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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. ŁÓDŹ

Powiat M. ŁÓDŹ

Ulica WIERZBOWA Nr domu 13 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 91-426 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 42-678-01-00

Nr faksu E-mail 
ewa.szulc@profity.com.pl

Strona www www.domwlodzi.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2006-12-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 6. Numer KRS 0000263103

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jolanta Bobińska Prezes Zarządu TAK

Zofia Przytyk Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Kamila Szczech Członek Rady Fundacji TAK

Beata Cygan Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "DOM W ŁODZI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

- organizowanie placówek opiekuńczych, zapewnienie bezpiecznego 
schronienia w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla dzieci dotkniętych 
przemocą w rodzinie, opuszczonych, chorych  i ubogich;
- prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i 
młodzieży chorych, niepełnosprawnych, ubogich, dotkniętych przemocą, 
opuszczonych;
- organizowanie i udzielanie pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej 
i socjalnej dla  dzieci, młodzieży będących ofiarami przemocy, chorób i 
ubóstwa oraz ich rodzinom i opiekunom;
- udzielanie pomocy w leczeniu i rehabilitacji chorych i pokrzywdzonych 
dzieci,  młodzieży;  
- organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej, edukacyjnej, 
wychowawczej i kulturalnej dzieciom i młodzieży maltretowanych, 
ubogich, chorych, niepełnosprawnych a zwłaszcza dzieci i młodzieży  z 
domów dziecka;
- organizowanie wypoczynku letniego i zimowego w miejscu zamieszkania, 
wyjazdowych form  i turnusów rehabilitacyjnych dzieciom i młodzieży; 
- podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród 
dzieci,  młodzieży mających do niej utrudniony dostęp;
- poszukiwanie rodzin adopcyjnych lub zastępczych dla dzieci rodziców z 
ograniczeniami lub pozbawionych władzy rodzicielskiej oraz rozwój i 
wsparcie rodzin zastępczych już funkcjonujących; 
- prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych 
- informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach rodzin 
dotkniętych przemocą, rodzin ubogich zagrożonych dysfunkcjami 
społecznymi;
- współpraca z placówkami specjalistycznymi i naturalnymi rodzinami 
dzieci i młodzieży pokrzywdzonych i pomoc dzieciom i młodzieży 
pozbawionym opieki, których prawa nie są respektowane;
- przeciwdziałanie marginalizacji życia społecznego i zawodowego rodzin 
chorych dzieci, a także pomoc psychologiczna pozwalająca zniwelować 
skutki społeczne długotrwałego bezrobocia;
- zwiększenie szans zawodowych młodzieży i dorosłych, zwłaszcza 
niepełnosprawnych;
-  inne działania nie wymienione powyżej, a mające na celu pomoc i 
poprawę sytuacji podopiecznych Fundacji

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi 
podmiotami w kraju i za granicą zainteresowanymi realizacją celów 
Fundacji
- prowadzenie badań i analiz związanych z rodzinami objętymi pomocą 
Fundacji
- prowadzenie edukacji społecznej i działalności wydawniczej w kraju i za 
granicą
- organizowanie i prowadzenie szkoleń, zajęć terapeutycznych, 
poradnictwa zawodowego,  związanych z przeciwdziałaniem przemocy w 
rodzinie, ubóstwu, chorobom
- poszukiwanie miejsc pracy dla podopiecznych Fundacji
- organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla 
potrzeb opieki nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi
- współpraca z Uniwersytetem Łódzkim i innymi uczelniami w celu 
poszukiwania i pozyskiwania wolontariuszy (organizacja praktyk)
- prowadzenie działalności mającej na celu podniesienie świadomości 
społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie
- pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i 
niematerialnych otrzymywanych przez Fundację dla dzieci, młodzieży i 
młodych dorosłych  maltretowanych, opuszczonych, chorych, ubogich
- organizowanie i wspieranie akcji poszukiwania rodzin adopcyjnych lub 
zastępczych
- organizowanie akcji dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach
- udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom i młodzieży, młodym dorosłym 
czasowo lub trwale znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
- przekazywanie środków finansowych na leczenie i rehabilitację dzieci, 
młodzieży, młodych dorosłych
- przekazywanie środków rzeczowych codziennego użytku, w tym 
żywności, dzieciom pokrzywdzonym, przebywającym w placówkach 
leczniczych, opiekuńczych oraz w domach rodzinnych
- dofinansowanie dzieci, młodzieży i młodych dorosłych 
niepełnosprawnych, chorych i ubogich
- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej matek chorych, 
ubogich i maltretowanych dzieci i młodzieży
- pomoc psychologiczna i medyczna obejmująca podopiecznych Fundacji i 
ich rodziny (NZOZ)
- organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i 
kulturalnych dla podopiecznych Fundacji i ich rodzin
- popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu
- promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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Fundacja „Dom w Łodzi”  prowadzi na szeroką skalę akcje i programy społeczne integrujące chore dzieci 
z rówieśnikami oraz aktywizujące lokalną społeczność. W harmonogram na stałe wpisały się na przykład 
pikniki z okazji Dnia Dziecka, wyjazdy wakacyjne, półkolonie, wspólne wypady do kin i teatrów. Z okazji 
Dnia Dziecka tradycyjnie organizowaliśmy imprezę otwartą dla dzieci. W 2016 roku odbyła się pod 
hasłem „Czarodziejski Dzień Dziecka”. W w/w imprezie wzięło udział ok. 200 osób (dzieci wraz z 
rodzinami).
W w/w okresie dzieci bardzo często uczestniczyły w różnego rodzaju wyjściach do kina, teatru, na 
basen, do figloraju, bajkowej kawiarenki oraz indywidualnie na zajęcia specjalistyczne tj. szermierka, 
tańce, warsztaty z poruszania się na wózku, zajęcia ze śpiewu, zajęcia taneczne, zajęcia z ceramiki, 
robienie kartek świątecznych, świec z wosku pszczelego, udział w spartakiadach sportowych. Odbyło się 
wiele uroczystości z okazji urodzin naszych dzieci oraz okolicznościowe imprezy.
W terminie 01.07 -15.07.2016 roku dzieci wraz z opiekunami przebywały na wyjeździe wakacyjnym  w 
ośrodku rekreacyjnym RELAKS w Wiśniowej Górze.
W terminie  13.08  -  27.08.2016r.  dzieci wraz z opiekunami przebywały  na turnusie rahabilitacyjnym  
nad morzem w Dżwirzynie
Ponadto w/w okresie  zostały zrealizowane następujące projekty:
„Rehabilitacja w Domu dla Dzieci Chorych”
Program obejmował:
 prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych.

Termin realizacji: 1 kwietnia 2016 – 31.03.2018r.

Projekt charytatywny: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
Projekt obejmował:
- zakup leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych Domu Dziecka dla Dzieci Chorych
- program dotyczy 9 dzieci.
Termin realizacji: 1 maja 2015 – 30 kwietnia 2016 r.
Grant przyznany przez Fundację „Dbam o Zdrowie”

W roku 2016 odbyło się wiele spotkań podopiecznych  z ciekawymi i znanymi ludźmi min. Aleksandrą 
Szwed, Cezarym Żakiem, Arturem Barcisiem, zespołem Feel, Joanną Woś, Natalią Kukulską, 
Wojciechem Droszczyńskim, Tomaszem Karolakiem
Od stycznia 2016 roku Fundacja „Dom w Łodzi” prowadzi społeczną akcję „Pozytywka” – co 
poniedziałek wysyła  w świat pozytywne hasło, które pomaga żyć, stawić czoła wyzwaniom dnia. 
Bohaterami akcji są znani aktorzy i muzycy, ale także Dzieci będące pod opieką prowadzonego przez 
Fundację Domu Dziecka dla Dzieci Chorych.
Powstał spot, w którym to właśnie niepełnosprawne Dzieciaki dodają światu pozytywnej energii. 
Pokażą, że zawsze warto się uśmiechać, marzyć i wierzyć, że wszystko jest możliwe. 
W opiece nad dziećmi od wielu lat wspierają nas wspaniali wolontariusze.     W bieżącym roku nasz 
wolontariusz zajął I miejsce w Województwie Łódzkim oraz znalazł się wśród 10 laureatów konkursu 
ogólnopolskiego.
W  marcu 2016r odbyło się uroczyste otwarcie Domu po kompleksowym remoncie i modernizacji. 
Dzieci mają piękne kolorowe pokoiki, wyposażone odpowiednio do ich potrzeb. Korzystają z nowej sali  
rehabilitacyjnej, mają salę poznawania świata i integracji sensorycznej. 
W 2016 roku Aleksandra Szwed przekazała naszym podopiecznym główną wygraną z programu „Twoja 
Twarz Brzmi Znajomo” z przeznaczeniem na plac zabaw i upiększenie ogródka.
Zlokalizowany w Łodzi Światowy Koncern Wirthwein Polska,  postanowił pomóc podopiecznym Domu 
Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji „Dom w Łodzi”. Po raz pierwszy w historii firmy wsparcie trafiło 
poza granice Niemiec. Będziemy mieć nowe ogrodzenie wraz z nowoczesną bramą oraz przygotowane 
miejsce na samochód.
W minionym roku w miesiącu grudniu Fundacja „Dom w Łodzi” zakupiła samochód 9-osobowy bus dla 
podopiecznych Domu Dziecka dla Dzieci Chorych. Samochód dofinansowany jest ze  środków  PFRON  i 
będzie służył naszym niepełnosprawnym, chorym dzieciom. 
W 2016 roku Fundacja „Dom w Łodzi” została uhonorowana przez Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A. nagrodą  pt. „Ważne dla Łodzi”.
Za wybitne osiągnięcia w pomocy dzieciom laureatem nagrody im  Alicji Margolis –Edelman 2016, 
została Jolanta Bobińska - Prezes Fundacji „Dom w Łodzi”. Nagroda przyznawana jest przez Fundację 
„Dajemy dzieciom Siłę i Fundację Zeszytów Literackich.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

200

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

1.Zapewniliśmy ciężko 
chorym porzuconym 
dzieciom całodobową
opiekę i wychowanie. 
Zatrudniając 
wykwalifikowanych 
specjalistów oraz 
poprzez indywidualne 
zabawy edukacyjne 
stworzyliśmy dzieciom 
odpowiednie warunki 
dla prawidłowego 
rozwoju 
psychoruchowego. 

2.Zaspokoiliśmy  
potrzeby
bytowe dziecka. 
Wyposażyliśmy dzieci w 
odzież, obuwie, bieliznę 
oraz inne przedmioty 
codziennego użytku 
stosownie do wieku i 
potrzeb oraz pory roku.  
Zapewniliśmy dzieciom 
uczestnictwo w 
zajęciach sportowo 
rekreacyjnych tj.wyjścia 
do kina i na basen jak 
również zajęcia 
rozwijające z integracji 
sensorycznej.
3..Współpracowaliśmy 
z rodziną piątki  
naszych 
podopiecznych, 
jesteśmy w stałym 
kontakcie z ośrodkiem 
adopcyjnym i pieczą 
zastępczą podejmując 
działania umożliwiające 
umieszczenie dziecka w 
rodzinnej pieczy 
zastępczej lub rodzinie 
adopcyjnej. Byliśmy w 
kontakcie z naszymi 
usamodzielnionymi 
podopiecznymi. 
Otoczyliśmy opieką 
naszą była podopieczną 
wraz z dzieckiem 
(kryzysowa sytuacja).

87.10.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

ochrona i promocja 
zdrowia

W ramach 
wszechstronnej opieki 
medycznej 
zapewniliśmy dzieciom:
- transport dzieci i 
diagnostykę w 
specjalistycznych 
ośrodkach służby 
zdrowia,
- konsultacje 
neurologiczne, 
psychiatryczne, 
kardiologiczne, 
laryngologiczne, 
okulistyczne, 
stomatologiczne i 
chirurgiczne,
- całodobową opiekę 
pielęgniarsko-lekarską, 
która obejmowała 
specjalistyczna pomoc 
w sytuacjach nagłego 
zagrożenia zdrowia i 
życia,
- stałą raz w tygodniu 
opiekę lekarza pediatry,
- wg potrzeby wizyty 
lekarzy specjalistów: 
psychiatry, 
gastroenterologa, 
chirurga, ortopedy, 
okulisty, pulmonologa, 
kardiologa, 
stomatologa                     
                                            
                       
- dzięki 
przeprowadzonej 
diagnostyce 
dostosowaliśmy 
odpowiednie formy 
rehabilitacji. 
Ponadto zapewniliśmy 
dzieciom na miejscu 
opiekę:
- pielęgnacyjną,
- lekarską,
- prowadziliśmy 
rehabilitację zgodnie z 
zaleceniami lekarza,
- terapię logopedyczną,
- okresowe zajęcia z 
arteterapii (filcowanie, 
lepienie i wypalanie 
gliny),
- badania i terapię 
psychologiczną,
- leczenie 
farmakologiczne,
- leczenie dietetyczne,

86.90.A
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1,999,342.16 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,999,310.41 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 31.75 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 197,982.38 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 639,418.29 zł
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639,418.29 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 853,743.44 zł

0.00 zł

201,223.41 zł

652,520.03 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 308,198.05 zł

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 - zapewniliśmy całodobową opiekę i wychowanie dziesięciorgu chorym dzieciom całkowicie lub 
częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej oraz zaspokoiliśmy ich niezbędne potrzeby,
- zapewniliśmy kształcenie dostosowane do wieku dziecka jego możliwości rozwojowych, 
wyrównywanie        opóźnień rozwojowych i szkolnych, 
 - prowadziliśmy zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, resocjalizujące, 
terapeutyczne,   rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do 
życia społecznego oraz odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne,
- pracowaliśmy z rodzinę dziecka,
- podjęliśmy działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny 
przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej w wyniku których jedno dziecko 
wróciło do swojej rodziny biologicznej, jedno powróciło do biologicznego ojca,
- prowadziliśmy dokumentację objętych opieką dzieci oraz prowadzonej całodobowej placówki 
opiekuńczo wychowawczej, określonej w regulaminie organizacyjnym placówki oraz w 
obowiązujących przepisach prawnych,
- umożliwialiśmy dzieciom regularne, osobiste i bezpośrednie kontakty z rodzicami oraz innymi 
osobami bliskimi,

68,664.98 zł

2 W ramach wszechstronnej opieki medycznej zapewniliśmy dzieciom:
- transport dzieci i diagnostykę w specjalistycznych ośrodkach służby zdrowia,
- konsultacje neurologiczne, psychiatryczne, kardiologiczne, laryngologiczne, okulistyczne, 
stomatologiczne i chirurgiczne,
- całodobową opiekę pielęgniarsko-lekarską, która obejmowała specjalistyczna pomoc w 
sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia,
- stałą raz w tygodniu opiekę lekarza pediatry,
- wg potrzeby wizyty lekarzy specjalistów: psychiatry, gastroenterologa, chirurga, ortopedy, 
okulisty, pulmonologa, kardiologa, stomatologa                                                                                        
- dzięki przeprowadzonej diagnostyce dostosowaliśmy odpowiednie formy rehabilitacji.

40,000.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 934,273.73 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,111,260.19 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1,065,036.68 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

9.10 zł

46,214.41 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

3 zapewniliśmy dzieciom na miejscu opiekę:
- pielęgnacyjną,
- lekarską,
- prowadziliśmy rehabilitację zgodnie z zaleceniami lekarza,
- terapię logopedyczną,
- okresowe zajęcia z arteterapii (filcowanie, lepienie i wypalanie gliny),
- badania i terapię psychologiczną,
- leczenie farmakologiczne,
- leczenie dietetyczne,

25,000.00 zł

4 wyremontowaliśmy pokoje naszych podopiecznych, wyposażyliśmy je w nowe meble i inne 
drobiazgi które umilają życie naszym podopiecznym

40,000.00 zł

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

3,837.60 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

26.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

17.4 etatów

32.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

nie korzystała
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 574,286.22 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

455,553.08 zł

455,553.08 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 118,733.14 zł

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

542,836.22 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 542,836.22 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

19.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

19.00 osób

36.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

2.00 osób

34.00 osób
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4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

47,857.19 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4,200.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: MPiPS 13



3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Prowadzenie placówki 
opiekuńczo - wychowawczej 
typu specjalistyczno - 
terapeutycznego

Zadanie publiczne ma na celu 
zapewnić  dzieciom 
całodobową opiekę i 
wychowanie oraz zaspokoić ich 
niezbędne potrzeby w 
szczególności emocjonalne, 
rozwojowe, zdrowotne bytowe, 
społeczne i religijne. 
Zakładane cele realizacji 
zadania zaplanowane na okres 
sprawozdawczy zostały 
zrealizowane w sposób 
zadowalający.
Poprzez stworzenie  atmosfery 
bezpieczeństwa, akceptacji, 
umożliwiliśmy wzrastanie w 
warunkach zapewniających 
prawidłowy proces 
wychowawczy i zapewniliśmy 
stabilne środowisko.

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej 510,000.00 zł

2 Czarodziejski Dzień Dziecka Nadrzędnym celem zadania jest 
podnoszenie jakości życia 
wśród mieszkańców regionu 
szczególnie tych, którzy ze 
względu na trudną sytuację 
życiową nie są w stanie 
samodzielnie zaspokoić 
podstawowych potrzeb 
bytowych, a przez to nie mogą 
uczestniczyć lub mają 
ograniczony udział w życiu 
rodzinnym, zawodowym i 
społecznym.
Realizowany program pozwoli 
uczestniczyć w imprezie 
kulturalno-edukacyjnej 
dzieciom z rodzin, które nie są 
w stanie samodzielnie zapewnić 
najmłodszym dostępu do tego 
typu wydarzeń.

Województwo Łódzkie 7,700.00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Rehabilitacja w Domu 
Dziecka dla Dzieci Chorych

Zaplanowana rehabilitacja za 
naczelny cel stawia sobie 
wspomaganie wszechstronnego 
rozwoju dzieci, wyrównywanie 
opóźnień, stymulowanie 
rozwoju emocjonalnego i 
trening umiejętności 
psychospołecznych. Umożliwi 
niepełnosprawnym dzieciom i 
młodzieży lepsze 
przystosowanie do życia z 
przewlekłą chorobą, dzięki 
czemu wzrosną ich szanse na 
pomyślną integrację z resztą 
społeczeństwa i 
usamodzielnienie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

116,978.29 zł

Druk: MPiPS 15



Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Jolanta Bobińska - Prezes 
31-03-2017 Data wypełnienia sprawozdania

Druk: MPiPS 16


