
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

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

Beata Cygan, Członek Rady TAK

Kamila Szczech Członek Rady 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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- 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 całodobową specjalistyczno-terapeutyczną placówkę opiekuńczo-wychowawczą jaką jest 
Dom Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji "Dom w Łodzi"oraz prowadzi na szeroką skalę programy i akcje społeczne integrujące 
chore dzieci ze zdrowymi rówieśnikami i aktywizujące lokalną społeczność. W domu dziecka w 2018 roku zapewniliśmy ciężko 
chorym, porzuconym dzieciom:
- indywidualnie dobraną wszechstronną rehabilitację: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, fizjoterapię, dogoterapię,
- całodobową opiekę i wychowanie w tym całodobową opiekę medyczną, 
- kształcenie dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dziecka;
- wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,
- prowadziliśmy zajęcia wychowawcze i korekcyjne, kompensacyjne,terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w 
środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia społecznego,
- pracowaliśmy z rodzinami dzieci,
- podejmowaliśmy działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub 
umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej.
W ramach wszechstronnej opieki medycznej zapewniliśmy dzieciom całodobową opiekę pielęgniarsko-lekarską oraz 
diagnostykę i leczenie w specjalistycznych placówkach na terenie całego kraju.
W 2018 roku 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,  udział w spartakiadach sportowych. Odbyły się  uroczystości z okazji urodzin naszych dzieci oraz 
okolicznościowe imprezy. 
W pierwszym kwartale 2018 roku Fundacja kontynuowała  społeczną akcję „Pozytywka” – co poniedziałek wysyłaliśmy w świat 
pozytywne hasło, które pomagają żyć, stawić czoła wyzwaniom dnia. Bohaterami akcji byli znani aktorzy  i muzycy, ale także 
Dzieci będące pod opieką prowadzonego przez Fundację Domu Dziecka dla Dzieci Chorych.
W pierwszym kwartale br. odwiedziła naszych podopiecznych znana piosenkarka Ewa Farna oraz Doda. Było wspólne śpiewanie 
piosenek i wspólne zabawy. Ewa Farna została naszym Pozytywnym Bohaterem
W drugim kwartale br. ponownie odwiedził naszych podopiecznych zespół Video oraz piosenkarz Michał Szpak,. Jak zawsze 
podczas spotkań z gwiazdami jest  wspólne śpiewanie i zabawy z dziećmi.  W drugim kwartale dzieci uczestniczyły w wielu 
działaniach aktywizujących społecznie min. pikniki z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki  ( stadnina Zbyszko) , Park 3-go Maja, 
kameralny koncert w parku Helenów, udział w spektaklach teatralnych- Teatr Arlekin, Teatr Muzyczny, udział w wydarzeniach 
muzycznych - Filharmonia, w wydarzeniach sportowych- mecz na stadionie KS Budowlani (rugby), Maraton Turbo Chajzer NB 
run,  wyjście do EC1 – Urodziny Leonarda. 13.06.2018r odbył się wernisaż wystawy „Mali bohaterowie Fundacji „Dom w Łodzi” . 
Autorem zdjęć dzieci jest podróżnik i fotograf Paweł Rakowski. Wystawa zainstalowana była w CH Tulipan. W III i IV kwartale br. 
od 1 kwietnia kontynuowany jest  następny etap  projektu PFRON „Rehabilitacja w Domu Dzieci Chorych” oraz projekt 
rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin pt. „Też tu jestem”
I projekt prowadzenia zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania 
społecznego osób z niepełnosprawnościami pt. „Samodzielnie i pewnie – zajęcia rozwijające i aktywizujące dzieci 
niepełnosprawne”
Nasze dzieci  w dalszym ciągu uczestniczyły w różnego rodzaju wyjściach do atrakcyjnych miejsc np.: muzea, kina teatr, 
wystawy.
W tym czasie odbyło się również szereg imprez integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych tj:
mecz Rugby, Julia na Biegu ul. Piotrkowską, Arabella Rally – Julia na finale rajdu kobiet, Julia na uroczystym sadzeniu drzewka w 
Parku Julianowskim z p. Prezydent, wernisaż wystawy w CH Tulipan „Mali Bohaterowie”
Asia Madej i Sylwia Tarnowska – pożegnanie w naszym domu przed „Wyprawą po marzenia”
29 – bieg z okazji urodzin Łodzi – udział Fundacji i wolontariuszy w organizacji biegu,  warsztaty „Tańczę. Żyję pełnią życia”, 
żegnamy Krzysztofa Jarzębskiego, który rowerem jedzie do Brukseli, zdobywamy Górę Kamieńsk „ Szczęśliwa 13”, dzieci w 
teatrze Pinoknio,  spotkanie z Motocyklistami z grupy „Korsarze”, charytatywny Maraton Trampolin, warsztaty twórcze z 
wolontariuszami Takeda, Marcin na rajdzie szkolnym 
wizyta  piosenkarki Lanberry. 
Wszyscy nasi podopieczni korzystali z turnusu rehabilitacyjnego w Dąbkach w terminie 23.06 – 06.07.2018r.
Dwójka przebywała na obozie harcerskim 08.07 – 21.07.2018r. 
W czwartym kwartale podopieczni brali udział w: -  zajęciach z  psem Łapkiem -  inwalidą  z Warszawy (Na Psa Urok) - akcji 
twórczej Haloween z Państwowym Liceum Plastycznym   -  warsztatach tanecznych „Tańczę. Żyję pełnią życia”   - rowerowej 
wyprawie na  Uroczysko połączone z oglądaniem startów samolotów z lotniska Lublinek- wyjście do papugarni Carmen- akcji 
„Pod okiem artysty” – dzieci tworzą prace pod okiem Państwowego Liceum Plastycznego w Łodzi- teledysku Szlachetnej Paczki 
„Pomaganie jest fajne”- artystycznej akcji Przędzalni Sztuki       i Fundacji Dworu Dobrzelin- akcji sprzątania lasu wraz z firmą 
Dell- obchodach Święta Niepodległości w Manufakturze- Moto Mikołaje- odwiedziny przyjaciół połączone z premierą teledysku 
Szlachetnej Paczki- Niebieskie Mikołajki – udział w akcji Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi w SP 26 z udziałem harcerzy z 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 4
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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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

160

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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 do 
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,
3- zapewniliśmy dzieciom udział w zajęciach
sportowo-rekreacyjnych: wyjścia do kina, teatru, 
na basen, zajęcia integracji sensorycznej.
4- współpracowaliśmy z rodzinami dzieci, 
jesteśmy w stałym kontakcie z ośrodkami 
adopcyjnymi i pieczą zastępczą.

87.10.Z 65 800,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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 zysków i strat) 1 469 028,25 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 463 730,41 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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2 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, 
chirurgiczne i stomatologiczne.                                 
                                                       
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 50 000,00 zł
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b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 3 603,86 zł

e) pozostałe przychody 1 693,98 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 500 906,40 zł

2.4. Z innych źródeł 55 981,15 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 138 523,68 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 115 800,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 Koszty usług medycznych, rehabilitacyjnych, wynagrodzeń pielęgniarek,opiekunów 45 000,00 zł

2 koszty pobytu i leczenia podopiecznej w klinice w Hamburgu 28 800,00 zł

3 Koszty przejazdów podopiecznych do specjalistycznych klinik, na turnus rehabilitacyjny, wakacje a 
także koszty pobytu w tych miejscach

22 000,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 212 208,70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 699 932,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

1 200,00 zł

562 598,00 zł

136 134,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

243 101,64 zł

257 804,76 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 77 358,18 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 432 747,23 zł 115 800,00 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

1 386 372,23 zł 115 800,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

46 375,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

4 Zakup leków i środków opatrunkowych, odzieży, wyposażenia pokoi i innych materiałów dla 
podopiecznych

20 000,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 1 221,40 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

21 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

18,13 etatów

16 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 829 176,21 zł

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

829 176,21 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 867,52 zł

32 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) 

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)

9 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

9 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

32 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

615 459,57 zł

500 711,37 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

74 849,51 zł

- inne świadczenia 39 898,69 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 213 716,64 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 829 176,21 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

W pozycji inne świadczenia uwzględniono dodatki 
funkcyjne, dodatki za pracę w porze nocnej, odprawy 
emerytalne wypłacone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.
W pozycji 11 w kwocie wynagrodzeni uwzględniono 
odprawę emerytalną.

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 Prowadzenie całodobowej 
placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu 
specjalistyczno-
terapeutycznego

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łodzi

550 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

8 363,63 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

2 Samodzielnie i pewnie - 
zajęcia rozwijające i 
aktywizujące dzieci 
niepełnosprawne

Uczestnicy zyskali nowe 
doświadczenia życiowe, które 
stymulowały do współpracy w 
grupie, przezwyciężenia 
własnych ograniczeń. Wspólny 
udział w zajęciach były dla 
dzieci doświadczeniem, które w 
przyszłości zmotywuje do 
podejmowania nowych 
wyzwań, nawiązywania relacji z 
ludźmi i wyjścia poza codzienny 
schemat życia.
Trzeba jednak pamiętać, że 
tego rodzaju wsparcie powinno 
być prowadzone w dłuższym 
okresie czasu, co w znacznym 
stopniu umożliwi pełniejsze 
zaspokojenie potrzeb oraz 
integrację społecz

Miasto Łódź 5 000,00 zł

3 Też tu jestem - Prowadzenie 
rehabilitacji leczniczej i 
psychologicznej osób 
niepełnosprawnych i ich 
rodzin

Dzięki realizacji zadania udało 
się osiągnąć cel główny 
programu tj. przywrócenie 
rozwoju umysłowego dzieciom 
z deficytami edukacyjnymi na 
miarę ich możliwości 
psychosomatycznych.
Cel główny realizowany był 
poprzez: stymulowanie rozwoju 
dzieci, stymulowanie i 
usprawnianie rozwoju funkcji 
psycho-motorycznych, 
wyrównywanie braków w 
wiedzy i praktycznych 
umiejętności manualnych, 
eliminowanie niepowodzeń 
emocjonalno-społecznych i ich 
konsekwencji.

Miasto Łódź 4 998,00 zł

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

PFRON 136 134,00 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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Wolontariusze towarzyszą naszym podopiecznym od początku istnienia placówki. Pomagają zapewnić nasz 
dzieciom optymalne warunki rozwoju oraz ułatwiają im funkcjonowanie w społeczeństwie. Nasi przyjaciele wspierają 
wychowawców w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi podczas regularnych kilkugodzinnych dyżurów w 
prowadzonej przez Fundację "Dom w Łodzi" specjalistyczno-terapeutycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej - 
Domu Dziecka dla Dzieci Chorych. Dzięki ich pomocy możliwe jest wyjście z większą grupą na spacery, czy 
przejażdżkę rowerową ale przede wszystkim wspierają nas podczas licznych wizyt w poradniach specjalistycznych 
czy hospitalizacjach dzieci. Dodatkowo uczestniczą w różnego rodzaju akcjach promocyjnych, sprzyjających 
szerzeniu pozytywnej misji Fundacji w Świecie. Dzięki wolontariuszom wiele rzeczy możemy zrobić lepiej, szybciej i 
w większym zakresie.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji
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