), siły i 
rodzaju przejawianych zachowań trudnych, płci (?), współwystępujących 
problemów zdrowotnych, zaleceń co do wyżywienia (diety), sposobu 
porozumiewania się, poziomu intelektualnego 

Najlepiej, by twórcy DOMU mieli wpływ na ten dobór
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Jak to wygląda w przypadku FARMY ŻYCIA 

KRYTERIA NADRZĘDNE:

1.wg długości czasu oczekiwania na miejsce (pierwsi z zapisanych mieli największe 
szanse)
2.z uwzględnieniem zobowiązań rodzin: 
• deklaracji  z roku 2000 (po 150 zł/m-c) +
• umów darowizny  z różnych lat (100 tys. zł i więcej) 
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KRYTERIA ISTOTNE DRUGORZĘDNE dotyczące mieszkańców Pierwszego Domu
(o 3 modułach mieszkalnych, z 3 osobnymi wejściami, dla 5-ga mieszkańców )

1.Dla bardziej samodzielnych (opiekun piętro wyżej, dozór „z oddali”) - czyli tu
samodzielność dotyczyła radzenia sobie z codziennymi czynnościami życiowymi
2.Tylko jedna osoba z poważnymi zachowaniami trudnymi, w miarę podobni
wiekiem i tempera mentalnie
3.Porozumiewający się werbalnie lub przynajmniej rozumiejący komunikaty
werbalne
4.Starsi wiekiem
5.Bez dodatkowych problemów zdrowotnych (somatycznych, neurologicznych)
wymagających wzmożonej opieki medycznej
6.Bez konieczności przestrzegania rygorystycznej diety
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Indywidualne pokoje mieszkalne: 15 m2,  wielofunkcyjne (nie będące sypialniami sensu 
stricte): sprzęt muzyczny, bibeloty, telewizory, 3 łazienki z wannami, 3 łazienki z 
prysznicem

Brak pokoju socjalnego dla personelu na parterze, WC dla personelu od 2 lat po 
readaptacji 
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W zamierzeniu bardzo dobre rozwiązanie:

2 osoby (mężczyźni) najbardziej samodzielne miały swoje mieszkania  (sypialnia, 
pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka)

3 osoby (kobiety) w podobnym wieku ( 35-45) miały 3 –osobowy moduł mieszkalny 
tj. 3 indywidualne duże pokoje (15 m2)  z łazienkami oraz wspólny pokój dzienny z 
aneksem kuchennym (powyżej 30 m2)  

Opiekunowie mieli do dyspozycji  mieszkanie służbowe na poddaszu (2 pokoje, 
kuchnia, łazienka) i możliwość monitorowania (kamery na korytarzach, poza 
pokojami mieszkalnymi)
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Rozwiązanie to nie sprawdziło się, bo:

Jeden z samodzielnych mężczyzn zrezygnował z powodów rodzinnych z miejsca na 
Farmie i jego mieszkanie zostało przekształcone w dwa 1-osobowe pokoje z łazienkami 
+ wąski przedpokój z leżanką opiekuna nocnego;  

Do jednej sypialni trafiła osoba nie spełniająca założonych kryteriów: młodsza wiekiem, 
rozpaczliwie zawodząca (nawykowo), cierpiąca na bezsenność
W drugiej czasowo zamieszkuje (grzecznościowo) niedawny absolwent Historii Sztuki, 
mężczyzna z autyzmem, samodzielny; docelowo ma zamieszkać starszy wiekiem, w 
miarę samodzielny mężczyzna z autyzmem , tempera mentalnie zbliżony do pierwszej 
trójki mieszkańców
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Jedna z mieszkanek nie zamieszkała w swoim pokoju, ponieważ po śmierci
matki osoba mająca pełnomocnictwo zdecydowała o pozostawieniu Jej w
poprzednim domu pomocy społecznej , prowadzonym wg starych zasad
(nieodpłatnie); w to miejsce trafiła osoba nie spełniająca powyższych
kryteriów: młodsza wiekiem, dynamiczna, natarczywa

Cała kondygnacja mieszkalna jest w tej chwili przeznaczona dla 6 osób: 4
kobiet i 2 mężczyzn
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KRYTERIA ISTOTNE DRUGORZĘDNE dotyczące mieszkańców Drugiego Domu:

1.Mężczyźni z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i
głębokim
2.W zbliżonym wieku:25-35
3.Niewerbalni lub prawie niewerbalni
4.Tylko jeden z trudnymi zachowaniami
5.Bez poważniejszych problemów somatycznych wymagających stałych
interwencji medycznych
6.Bez konieczności przestrzegani rygorystycznej diety



KRS 0000 11 58 58

www.farma.org.pl

Warunki mieszkaniowe: indywidualne pokoje są sypialniami sensu stricte, metraż
mały: 10-12 m2
Pokój dzienny dla 7 osób
Jadalnia przyległa do pokoju dziennego (w zamierzeniu miała jeszcze pełnić
funkcję dodatkowego pokoju dziennego)
Przy wejściu do modułu mieszkalnego: pokój wyciszeń
Łazienki: indywidualne. Odczuwalny brak bidetów!
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W zamierzeniu dobre rozwiązanie,
prawie wszyscy kandydaci się znali ze szkoły

rodzice znali zachowania swoich dzieci i kolegów kandydujących do zamieszkania
pod wspólnym dachem

Nie sprawdziło się bo:
Poważniejsza padaczka, niż się spodziewano (lekooporna); leki psychotropowe i
przeciwpadaczkowe działają antagonistycznie; progres
Poważnego stopnia zachowania trudne (z agresją) rosłego mieszkańca
Niemożność korzystania z pokoju wyciszeń (bo niemożność stosowania środków
przymusu bezpośredniego)
Jadalnia nie może służyć jako dodatkowy pokój dzienny (bo w pobliżu kuchni, a
chłopcy wiecznie głodni i „nurkują” przez okienka „podawcze”
Pojedynczy pokój dzienny to za mało nawet dla 5 mieszkańców (a ma ich być 7)
Brak bidetów utrudnia czynności higieniczno-pielęgnacyjne (rodzice nie
podpowiedzieli)
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PODSUMOWANIE
Koncepcja ośrodka Centrum Nauki i Życia FARMA ma wiele zalet.
Największą zaletą tego miejsca jest przestrzeń (mająca znaczenie terapeutyczne),
życie w spokojnym, cichym, naturalnym środowisku, sensowna aktywność/ praca.
Wszystko to, jak również bardzo dobre warunki mieszkaniowe mieszkańców
sprzyjają znacznemu złagodzeniu ich problemów, obniżają ich niepokój
psychoruchowy, zapobiegają występowaniu zachowań trudnych.
Jesteśmy przekonani, że projekt ten jest najlepszym rozwiązaniem, szczególnie dla
osób nisko funkcjonujących , w dużym stopniu niesamodzielnych.
Najpoważniejszym problemem są zbyt niskie, jak na potrzeby, mieszkańców,
fundusze. Byt MDPS „Na Farmie Życia” jest permanentnie zagrożony, co powoduje
nadzwyczajne trudności w zarządzaniu, rotację kadry, niepewność co do
przyszłości.
Brak wystarczających środków finansowych uniemożliwia zatrudnienie

profesjonalnej kadry . Nie satysfakcjonuje nas prowadzenie mało profesjonalnych
usług opiekuńczych. Inne ciemne strony projektu to :
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1. Prowadzenie z konieczności placówki prywatnej (zamiast oczekiwanego
prowadzenia „zadania na zlecenie”). OPS mogą, ale nie muszą kierować do nas
kandydatów do zamieszkania, a co za tym idzie, pokrywać znaczącej części
kosztów pobytu .

2. Zawieranie z Fundacją umów na jeden rok kalendarzowy. Nigdy nie wiadomo,
czy na kolejny rok zawarta będzie kolejna umowa. I co wtedy z mieszkańcami,
co z Ośrodkiem?

3. Brak możliwości zarejestrowania WTZ (dwukrotna odmowa Starostwa
Powiatowego). DCA osadzone jest w rzeczywistości krótkoterminowych
projektów, stąd uczestnicy DCA są wyłącznie uczestnikami tychże projektów.
Nie mają zatem gwarancji ciągłości korzystania z ośrodka, który jest im znany
i w którym czują się dobrze. To samo dotyczy zatrudnionej w projektach kadry.

4. Brak wystarczających funduszy (znaczny roczny deficyt finansowy). To znacznie
osłabia kondycję finansową Fundacji. Permanentne zadłużenie uniemożliwia
planowanie poważniejszych remontów, konserwacji, zakupu sprzętu czy
koniecznej usługi.
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Tylko zmiany systemowe, o jakie walczy Porozumienie Autyzm-Polska mogą
przynieść zmiany na lepsze w dziedzinie mieszkalnictwa dorosłych osób z
autyzmem.

Zmiany systemowe uzdrowiłyby funkcjonowanie nie tylko takiego ośrodka jak nasz,
ale wsparłyby wysiłki wielu środowisk planujących tworzenie innego rodzaju
miejsc życia i miejsc dziennej aktywności dla osób z autyzmem.

Niestety, poważne problemy dotyczące codziennego bytu naszego ośrodka
powodują, że z każdym rokiem blask naszej Farmy ciemnieje…
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Dziękuję za uwagę.



PREZENTACJE PRELEGENTÓW

Zdzisława Dzierzbicka



Dom Pomocy 
Społecznej 

prowadzony 
przez Fundację 

„Pomocna Dłoń”
Warszawa 

ul. Odrębna 10
Zdzisława Dzierzbicka, 

Wiceprezes Fundacji „Pomocna Dłoń” 

Jedna z założycielek Fundacji i mama mieszkanki Domu



FUNDACJA „POMOCNA 
DŁOŃ”

Powstanie Fundacji:

• 1990 rejestracja w sądzie

• Fundatorzy, Fundusz założycielski

• Statut, cele, Walny Zjazd

2004 Fundacja – organizacja pożytku 

publicznego



BUDOWA DOMU PRZEZ FUNDACJĘ 

• Lokalizacja – darowizna działki (podstawa prawna)

• Warunki realizacji inwestycji

• Zmiana działki leśnej na budowlaną (Decyzja Komisji Rolnictwa w                                                  Urzędzie 

Dzielnicowym Warszawa Praga)

• 1993 rok – uzyskanie zezwolenia na budowę (Wydział Architektury Urząd Dzielnicy Warszawa Praga)

• Wykonawcy, plany, kosztorysy, fundusze !!!!!! 

• Nadzór budowlany i finansowy

• Budowa Domu  1993 – 1995

• Maj 1996 – zasiedlenie Domu



DZIAŁALNOŚC DOMU FUNDACJI „POMOCNA DŁOŃ” 

Prowadzenie całodobowej działalności dla 25 osób (mieszkańców z niepełnosprawnością intelektualną)

• Wniosek WCPR dla mieszkańca

• Ustalenie zasad odpłatności

• Własność pokoju – akt wieczystej użyteczności

• Wyposażenie pokoju i mieszkańców

• Dobór kadry

Uruchomienie hostelu  i  Domu Pomocy Społecznej na mocy Porozumienia ze Starostą Powiatu 

Warszawskiego

2007 Umowa z Urzędem Miasta o dofinansowanie działalności DPS na 30 osób





JAK MIESZKAMY W DOMU FUNDACJI „POMOCNA DŁOŃ” 

• Powierzchnia użytkowa – 1400 m2, dom piętrowy

• Pokoje, pomieszczenia socjalne, sale do wspólnego pobytu w dzień, sala 
gimnastyczna, siłownia, pracownia plastyczna, zaplecze kuchenne, 
gabinet lekarski, pomieszczenia biurowe, teren rekreacyjny wokół domu, 
kuchnia i jadalnia

• Pracownicy zatrudnienie: Terapeuci, opiekunowie, dyrektor, księgowość, 
pielęgniarki, pracownik socjalny, personel kuchenny, kierowca. Nadzór 
społeczny przez Zarząd Fundacji.



CO ROBIMY W DOMU FUNDACJI „POMOCNA DŁOŃ” 

• Pobyt całodobowy

• Zajęcia na terenie Domu 

• Wyjazdy do ośrodków poza teren Domu np. Warsztaty Terapii 

Zajęciowej

• Zajęcia sportowe na terenie i poza terenem Domu









CO ROBIMY W DOMU FUNDACJI „POMOCNA DŁOŃ” 

• Turnusy rehabilitacyjne, 

• Wycieczki, 

• Obozy sportowe

• Uroczystości okolicznościowe: 

Święta i spotkania rodzinne z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy

Święto Domu

























WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI 

• Polskie Stowarzyszenie PSOUU i Warszawskie Koło tego 
Stowarzyszenia 

• Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska i Oddział Mazowiecki tego 
Stowarzyszenia

• Stowarzyszenie Bardziej Kochani

• Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych







KTO NAS ODWIEDZA W DOMU

• RODZICE – RODZINY –
OPIEKUNOWIE

• ZAPROSZENI GOŚCIE

• WSPÓŁPRACA Z 
WOLONTARIUSZAMI

• MEDIA 



NASZE WYZWANIA - REMONTY

• Doraźne usuwanie awarii

• Zagospodarowanie terenu

• Taras, podjazdy

• Dach i jego wymiana

• WINDA !!!!





FUNDACJA „POMOCNA DŁOŃ”

Dziękuję za uwagę !!!



PREZENTACJE PRELEGENTÓW

Aleksandra Malinowska



BIELAŃSKI ŚRODOWISKOWY DOM 
SAMOPOMOCY

 UL. GRĘBAŁOWSKA 14

 01-808 WARSZAWA

 TEL. 22/ 865-15-40/41

 STRONA NA FB: Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy

 Dyrektor: Aleksandra Malinowska



CO TO JEST ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY I JAKIE JEST JEGO MIEJSCE W

DOROSŁYM ŻYCIU OSÓB Z

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (W TYM OSÓB ZE SPEKTRUM

ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH) ?



ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY                          
A WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

1.ŚDS -ORZECZENIE O 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI BEZ 
WSKAZANIA

2.OPIEKA, WSPARCIE I 
REHABILITACJA SPOŁECZNA 
ORAZ  ZAWODOWA

3.ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT 
ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWY O 
POMOCY SPOŁECZNEJ

1.WTZ -WYMAGANE 
WSKAZANIE DO 
UCZESTNICTWA W WTZ W 
ORZECZENIU O 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

2.AKTYWIZACJA ZAWODOWA

3.POBYT NIEODPŁATNY/ 
KIESZKONKOWE W RAMACH 
TRENINGU EKONOMICZNEGO



JAKIE SĄ WARUNKI PRZYJĘCIA DO 
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY?
1.DIAGNOZA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PRZYPADKU                  

ŚDS TYP B

2.ROZMOWA KWALIFIKACYJNA/ ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW, M.IN. 
PODANIA O PRZYJĘCIE

3.STAN ZDROWIA, KTÓRY NIE ZAGRAŻA ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWU –
STAŁA OPIEKA LEKARSKA (JEŻELI ISTNIEJE TAKA POTRZEBA)



Z jakimi problemami możecie się państwo spotkać
w procesie kwalifikacji do ŚDS? Jak zapobiec
problemom ?

 BRAK WOLNYCH MIEJSC !!!!!!!

 JAK ZAPOBIEC PROBLEMOM ?

1.JAK NAJSZYBCIEJ ZAPISAĆ SIĘ NA LISTĘ OSÓB OCZEKUJĄCYCH- NIE 
CZEKAĆ NA OSTATNIĄ CHWILĘ

2.ORGANIZOWAĆ SIĘ W RAMACH FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ. 
AKTYWNIE DZIAŁAĆ !



FORMY ZAJĘĆ W BŚDS – DOBRE PRAKTYKI



FORMY ZAJĘĆ – PODSTAWOWE

1.TRENINGI FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU, M.IN. TRENING 
HIGIENICZNY, KULINARNY, PORZĄDKOWY, UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

2.TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALLNYCH I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW

3.NIEZBĘDNA OPIEKA

4.PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

5.TERAPIA RUCHOWA

6.INNE FORMY ZAJĘĆ, W TYM PRZYGOTOWUJĄCE DO UCZESTNICTWA W 
WTZ LUB PODJĘCIA ZATRUDNIENIA



FORMY ZAJĘĆ – DOBRE PRAKTYKI

1.PROJEKT „CZŁOWIEK JEST CELEM SAMYM W SOBIE”

2.AUTORSKI PROJEKT TEATRALNY „NIEPEŁNOSPRAWNI DZIECIOM”

3.WOLONTARIAT PRACOWNICZY – FIRMA OMRON

4.PROJEKT „DOM OD ŚRODKA” REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY ZE 
STOWARZYSZENIEM COTOPAXI

5.SZEROKI ZAKRES USŁUG TERAPEUTYCZNYCH W PRACY Z OSOBAMI 
WYMAGAJĄCYMI INDYWIDUALNEJ OPIEKI I WSPARCIA

6.BOGATA OFERTA WSPÓŁPRACY Z RODZINAMI UCZESTNIKÓW BŚDS



NA CZYM POLEGA (powinna polegać) współpraca
z rodzinami i dlaczego jest taka ważna ?

1.KONSTRUKTYWNA WSPÓŁPRACA Z RODZINAMI JAKO WARUNEK 
SKUTECZNOŚCI WSZELKICH DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO –
TERAPEUTYCZNYCH

2.INTEGRACJA

3.ZAUFANIE

4.WPŁYW ZA WZROST ZARADNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI ŻYCIOWEJ 
UCZESTNIKÓW



NAJCZĘSTSZE PROBLEMY

1.BRAK SPÓJNEGO SYSTEMU EDUKACJI, REHABILITACJI, ZATRUDNIENIA

2.TEMATY TABU: PRACA ZAWODOWA, SEKSUALNOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ BEZ 
RODZICÓW, UBEZWŁASNOWOLNIENIE

3.ZDROWIE UCZESTNIKÓW: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ NIE CHRONI PRZEZ 
PROBLEMAMI ZDROWOTNYMI

4.BRAK WOLNYCH MIEJSC W PLACÓWKACH DZIENNEGO POBYTU



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ŻYCZĘ POWODZENIA 


 ALEKSANDRA MALINOWSKA – DYREKTOR BŚDS

 0 519 516 295

 0 22/ 865-15-40

 e-mail: a.malinowska@bsdsbielany.waw.pl

mailto:a.malinowska@bsdsbielany.waw.pl


PREZENTACJE PRELEGENTÓW

Paweł Urbanowicz



Budowanie Wspólnoty 
Nasz Dom w Lutolu Mokrym

Paweł Urbanowicz
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Fundacja Nasz Dom w Lutolu Mokrym

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego działającą od 1990 roku.

Wspiera:

• osoby pozbawione oparcia w rodzinie i w środowisku,

• osoby w spektrum autyzmu i ich rodziny.

Stosuje narzędzia ekonomii społecznej

Prowadzi ekologiczne gospodarstwo rolne

i działalność charytatywną
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Misja

• Misją Fundacji Nasz Dom jest przywracanie osobom osamotnionym i opuszczonym relacji ze 
światem

• oraz wzmacnianie więzi w środowiskach rodzin i osób wyobcowanych społecznie.
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Projekt Aktywne środowisko dla siebie wsparciem i 
organizatorem

Zadania projektowe realizowane w latach 2014-15:

1.Zawiązanie i praca grup samopomocowych organizowanych i 
kierowanych przez rodziców

2.Wypracowanie grona wolontariuszy wspierających rodziny

3.Treningi umiejętności społecznych

4.Seminarium rodziców.

204



Fundusz 
Wsparcia

Podmiot 
ekonomii 

społecznej

Fundacja Nasz 
Dom

Praca

Praktyki 
zawodowe

Centrum Usług 
Społecznych, 
Edukacyjnych, 

Rehabilitacyjnych 
i Terapeutycznych

Wspólnota 
dorosłych osób z 

autyzmem

Rodzinny dom 
pomocy

Mieszkania 
chronione

Schemat mikrosystemu wsparcia osób z autyzmem i ich rodzin
Opracowany podczas seminarium dla rodziców dorastających i dorosłych dzieci w spektrum autyzmu, 06.2015r.
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Centrum usług społecznych, edukacyjnych, 
terapeutycznych i rehabilitacyjnych
Przykładowe zadania:

• Nauka pracy i zawodów

• Doradztwo i konsultacje dla rodzin

• Wspieranie  grup samopomocowych

• Realizacja projektów uspołeczniających

• Prowadzenie terapii niedyrektywnych

• Szkolenie rodziców, nauczycieli, trenerów pracy

• Szkolenie nauczycieli i terapeutów biorących udział w edukacji domowej
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Wspólnota osób z autyzmem

Sprawy do rozwiązania:

• Forma prawna

• Organ założycielski

• Źródła finansowania

• Umiejscowienie

• Zarządzanie

• Rola rodziców/opiekunów prawnych

• Regulamin

• Idea Wspólnoty

• Członkostwo we Wspólnocie

• Kadra, wolontariat

• Zaufanie, więzi  

• Przejrzystość działań

• Ciągłość opieki
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Projekt Aktywne środowisko dla siebie 
wsparciem i organizatorem

Po zakończeniu realizacji Projektu grupa samopomocowa uległa 
zmniejszeniu i przekształciła się w grupę wsparcia.

Zaczęliśmy od przeglądnięcia zasobów materialnych 

Fundacji. Szukaliśmy wspólnego języka. Mówiliśmy o:

• ćwiczeniach integrujących sensorycznie

• alternatywnej komunikacji

• podejściu niedyrektywnym
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Budowanie Wspólnoty Nasz Dom w Lutolu Mokrym

Wreszcie podjęliśmy rozmowę o uwarunkowaniach tworzenia domu dla 
naszych dzieci (Wspólnoty Nasz Dom).

Pojawiły się tematy:

• wymagania formalne utworzenia rodzinnego domu pomocy (RDP)

• symulacja kosztów RDP jako publicznej i niepublicznej formy Wspólnoty 
Nasz Dom

• rola i pozycja lidera w czasie do uruchomienia oraz wyłanianie i 
funkcjonowanie reprezentacji po uruchomieniu

• proces sukcesji władzy w podmiocie założycielskim

• model relacji między podmiotem prowadzącym, Wspólnotą, a grupą 
wsparcia
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Wymagania formalne utworzenia rodzinnego domu pomocy 
(RDP)

• Fundacja Nasz Dom jest opp

• Zarząd wyraził zgodę na wybudowanie budynku i użytkowanie 
ekologicznego gospodarstwa rolnego przez Wspólnotę Nasz Dom

• Rodzice zadeklarowali wpłatę wkładu własnego w budowę domu dla 
wspólnoty, a Fundacja przygotuje stosowne umowy

• Ustalono przyjmowanie konkretnych rozwiązań formalnych dot. 
ustroju Wspólnoty w trakcie działań, opierając ten proces na 
wzajemnym zaufaniu

• Uzgodniono gotowość budowy domu dla kolejnej wspólnoty
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Symulacja kosztów RDP jako publicznej i niepublicznej formy Wspólnoty Nasz Dom
Szacunkowe zestawienia źródeł finansowania i kosztów funkcjonowania RDP w przeliczeniu na jednego uczestnika miesięcznie 
(przy założeniu 8 osób z autyzmem, 5 opiekunów, 2-4 wolontariuszy). 

Przychody

Lp

Rodzaj przychodu Przychody 

RDP jako 

jednostki 

pomocy 

społecznej 

(na 1 os)

Przychody  RDP 

jako

odpłatnej 

działalności 

pożytku 

publicznego 

Fundacji

(na 1 os)

1 Renta socjalna 70% 470 470

2 Dotacja OPS do 

kwoty 1500zł

1030 0

3 OPP Fundacja 1% 200 500

Projekty 300 300

4 Działalność 

gospodarcza 

Fundacji (eS): sklepy

0 700

5 Inna działalność 

gospodarcza 

Fundacji

0 300

6 Gospodarstwo 

rolne- sprzedaż 

nadwyżek

0 130

7 Wpłaty rodziny 1400 0

8 dopłaty z Funduszu 
Wsparcia

500 800

3900 3200

K

o

s

z

t

y

L

p

Rodzaj kosztu Koszty RDP jako 

jednostki pomocy 

społecznej

(na 1os)

Koszty RDP jako

odpłatna działalność 

pożytku publicznego 

Fundacji

(na 1os)

1 Wynagrodzenia 5*2500zł 

(opieka, trenerzy pracy, 

rehabilitacja)

1600 1600

2 Wyżywienie i zakwaterowanie 1000 400

3 Koszty majątku 100 100

4 Remonty, naprawy 200 200

5 Administracyjne 200 100

6 Materiały i usługi 300 300

7 Pozostałe 500 500

3900 3200
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Rola i pozycja lidera w czasie do uruchomienia oraz wyłanianie 
i funkcjonowanie reprezentacji po uruchomieniu  

Fundamentalna rola lidera, scalającego dążenia i opinie członków grupy 
wsparcia w okresie tworzenia.

Pozycja lidera

• Samodzielna – podejmowanie autonomicznych decyzji i kierowanie grupą.

• Koordynująca – podejmowanie decyzji w ramach uzgodnionych kierunków, 
reprezentowanie grupy.

• Wykonawcza – podejmowanie działań w ustalonych granicach, 
wykonywanie poleceń.

Po zakończeniu etapu rola lidera na nowo definiowana.

Wypracowany regulamin Wspólnoty określa pozycje reprezentacji rodziców, 
stałego opiekuna i organizacji prowadzącej.
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Proces sukcesji władzy w podmiocie prowadzącym

Ważne zagadnienia:

• Zapewnienie ciągłości pracy i przychylności organów organizacji 
założycielskiej do Wspólnoty

• Zapewnienie wpływu na wybór członków władz

• Wzajemne gwarancje lojalności i przejrzystości działań

• Wypracowanie prawnych możliwości                                    
dożywotniego pobytu naszych dzieci                                                       
we Wspólnocie.
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Model relacji między podmiotem prowadzącym, Wspólnotą, a 
grupą wsparcia

• opiekunowie i rodzice posiadają wpływ na podmiot prowadzący przez udział w 
pracach jego organów,

• struktura prawno-organizacyjna: rodzinny dom pomocy,

• funkcjonowanie oparte na pracy zespołu kierowanego przez lidera – stałego 
opiekuna, wspartego przez profesjonalistów, duża rola wolontariuszy

• czynne wsparcie rodziny/opiekunów, poszanowanie dla prywatności i relacji 
mieszkańców,

• wspólne rozwiązywanie problemów,

• praca mieszkańców w podmiocie ekonomii społecznej.
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Model relacji między podmiotem prowadzącym, Wspólnotą, a 
grupą wsparcia

Model postulowany, do którego chcielibyśmy dążyć:

• przedstawiciele wspólnoty są członkami organów zarządzająco-nadzorczych podmiotu 
prowadzącego

• struktura prawno-organizacyjna: rodzinny dom pomocy, jako wspólnota dzieci, rodziców, 
wolontariuszy

• wybieralny lider – stały opiekun wspierany przez zespół opiekunów i wolontariuszy, jako grupy 
lubiących się i szanujących ludzi,

• relacje we Wspólnocie oparte na zaufaniu i tolerancji,

• wspólne rozwiązywanie problemów (ostateczny głos ma lider),

• każdy pracuje według swoich możliwości i przyczynia się do dobrostanu pozostałych,

• dożywotnie gwarancje pobytu dla dzieci.
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Dziękuję za uwagę.
Dla osób zainteresowanych kontakt poniżej

www.fundacjanaszdom.pl
www.facebook.com/FundacjaNaszDom

Fundacja Nasz Dom
Lutol Mokry 48, 66-320 Trzciel
Tel. 68 3867674, 603 781921.

E-mail: lutol@fundacjanaszdom.pl
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PREZENTACJE PRELEGENTÓW

Krzysztof Rataj





„Oswoić strach bez nas „

Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz problemy dorosłości 
osób ze spektrum zaburzeń autystycznych

Doświadczenia zespołu Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS

Krzysztof Rataj
Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS

TRENER PRACY
k.rataj@synapsis.org.pl



Zakład Aktywności Zawodowej PRR 
SYNAPSIS

 Jedno z kilku rozwiązań systemowych dla osób niepełnosprawnych
 Zgodnie z ustawą zatrudnia osoby niepełnosprawne o określonym orzeczeniu 
- znaczny stopień niepełnosprawności, lub umiarkowany przy 
współwystępowaniu niepełnosprawności intelektualnej, autyzmu lub choroby 
psychicznej
 Dostosowanie do potrzeb zatrudnionych osób niepełnosprawnych z 
uwzględnieniem trudności wynikających ze specyfiki zaburzeń autystycznych
 Stanowisko Pracownika pomocniczego
 Umowa o pracę
 Rehabilitacja społeczna i zawodowa
 Przygotowanie do pracy na otwartym rynku
 4 pracownie produkcyjne
 Działalność gospodarcza: sklep internetowy, kiermasze



Pracownik Pomocniczy

 Diagnoza kompetencji pracowniczych i społecznych  
TTAP
 System Organizacji Pracy
 Indywidualny Plan Rozwoju Kompetencji 
Pracowniczych i Społecznych
 Siedem kategorii celów odpowiadających 
najważniejszym sferom funkcjonowania
 Praca w grupie
 Koegzystencja w środowisku pracy



Grupa intensywnej aktywizacji zawodowej

 Grupa z mniejszymi trudnościami
 Doradztwo zawodowe
 Badanie umiejętności, zainteresowań , planów zawodowych/ testy, wywiady, 
obserwacja
 Poznawanie wartości pracy i wartości wypłat za pracę / funkcje pracy
 Prawa i obowiązki pracowników
 Poznawanie swoich słabych i mocnych stron
 Dokumenty aplikacyjne
 Poszukiwanie pracy
 Aplikowanie
 Rozmowa kwalifikacyjna
 Staże, próbki pracy
 Wolontariat pracowniczy firm zewnętrznych
 Kluby Forum, obozy, targi pracy i aktywność poza miejscem aktywizacji



Grupa aktywizacji społecznej i zawodowej

 Grupa z większymi trudnościami
 Odpowiednie dostosowanie warunków
 Indywidualne podejście / indywidualny System Organizacji Pracy
 Czynności zawodowe i kompetencje pracownicze na miarę potrzeb i możliwości
 Odprawy przed pracą i Spotkania kończące dzień
 Odpowiednio dostosowana komunikacja w pracy
 Trening Umiejętności Społecznych
Emocje, samoświadomość, relacje społeczne, praca w grupie, praca nad 
zachowaniem, ubiór, prawa i obowiązki pracownika, asertywność
 Trening samodzielności
Plany dnia, samodzielność w poruszaniu się po ośrodku, stanowisko pracy, 
samodzielność w wykonywaniu zadań, trening kulinarny, utrzymywanie porządku 
w miejscu pracy
 Kluby Forum, obozy
Wolontariat pracowniczy firm zewnętrznych



Dom treningowy

 Funkcja docelowa : dom i praca
 Projekty związane z samodzielnością

 Próba samodzielnej egzystencji
 Nauka samodzielności
 Planowanie dnia i aktywności
 Wspólne spędzanie czasu wolnego
 Rozwijanie zainteresowań
 Uczenie nowych form spędzania czasu wolnego
 Rozwijanie samodzielności w środowisku domowym
 Nabywanie nowych kompetencji domowych



Trudności osób z autyzmem w sferze aktywizacji 
społecznej i zawodowej

 Rozwiązania systemowe
 Generalizacja
 Wsparcie a samodzielność
 Komunikacja
 Kompetencje społeczne i zachowania nieadekwatne w danym 
kontekście
Społeczne konwenanse – zupełnie inne na otwartym rynku
 Problemy sensoryczne
Problemy z motoryką
 Konieczność dodatkowych form wsparcia oraz organizowania 
przestrzeni



Trudności osób z autyzmem w sferze aktywizacji 
społecznej i zawodowej

 Znajomość struktury organizacyjnej i ustalenie hierarchii
 Zakres obowiązków i zadania zlecone wykraczające poza 
standardowy zakres obowiązków
 Planowanie dojazdu i punktualność w pracy oraz kontrolowanie 
czasu
 Planowanie dnia, planowanie zadań, planowanie pracy
 Świadomość własnych trudności
 Organizowanie przerwy i funkcjonalne jej spędzanie
 Umiejętności autoprezentacji



Doświadczenia Pracowni w sferze aktywizacji 
społecznej i zawodowej

 Próbki pracy
 Warsztaty organizowane przez zewnętrzne firmy
 Staże
 Zatrudnianie wspomagane
 Stała współpraca z instytucjami otwartymi na staż naszych 
pracowników:
APS, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego
 Projekty aktywizacyjne dla osób ze spektrum autyzmu
 Organizowanie wolontariatu pracowniczego w PRR
 Obozy rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe



Najlepsza praca dla naszych ludzi

 powtarzalna i rutynowa
 jak najbardziej wizualizowana
 branża z rozbudowanym tutoringiem
 branża informatyczna, programowanie, testowanie gier i IT
 rachunkowość fakturowanie
 praca biurowa
 archiwizacja
 kawiarnia „Życie jest fajnie”
 prace porządkowe i gospodarcze



Dziękujemy za uwagę!



Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS
Wilcza Góra, ul. Jasna 36 A
05-506 Lesznowola 

www.pracowniasynapsis.pl



PREZENTACJE PRELEGENTÓW

Lidia Klaro-Celej



Co powinno być priorytetem w edukacji 
uczniów z niepełnosprawnościami ?

• Lidia Klaro-Celej

• Profesor Oświaty

• Akademia Pedagogiki Specjalnej

• Staropolska Szkoła Wyższa

• Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną

• Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną                                   
„ Postaw na nas”

• Punkt Informacyjno – Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych m. 
st. Warszawy



Spróbujmy dzisiaj odpowiedzieć sobie  na pytanie:

Co  jest ważniejsze w edukacji uczniów z 
niepełnosprawnościami?

Wiedza teoretyczna często przekraczająca ich możliwości 
psychofizyczne czy kształtowanie umiejętności społecznych, 
koniecznych do praktycznego wykorzystania treści poznawczych



• Samodzielność podczas wykonywania czynności dnia 
codziennego i gotowość do korzystania z oferowanej 
pomocy

• Kontakty społeczne.

• Słuchanie i uczestniczenie w rozmowie.

• Rozpoczynanie rozmowy i umiejętność dostosowania 
jej  tematu do zainteresowań   własnych i partnerów.

• Umiejętność zadawania pytań

Lista niezbędnych umiejętności do 
samodzielnego funkcjonowania społecznego 
według dr. Marii Piszczek



• Reakcja na niepowodzenie.

• Radzenie sobie z niezrozumiałymi lub niejasnymi 
komunikatami od innych osób.

• Radzenie sobie w sytuacjach, w których jest się przez 
kogoś oskarżanym.

• Przygotowywanie się do trudnych rozmów.

• Radzenie sobie z presją grupy.

• Reakcja na nudę.

• Poszukiwanie sposobów wpłynięcia na bieg wydarzeń.

• Umiejętność stawiania sobie realistycznych celów.



• Rozeznanie w swoich możliwościach 
i umiejętnościach.

• Umiejętność gromadzenia odpowiednich informacji.

• Ustalanie hierarchii ważności problemów i kolejności 
wykonywania poszczególnych zadań.

• Podejmowanie decyzji.

• Przygotowywanie się do realizacji zadania.



Często rodzice pytają:

• CO DALEJ PO SZKOLE?     

• CO BĘDĄ ROBIĆ?

• KIM BĘDĄ?

• KTO SIĘ NIMI ZAOPIEKUJE, KIEDY ZABRAKNIE    
RODZICÓW?

• JAKI ICH LOS CZEKA?







Praca ONI- najważniejszy cel 
edukacji w krajach europejskich

Na poziomie szkoły przygotowuje się uczniów do 
samodzielnego, dorosłego życia

Już w szkole planuje się dalszą przyszłość  ucznia i nauczyciele 
już wiedzą, do której placówki  ich uczeń w przyszłości trafi

• Oznacza to, że mają określony cel do którego dążą

• Praca, nawet dla osób nisko funkcjonujących i 
może trwać  tylko kilka godzin tygodniowo



SIEDEM PRZYKŁADOWYCH KOMPETENCJI PRZYDATNYCH NA 
OTWARTYM RYNKU PRACY.

• potrafi komunikować się,
• potrafi wykonywać pracę w odpowiedni sposób,
• potrafi stworzyć pozytywne relacje z klientami i  

przełożonymi,
• potrafi stworzyć pozytywne relacje ze

współpracownikami,
• potrafi zachować się w sposób towarzysko   

akceptowalny,
• potrafi kontrolować własny stres w efektywny

sposób,
• potrafi stosować się do reguł i uzgodnień.



DZIĘKUJĘ
Lidia Klaro-Celej



JAKIE WNIOSKI?

W POLSCE FUNKCJONUJĄ NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

MIESZKANIA TRENINGOWE

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ZAKŁADY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ



JAKIE WNIOSKI?

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W ZALEŻOŚCI OD POZIOMU FUNKCJONOWANIA I  
RODZAJU ZABURZENIA, MOGĄ KORZYSTAĆ Z W/W FORM WSPARCIA, O CZYM 
MÓWIĄ ODPOWIEDNIE AKTY PRAWNE.

WSPÓŁFINANSOWANIE W/W MIEJSC PRZEZ RÓŻNE SZCZEBLE ADMINISTARCJI 
PUBLICZNEJ, ZGODNIE Z PRZYNALEŻNOŚCIĄ WYNIKAJĄCĄ Z ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW.

A JAK TO WYGLĄDA W RZECZYWISTOŚCI……..



JAKIE WNIOSKI?

Osoby niepełnosprawne ze spektrum autyzmu uczące się korzystają z wielu form 
terapii i wsparcia. Codzienny kontakt z innymi ludźmi jest dla nich wspaniałym 
treningiem, pozwala „naprawiać”  min. deficyty w sferze kontaktów społecznych, 
komunikacji. Osoby te są aktywne społecznie-oczywiście w miarę swoich 
możliwości.

Rodzice mogą w takim przypadku pracować zawodowo, zarabiać, ich dzieci są pod 
opieką szkoły lub specjalistów do godzin popołudniowych. Wszystko zmienia się w 
momencie, kiedy osoba niepełnosprawna kończy edukację….



JAKIE WNIOSKI?

Okazuje się bowiem, że placówki dziennego pobytu(ŚDS, WTZ) nie posiadają 
wystarczającej ilości wolnych miejsc dla osób ze spektrum autyzmu. Po pierwsze 
rotacja w takich miejscach jest znikoma, po drugie placówki publiczne nie 
otrzymują wystarczających środków finansowych na prawidłowe funkcjonowanie. 
Czas oczekiwania na przyjęcie przechodzi w lata.

W takiej sytuacji, w oczekiwaniu na przyjęcie, ciężar opieki nad niepełnosprawnym 
dorosłym dzieckiem spoczywa na rodzicach 24 godziny na dobę. W wielu 
przypadkach wiąże się to z koniecznością rezygnacji z pracy zawodowej, co wpływa 
niekorzystnie na finanse rodziny.

To bardzo trudny moment w ich życiu.



JAKIE WNIOSKI?

Rodzice zaczynają poszukiwać innych rozwiązań, codziennie pytając siebie CO 
DALEJ? Domy pomocy społecznej, placówki stałego pobytu nie są profilowane dla 
osób z autyzmem. Rodzice podejmują decyzję o konieczności stworzenia miejsca, 
gdzie ich dziecko będzie mogło dożyć swojej starości godnie, w warunkach 
odpowiednich dla jego potrzeb. Miejsca, w którym będzie bezpieczny. Nawiązują 
kontakt z innymi rodzicami i zaczynają realizację planów…..

Okazuje się ,że realizacja pomysłu wiąże się z wkładem finansowym, który muszą 
wnieść rodzice. Często są to oszczędności ich życia lub zaciągnięte kredyty.



JAKIE WNIOSKI?

Pionierskie w tej dziedzinie było utworzenie Farmy Życia w podkrakowskich 
Więckowicach. Powstała ona z inicjatywy rodziców. Największym problemem jest 
niepewność co do przyszłości i zagrożenie bytu Farmy życia z powodu braku 
wystarczających środków finansowych otrzymywanych na prowadzenie placówki -
powoduje to olbrzymie trudności w zarządzaniu, uniemożliwia zatrudnienie 
profesjonalnej kadry. Roczny deficyt finansowy w 2017 r. wynosić będzie ponad 100 
tys. zł. Aktualny (2016) deficyt jest mniejszy i wynosi około 70 tys. zł rocznie. Od 
stycznia koszty wzrosną, w związku z planowanym przez państwo  wzrostem 
wynagrodzeń.



JAKIE WNIOSKI?

Kolejne pionierskie działanie: Od 18 marca 2016 r. w Warszawie przy ul. Grójeckiej 
68 działa Klubokawiarnia „Życie Jest Fajne”, w której zatrudnieni są dorośli autyści 
wysokofunkcjonujący. W Klubokawiarni znajdują dostosowaną do swych możliwości 
pracę, a po pracy rozrywkę i terapię. To pierwsze takie miejsce w Polsce i jedno z 
pierwszych na świecie. Klubokawiarnia jest przedsięwzięciem biznesowym. Uczy 
autystów funkcjonowania na rynku pracy. Co za tym idzie, nie zdaje się tylko na 
środki publiczne i od darczyńców, chociaż się o nie ubiega, bo w momencie 
rozpoczęcia działalności takie środki są niezbędne Klubokawiarnię „Życie Jest Fajne” 
prowadzi Fundacja Ergo Sum.

Środki na uruchomienie Klubokawiarni Fundacja                                                  
pozyskała z zaciągniętych kredytów (kwota: 130 000 zł)                                              
oraz z akcji crowfundingowej (w wysokości 33 000 zł). 



JAKIE WNIOSKI?

Praca w klubokawiarni jest dla nich bardzo ważna, daje im szansę pełnego 
funkcjonowania w społeczeństwie, której wcześniej nie mieli. Jednocześnie 
charakter pracy – konieczność ciągłego reagowania na nieprzewidziane sytuacje -
jest dla nich bardzo trudna, z drugiej strony ma znakomite działanie terapeutyczne i 
umożliwia rozwój ich umiejętności życiowych i społecznych.



JAKIE WNIOSKI?

Kolejnym działaniem jest stworzony przez Fundację Synapsis Zakład Aktywizacji 
Zawodowej w Wilczej Górze.
Jest to jedno z kilku rozwiązań systemowych dla osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z ustawą zatrudnia osoby niepełnosprawne o określonym orzeczeniu -
znaczny stopień niepełnosprawności, lub umiarkowany przy współwystępowaniu 
niepełnosprawności intelektualnej, autyzmu lub choroby psychicznej.
Jest to miejsce dostosowane do potrzeb zatrudnionych osób niepełnosprawnych z 
uwzględnieniem trudności wynikających ze specyfiki zaburzeń autystycznych.



JAKIE WNIOSKI?

Jak wynika ze zgromadzonych materiałów, placówki dziennego lub stałego 
pobytu, czy też miejsca pracy dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu, 
tworzone są przez organizacje pozarządowe czyli rodziców. Podejmują się oni 
stworzenia takich miejsc, gdyż muszą i chcą zapewnić godne i bezpieczne 
życie i starość dla swoich niepełnosprawnych dzieci. 

Powstanie takiej placówki, niezależnie od rodzaju, wymaga od rodziców 
olbrzymiego zaangażowania, zarówno osobistego jak i finansowego, 
znalezienia innych źródeł finansowania na etapie tworzenia i późniejszego 
funkcjonowania.



JAKIE WNIOSKI?

Tylko zmiany systemowe mogą przynieść pozytywne rozwiązania w omawianym 
temacie.

Państwo polskie, na wszystkich szczeblach powinno znacząco wspierać wysiłki 
środowisk, które planują tworzenie różnych form wsparcia osób ze spektrum 
zaburzeń autystycznych.

W Polsce również brak jest spójnego systemu edukacji, rehabilitacji i zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych , co sprawdza się doskonale w innych państwach 
europejskich.

DZIĘKUJEMY.




