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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-15

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

Fundacja DOM W ŁODZI zapewnia wychowankom pełny rozwój i wszechstronna opiekę, rekompensuje 
dzieciom niedostatek rozwojowy wynikający z sytuacji życiowych podopiecznych. Zakładane cztery 
kierunki działań: rehabilitację psychospołeczną, fizjoterapię, hipoterapię i terapię logopedyczną odbyły 
się.  Zajęcia były prowadzone indywidualnie lub grupowo na terenie placówki, a także poza domem np. 
hipoterapia, wydarzenia kulturalne czy spotkania integracyjne. Wszystkie metody oddziaływań były 
dostosowane do poszczególnych uczestników. Poprzez skuteczną rehabilitację zdrowotną i 
wyrównywanie niedoborów rozwojowych zwiększyliśmy umiejętności naszych podopiecznych oraz 
poprawiliśmy ich kondycje psychofizyczną. Nasze działania ukierunkowane były na zwiększenie 
akceptacji własnej choroby, wzmacniania kompetencji społecznych wśród naszych podopiecznych, 
nauczania dzieci szacunku do siebie i do innych.
W Domu Dziecka Dla Dzieci Chorych Fundacji Dom w Łodzi zrealizowaliśmy następujące zadania:
- 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,
- 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,
- terapię logopedyczną,
- okresowe zajęcia z arteterapii (filcowanie, lepienie i wypalanie gliny),
- badania i terapię psychologiczną,
- leczenie farmakologiczne,
- leczenie dietetyczne.
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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

2.2. 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

Druk: MPiPS 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


 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

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. 
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 
wypoczynek i rekreację 
oraz uczestnictwo w 
zajęciach sportowo 
rekreacyjnych tj.wyjścia 
do kina i na basen oraz 
zajęcia rozwijające z 
integracji sensorycznej. 
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. W 
miesiącu  październiku 
przyjęliśmy nowego 
podopiecznego. 
Prowadzimy 
dokumentację 
dotyczącą
objętych opieką dzieci 
oraz prowadzonej 
placówki, określonej w 
regulaminie 
organizacyjnym 
placówki
oraz w obowiązujących 
przepisach prawnych

87.10.Z

ochrona i promocja Zapewniliśmy 86.90.A
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zdrowia korzystanie z 
przysługujących na 
podstawie odrębnych 
przepisów, świadczeń 
Zdrowotnych. Dzieci 
korzystały z  poradni 
specjalistycznych oraz 
POZ. Zapewniliśmy 
dzieciom intensywną 
rehabilitację ruchową i 
logopedyczną. Na 
bieżąco zapewniamy 
podopiecznym  leki 
niezbędne do 
prawidłowego 
funkcjonowania. 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,
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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) 1,189,173.27 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,189,167.04 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 6.23 zł

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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

- 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
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e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

626,484.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 397,475.59 zł

0.00 zł

78,083.41 zł

264,343.68 zł

55,048.50 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 6.23 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

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 152,756.44 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

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

1 Zakup artykułów spożywczych, leków, odzieży i obuwia, materiałów do rehabilitacji, środków 
czystości i higieny osobistej, materiałów terapeutycznych i pedagogicznych i innych 
przeznaczonych bezpośrednio dla podopiecznych lub dla prawidłowego funkcjonowania placówki.

37,117.66 zł

2 Wynagrodzenia wychowawców, pielęgniarek, logopedy, psychologa oraz pozostałej kadry, 
merytorycznie związanej z prowadzeniem domu dziecka dla dzieci chorych

104,612.89 zł

3 czynsz najmu lokalu i media 6,240.78 zł

4 usługi na rzecz podopiecznych (medyczne, bilety wstępu do kin, na basen, imprezy zewnętrzne, 
inne bieżące potrzeby podopiecznych

4,785.11 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 165,207.45 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 626,484.00 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 316,302.11 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 886,391.47 zł 152,756.44 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

872,864.93 zł 152,756.44 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

2,474.41 zł

10,994.13 zł

58.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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 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.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

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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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)

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)

19.0 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)

19.0 etatów

16.0 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

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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 531,333.21 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

444,927.21 zł

444,927.21 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 86,406.00 zł

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

86,406.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 86,406.00 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

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

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)

44,277.77 zł

18.00 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

18.00 osób

34.00 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

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

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)

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

1 Terapia pedagogiczna - 
Prowadzenie rehabilitacji 
leczniczej i psychologicznej 
osób z 
niepełnosprawnością”

Projekt obejmował:
- program składa się z 
kompleksowej diagnozy potrzeb 
poszczególnych uczestników, 
cyklu
indywidualnych zajęć z zakresu 
terapii pedagogicznej oraz zajęć 
grupowych,
- uczestnikami było 8 osób – 
mieszkańców Domu Dziecka dla 
Dzieci Chorych.

Miasto Łódź 5,000.00 zł

2 „Dzień Dziecka – W świecie 
bajek”

Projekt obejmował:
- zorganizowanie imprezy z 
okazji Dnia Dziecka w formie 
pikniku rodzinnego,
- zabawa opierała się o 
tematykę bajkową,
- w imprezie uczestniczyło 
około 218 uczestników.

Województwo Łódzkie 6,000.00 zł

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

4,000.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3 „Szkolenie wolontariuszy do 
pracy z dzieckiem 
niepełnosprawnym”

Projekt obejmował:
- szkolenie podstawowe dla 
nowo pozyskanych 
wolontariuszy,
- cykl zajęć szkoleniowych dla 
wolontariuszy,
- wyjazd szkoleniowo-
integracyjny,
- warsztaty dot. integracji osób 
niepełnosprawnych w lokalnym 
środowisku i realizacja projektu 
stworzonego przez 
wolontariuszy
- uczestnikami było 40 
wolontariuszy.

Województwo Łódzkie 10,000.00 zł

4 „Warsztaty wychowawcze 
dotyczące nieagresywnego 
rozwiązywania konfliktów 
dla dzieci i młodzieży - Każdy 
czasem się kłóci”

Projekt obejmował:
- organizacja cyklu warsztatów z 
zakresu: wizażu i stylizacji oraz 
warsztatów ceramicznych. -- 
dodatkowo program został 
wzbogacony dwoma wyjściami 
do miejsc publicznych tj. do 
teatru i restauracji,
- uczestnicy zyskali nowe 
umiejętności społeczne, mogli 
zaistnieć w społeczności 
lokalnej oraz wzbogacić swoje 
doświadczenia życiowe,
- uczestnikami było 10 osób w 
wieku od 13 do 19 lat.

Urząd Miasta Łodzi 4,200.00 zł

5 „Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym – prowadzenie 
zajęć dodatkowych zgodnie z 
założeniami profilaktyki 
selektywnej”

Projekt obejmował:
- organizacja cyklu zajęć 
profilaktycznych w kilku 
punktach miasta obejmujących 
ćwiczenia asertywności, zajęcia 
edukacyjno-sportowe, 
spotkania z ekspertami,
- uczestnikami było ok. 100 
osób w wieku od 10 do 13 lat.

Urząd Miasta Łodzi 12,060.00 zł

6 „Kolonie zdrowotne - 
Kosmiczna Misja”

Projekt obejmował:
- kolonie integracyjne w 
Wiśniowej Górze dla dzieci 
niepełnosprawnych i dzieci 
zdrowych
- uczestnikami było 15 dzieci: 
podopieczni Fundacji „Dom w 
Łodzi” oraz mieszkańcy Łodzi
- program wyjazdu opierał się o 
tematykę ekologiczno-bajkową 
i obejmował gry, zabawy, tańce, 
wycieczkę kolejką 
wąskotorową, wycieczki piesze.

Wojewoda Łodzki 9,980.00 zł
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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)

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

7 „Wsparcie społeczne dla 
osób z niepełnosprawnością 
oraz osób w wieku 
emerytalnym”

Projekt obejmował:
 cykl wyjść na basen, do 

teatrów i kin dla dzieci 
mieszkających w Domu dla 
Dzieci Chorych i ich 
rówieśników mieszkających 
poza placówką, mający na celu 
aktywizowanie oraz 
integrowanie 
niepełnosprawnych dzieci ze 
społecznością,
Uczestnikami było 7 
podopiecznych Fundacji „Dom 
w Łodzi”

Wojewoda Łódzki 3,130.00 zł

8 Prowadzenie placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 
typu specjalistyczno-
terapeutycznego

Prowadzenie placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 
typu specjalistyczno-
terapeutycznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 510,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 „Rehabilitacja w Domu dla 
Dzieci Chorych”

Program obejmował:
 prowadzenie kompleksowej 

rehabilitacji dla dzieci 
niepełnosprawnych, w tym: 
hipoterapia, logoterapia, 
fizjoterapia, terapia 
psychologiczna
 uczestnikami programu było 8

 podopiecznych Fundacji „Dom 
w Łodzi”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

76,518.00 zł

Druk: MPiPS 15



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)

W 2015 roku dzięki zaangażowaniu i poparciu mieszkańców Łodzi, w wydatkach realizowanych w ramach Budżetu 
Obywatelskiego wyodrębniono kwotę 55 520,00 zł na remont i modernizację Domu Dziecka dla Dzieci Chorych pod 
hasłem "Łodzianie budują - wyjątkowy Dom Dziecka dla Dzieci Chorych". Dzięki życzliwości i pomocy wielu osób 
prywatnych, jak również instytucji i firm, udało się zebrać dodatkowe środki finansowe i rozszerzyć zakres remontu. 
Wspólnymi siłami udało się stworzyć cudowne, przyjazne i bezpieczne miejsce. Nasi podopieczni mają nową salę 
rehabilitacyjną, salę "poznawania świata" oraz łazienkę przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
Dodatkowo zmieniono rozkład pomieszczeń tak aby zapewnić naszym podopiecznym więcej prywatności i 
przestrzeni. Wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnej realizacji tego przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy.

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

organizacji

Jolanta Bobińska
31-03-2016 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Łódzki Urząd Wojewódzki 1

2 Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 2

3 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi, 1

2016-06-30

Druk: MPiPS 16


