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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA "DOM W ŁODZI"

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE Powiat M. ŁÓDŹ

Gmina 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

Druk: MPiPS 1



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

JOLANTA, TERESA BOBIŃSKA - PREZES ZARZĄDU
ZOFIA, KATARZYNA PRZYTYK – CZŁONEK ZARZĄDU

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

KAMILA SZCZECH – CZŁONEK RADY FUNDACJI
BEATA CYGAN       – CZŁONEK RADY FUNDACJI

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
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

1. 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

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

ochrona i promocja zdrowia

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Fundacja DOM W ŁODZI zapewniła całodobową opiekę i wychowanie chorym,
niepełnosprawnym dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki
rodzicielskiej oraz zaspokoiliśmy ich niezbędne potrzeby,
- zapewniliśmy kształcenie dostosowane do wieku dziecka jego możliwości
rozwojowych,
- 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
umieszczone zostało w rodzinie zastępczej, a dwoje umieszczonych zostało w
rodzinach adopcyjnych,
- 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,
- zapewnialiśmy dzieciom prawidłowe warunki rozwoju psychoruchowego
poprzez tworzenie rodzinnej i życzliwej atmosfery wokół nich oraz indywidualne
plany wychowawcze,
- zaspokoiliśmy dzieciom niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym
emocjonalne, społeczne, religijne na poziomie obowiązującego standardu opieki
i wychowania. 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,
zajęcia logopedyczne, okresowe zajęcia z artterapii (filcowanie, lepienie i
wypalanie gliny),
badania i terapię psychologiczną, leczenie farmakologiczne, leczenie
dietetyczne.

Ponadto Fundacja wspiera łódzką młodzież i dzieci zagrożone wykluczeniem 
społecznym, organizując imprezy okolicznościowe, warsztaty terapeutyczne czy 
zapewniając atrakcyjne ferie w mieście.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

800

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Fundacja „Dom w Łodzi” prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka
dla dzieci chorych. Zapewniliśmy swoim podopiecznym pełny
rozwój i wszechstronną opiekę, rekompensującą dzieciom
niedostatek rozwojowy wynikający z ich sytuacji życiowych.
Poprzez skuteczną rehabilitację zdrowotną, opiekę medyczną,
pomoc psychologiczną i wyrównywanie niedoborów rozwojowych
zwiększyliśmy umiejętności naszych podopiecznych oraz
poprawiliśmy kondycję psychofizyczną dzieci po przewlekłym
leczeniu, co sprawiło, że dzieci mają większe szanse na
prawidłowy rozwój. Nasze działania ukierunkowane są na
zwiększenie poziomu akceptacji własnej choroby, wzmocnienia
kompetencji społecznych wśród naszych podopiecznych,
nauczania dzieci szacunku do samego siebie i innych. Lepiej
przygotowują dzieci do samodzielnego życia, nabywają one i
wykształcają umiejętności, które pomogą im pomimo ciężkich
chorób w sprawniejszym funkcjonowaniu. Ponadto z rodzinami i
bliskimi naszych podopiecznych budowaliśmy wspólnie atmosferę
sprzyjającą prawidłowemu rozwojowi dzieci.
Praca z dziećmi chorymi, ich postępy sprawiają, iż osoby
opiekujące się dziećmi odczuwają ogromną satysfakcję, nabierają
energii do dalszego działania. Świadomość czynienia dobra daje
dużo przyjemności, szczególnie młodym ludziom-wolontariuszom,
którzy liczniej odwiedzają nasze dzieci ofiarując im przyjaźń i
zainteresowanie.
Ponadto Fundacja wspiera łódzką młodzież i dzieci zagrożone
wykluczeniem społecznym, organizując imprezy okolicznościowe,
warsztaty terapeutyczne czy zapewniając atrakcyjne ferie w
mieście.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 DOM DZIECKA DLA DZIECI CHORYCH Łódź 9
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5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:
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6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 882,697.56 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 882,696.30 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 113,402.89 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 675,981.68 zł

0.00 zł

0.00 zł

85,709.00 zł

590,272.68 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 93,311.73 zł

0.00 zł

32,510.49 zł

46,765.84 zł

14,035.40 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

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych
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0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 113,167.38 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 zakup materiałów dla podopiecznych domu dziecka: odzież, obuwie, środki czystości, 
środki opatrunkowe, leki, art, edukacyjne, paliwo do samochodu itp

11,694.91 zł

2 czynsz najmu pomieszczeń, media, energia elektryczna i inne koszty związane z 
utrzymaniem pomieszczeń

16,236.88 zł

3 transport dzieci, diagnostyka w specjalistycznych ośrodkach służby zdrowia - konsultacje 
specjalistycze, wynagrodzenia osób zapewniających całodobową opiekę pielęgniarska i 
dydaktyczno - wychowawczą

85,235.59 zł
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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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 878,621.33 zł 113,167.38 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

842,797.05 zł 113,167.38 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

15,557.40 zł 0.00 zł

16,984.99 zł 0.00 zł

3,281.89 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

19.0 osób

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)

14.3 etatów

32.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

0.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

1.00 osób

e) inne osoby 35.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 558,655.80 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

405,698.69 zł

345,331.96 zł

nagrody

premie

0.00 zł

33,015.50 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 27,351.23 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 152,957.14 zł

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

558,655.80 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 558,655.80 zł
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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

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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

1,454.83 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

3,500.00 zł

10. 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)

W pozycji 1a Inne świadczenia wykazano kwotę 
wypłaconych dodatków za pracę w porze nocnej, 
wynagrodzenia chorobowego, wypłaconych zasiłków i 
ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Zajęcia otwarte dla młodzieży 7,410.00 zł

2 Dzięki twojej pomocy dam sobie radę 90,589.15 zł

3 Działania korekcyjno - edukacyjne dla nieletnich sprawców przemocy - Poznaję 
siebie i inncyh

4,400.00 zł

4 Rozwiązać supeł - warsztaty rozwiązywania konfliktów 2,400.00 zł

5 Warsztaty terapeutyczne dla młodzieży 9,300.00 zł

6 Kolonia zdrowotna - lato w stylu western 3,400.00 zł

7 Program aktywizacji podopiecznych domu dziecka dla dzieci chorych 7,055.00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

8 Babcia i dziadek od serca 29,390.00 zł

9 Manufaktura piernikó - Małe Łapki 22,354.00 zł

10 Prowadzenie całodobowej placóki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego 
dla dzieci chorych

483,161.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Prawidłowość realizacji umowy nr 
ZZO/000063/15/D

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

2012-10-31
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Cały rok 2012 był wielką mobilizacja sił w Fundacji DOM W ŁODZI. Wolontariusze, pracownicy oraz przyjaciele i
darczyńcy Fundacji DOM W ŁODZI przygotowali szereg aktywności, które zmierzały do poprawienia jakości życia
małych podopiecznych.
Nasze działania możemy podzielić na kilka obszarów:
Medyczne, rehabilitacyjne
• Edukacyjne, pedagogiczne, psychologiczne
• Socjalne, mieszkaniowe
• Promujące idę CSR, oraz wolontariatu pracowniczego
• Promujące integrację oraz współpracę międzypokoleniową
Możemy z radością napisać, że nasze działania przyniosły już pierwsze imponujące owoce. Dwoje z naszych dzieci,
dostało wielką szansę na zdrowsze życie. Wszyscy mieszkańcy, korzystają na co dzień z rehabilitacji logopedycznej, 
ruchowej, psychologicznej oraz hipoterapii .
Standardem jest też całodobowa opieka pedagogiczna, pielęgniarska i lekarska

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Jolanta Bobińska - prezes 
Ewa Szulc - główny księgowy

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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