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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

2006-12-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 10024195300000 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 Bobońska Prezes 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

Grzegorz Bobiński Członek Zarządu TAK

FUNDACJA "DOM W ŁODZI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celem Fundacji jest:
- organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych dla 
dzieci i młodzieży chorych, niepełnosprawnych,
- niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym a w szczególności 
dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, ich rodzinom i bliskim,
- udzielania pomocy w kształceniu dzieci i młodzieży, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- zwiększenie szans zawodowych młodzieży i dorosłych, zwłaszcza 
niepełnosprawnych,
- organizowanie i udzielanie pomocy w leczeniu i rehabilitacji medycznej, 
psychologicznej, prawnej i socjalnej dla  dzieci, młodzieży będących 
ofiarami przemocy, chorób i ubóstwa oraz ich rodzinom i opiekunom,
- integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze zdrową częścią 
społeczeństwa,
- ochrona i promocja zdrowia obejmująca prowadzenie poradni zdrowia, 
praktyki lekarskiej ogólnej i specjalistycznej, prowadzenie działalności 
leczniczej, terapii specjalistycznej,
- organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej, edukacyjnej, 
wychowawczej i kulturalnej dzieciom i młodzieży maltretowanym, 
ubogim, chorym, niepełnosprawnym a zwłaszcza dzieciom i młodzieży  z 
domów dziecka,
- organizowanie wypoczynku letniego i zimowego w miejscu zamieszkania, 
wyjazdowych form  i turnusów rehabilitacyjnych dzieciom i młodzieży,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych,
- informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach rodzin 
dotkniętych przemocą, rodzin ubogich zagrożonych dysfunkcjami 
społecznymi,
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
pracy  i zagrożonych wykluczeniem,
- realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans życiowych 
tych osób,
- działalność charytatywna,
- 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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2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- współpracę z innymi  organizacjami, instytucjami, organami administracji 
państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami w kraju i za granicą,
- prowadzenie edukacji społecznej, działalności propagandowej i 
wydawniczej min. poprzez realizacje radiowe, filmowe i multimedialne,
- promocję i organizację wolontariatu dla potrzeb opieki nad dziećmi, 
młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi,
- prowadzenie działalności mającej na celu podniesienie świadomości 
społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie,
- organizowanie i wspieranie akcji poszukiwania rodzin adopcyjnych lub 
zastępczych,
- udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom i młodzieży, młodym dorosłym 
czasowo lub trwale znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
- organizowanie i finansowanie rehabilitacji dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej,
- przekazywanie środków rzeczowych codziennego użytku, w tym 
żywności, dzieciom pokrzywdzonym, przebywającym w placówkach 
leczniczych, opiekuńczych oraz w domach rodzinnych,
- prowadzenie zajęć artystycznych i terapeutycznych dla osób chorych i 
niepełnosprawnych,
- organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów i konferencji,
- działalność wydawniczą służącą realizacji zadań z zakresu ochrony i 
promocji zdrowia, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działalność z zakresu edukacji, oświaty i wychowania obejmującą 
prowadzenie wychowania przedszkolnego,
- działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia, organizowanie pomocy 
 psychologicznej i medycznej obejmującej podopiecznych Fundacji i ich 
rodziny (NZOZ),
- organizowanie i finansowanie imprez sportowych, turystycznych, 
rekreacyjnych i kulturalnych,
- 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

Fundacja "Dom w Łodzi" prowadzi dom dziecka dla dzieci chorych, zapewniając chorym i niepełnosprawnym, porzuconym 
dzieciom nie tylko miłość i poczucie bezpieczeństwa, ale stałą, całodobową opiekę specjalistów. Nad bezpieczeństwem i 
rozwojem dzieci czuwają wykwalifikowani pedagodzy oraz pielęgniarki, a także zespół terapeutów: fizjoterapeuta, logopeda, 
psycholog i oligofrenopedagog. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu dzieci pokonują swoje trudności, rozwijają się i robią 
postępy. Formalnie jest to placówka opiekuńczo - wychowawcza typu specjalistyczno - terapeutycznego. W praktyce - pełen 
ciepła i miłości Dom.
 
Wspierając dzieci i towarzysząc im w pokonywaniu pojawiających się trudności Fundacja "Dom w Łodzi" podejmuje różnego 
rodzaju działania, akcje społeczne i kampanie edukacyjne zmieniające rzeczywistość osób z niepełnosprawnościami. Celem tych 
działań jest zmiana postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnościami, zmiana wizerunku dzieci z 
niepełnosprawnościami i otwieranie świata na  ich wyjątkowe potrzeby. Fundacja prowadzi też konkretne działania wspierające 
rozwój pasji dzieci z trudnościami. Podejmujemy działania integrujące dzieci chore z ich zdrowymi rówieśnikami i mające na 
celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Prowadzimy też profilaktyczne akcje edukacyjne, które mogą zapobiec 
dziecięcym dramatom.  
Wiodącym działaniem fundacji jest prowadzenie całodobowej specjalistyczno-terapeutycznej placówki opiekuńczo-
wychowawczej jaką jest dom dziecka dla dzieci chorych, który ma na celu zapewnić  dzieciom całodobową opiekę i wychowanie 
oraz zaspokoić ich niezbędne potrzeby w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne bytowe, społeczne i religijne. 
Zakładane cele realizacji zadania zaplanowane na okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w sposób zadowalający.
Poprzez stworzenie  atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji, umożliwiliśmy wzrastanie w warunkach zapewniających prawidłowy 
proces wychowawczy i zapewniliśmy stabilne środowisko. Poprzez podejmowane działania i współpracę z instytucjami 
udzielającymi pomocy i wsparcia rodzinie  zwiększyliśmy szanse  powrotu dziecka do domu rodzinnego lub do umieszczenia 
dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej czy adopcji.
Nadrzędnym celem zadania jest stworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci, 
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kompensacja deficytów biologicznych wynikających z przyczyn biologicznych,  zaniedbań środowiskowych i choroby. Poprzez 
zajęcia i zabiegi specjalistyczno - terapeutyczne dzieci zwiększyły swoją szansę na prawidłowy rozwój i zdobywanie kolejnych 
umiejętności. 
Nasze działania ukierunkowane były na zwiększenie akceptacji własnej choroby, wzmocnienie kompetencji społecznych wśród 
naszych podopiecznych, nauczania dzieci szacunku do siebie i do innych. Lepiej przygotowują dzieci do samodzielnego życia, 
nabywają one i wykształcają umiejętności, które pomogą im, pomimo ciężkich chorób w sprawniejszym funkcjonowaniu. 
Ponadto rodziny i opiekunowie dzieci pozyskali konkretne wsparcie w sytuacji w jakiej się znaleźli.. Budowana była wspólnie 
atmosfera sprzyjająca prawidłowemu rozwojowi dzieci.
Mając na uwadze dobro naszych podopiecznych i wychodząc naprzeciw ich potrzebom wprowadziliśmy dzieciom terapię 
zespołu FAS i zwiększyliśmy zajęcia terapii SI (Integracji Sensorycznej)
Zaplanowana terapia i rehabilitacja ( fizjoterapia, rehabilitacja ruchowa, psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, 
neurosensomotoryczna integracja odruchów, integracja sensoryczna, dogoterapia) za naczelny cel stawia sobie wspomaganie 
wszechstronnego rozwoju dzieci, wyrównywanie opóźnień, stymulowanie rozwoju emocjonalnego i trening umiejętności 
psychospołecznych. Umożliwiła  chorym, niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży lepsze przystosowanie do życia z przewlekłą 
chorobą. Dzięki czemu wzrosły ich szanse na pomyślna integrację z resztą społeczeństwa i usamodzielnienie. 
Rehabilitacja prowadzona była systematycznie.  Dzieci korzystały z niej według potrzeb, czyli przeważnie zawsze kiedy pozwalał 
na to ich stan zdrowia. Umożliwiło to elastyczne dostosowanie pomocy do potrzeb podopiecznych i szeroki zakres 
oddziaływania, który przekłada się na wymierne rezultaty leczenia.
Logopedia
Wszystkie działania logopedy były ukierunkowane na poprawę komunikacji, a przez to funkcjonowania społecznego 
podopiecznych. Jest to główny cel terapii logopedycznej zarówno dzieci młodszych jak i nastolatków, których problemy 
logopedyczne dotyczą sfery kompetencji językowej i komunikacji.
Dogoterapia
- to jedna z metod wspomagających rehabilitację, wykorzystująca psy jako terapeutów. Bezpośredni kontakt z psem pomaga 
osobom chorym w kształtowaniu umiejętności okazywania emocji oraz rozwija spontaniczną aktywność ruchową. Dogoterapia 
stosowana jest w pracy terapeutycznej z niepełnosprawnymi dziećmi i dorosłymi. Korzystnie oddziałowuje na sferę psycho- i 
socjofizyczną osób chorych. Pomaga im otworzyć się na świat zewnętrzny, przełamać lęki związane z nawiązaniem 
bezpośredniego kontaktu z ludźmi oraz stymuluje rozwój zmysłów, tj. wzrok, słuch, dotyk czy węch.
Wyzwala ona spontaniczną aktywność dziecka wobec psa, wpływa na przełamanie lęku i pogłębienie kontaktu z otoczeniem.
Terapia psychologiczna
Zaplanowana przez naszą placówkę rehabilitacja psychospołeczna za naczelny cel stawiała sobie wspomaganie 
wszechstronnego rozwoju dzieci, wyrównywanie opóźnień, stymulowanie rozwoju emocjonalnego i trening umiejętności 
psychospołecznych. Tym samym umożliwia niepełnosprawnym i chorym dzieciom i młodzieży lepsze przystosowanie do życia z 
przewlekłą chorobą, dzięki czemu wzrosły ich szanse na pomyślną integrację z resztą społeczeństwa.
Zapewniliśmy  podopiecznym z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym terapii jaką jest neurosensomotoryczna integracja 
odruchów w celu pomocy w usprawnieniu jego fizycznego funkcjonowania oraz rozwoju poznawczego.
Jak również  zapewniliśmy podopiecznym z  zaburzeniami w: rozwoju psychomotorycznym, napięciem mięśniowym, 
koordynacją ruchową, równowagą, koncentracją uwagi, nadpobudliwością, zaburzeniami emocjonalnymi i zachowaniem - 
terapii SI (Integracji Sensorycznej)
Trzynaścioro dzieci  korzystało z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, świadczeń  zdrowotnych i kształcenia. 
Dzieci mają zapewnioną 24 godzinną opiekę medyczną oraz zapewnioną koordynację medyczną (umawianie wizyt w 
poradniach, w szpitalach, konsultacje medyczne, zaopatrzenie w leki i środki opatrunkowe, serwisowanie aparatury medycznej 
itp.). 
Nasi podopieczni są pod opieką poradni: 
kardiologicznej, neurologicznej ortopedycznej, stomatologicznej, ortodoncji, zdrowia psychicznego, patologii noworodka, 
gastroenterologicznej, foniatrycznej, pulmonologicznej, laryngologicznej, neurologicznej, żywienia dojelitowego, szczepień 
ochronnych, genetyki, chorób twarzoczaszki, urologicznej, audiologicznej, endokrynologicznej.
W okresie sprawozdawczym współpracowaliśmy z następującymi instytucjami:
1. Zespół Szkół Specjalnych nr 4, Niciarniana 2a, 90-993 Łódź
2. Szkoła Podstawowa nr 26 w Łodzi; ul. Pogonowskiego 27/29
3. Przedszkole Specjalne nr 1; ul. Gandhiego 26
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 2 w Łodzi 
ul. Motylowa 3
5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 
ul. Dowborczyków 5
90-019 Łódź 
6. Specjalistyczna poradnia psychologiczno – pedagogiczna
doradztwa zawodowego i dla dzieci z wadami rozwojowymi
w Łodzi
Pałac Młodzieży II piętro
Al. Kard. S. Wyszyńskiego 86
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94-050 Łódź

7. Narodowy Fundusz Zdrowia (realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne tj. obuwie ortopedyczne, okulary, 
pielucho-majtki, cewniki do odsysania, podkłady, ortezy na kończyny górne i dolne, )
8. Wydziały Rodzinne i Nieletnich oraz Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej  przy Sądach Rejonowych dla Łodzi-Śródmieścia, 
Łodzi-Widzewa, Sąd Rej w Łowiczu, Opolu,  Łasku i w  Zgierzu.
9. I, II, III Wydział Pracy Środowiskowej wraz z poszczególnymi wydziałami
10. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi
11. Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej
12. Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
13. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (kliniki, oddziały oraz poradnie specjalistyczne)
14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi (kliniki, oddziały oraz poradnie specjalistyczne)
15. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie (kliniki, oddziały oraz poradnie specjalistyczne)
16. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie (kliniki, oddziały oraz poradnie 
specjalistyczne)
17. Centrum Medyczne Medyceusz (Podstawowa Opieka Zdrowotna- Pediatra, Laboratorium Diagnostyczne) oraz inne 
poradnie specjalistyczne
18. Publiczny samodzielny zakład Opieki Zdrowotnej Wojew. Centrum Opieki Zdrowotnej w Opolu
19. WSS Chorób Płuc i Gruźlicy w Rabce
20. Odział Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Białymstoku
21. Światowe Centrum Słuchu Kajetany
22. USK w Białymstoku – Poradnia Ortopedyczna
23. PCPR Prudnik, Przeworsk, Tczew, Poddębice 
24. GOPS – Kolbuszowa, Pęczniew
25. RCPS, ŁUW, UMŁ
26. Rzecznik Praw Dziecka
27. Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
28. FAR
W w/w okresie dzieci bardzo często uczestniczyły w różnego rodzaju wyjściach do kina, teatru, na basen, do figloraju, bajkowej 
kawiarenki oraz indywidualnie na zajęcia specjalistyczne tj. szermierka, tańce, warsztaty               z poruszania się na wózku, 
zajęcia ze śpiewu, zajęcia taneczne,  udział w spartakiadach sportowych. Odbyły się  uroczystości z okazji urodzin naszych dzieci 
oraz okolicznościowe imprezy. 
W miesiącu styczniu br przyjęliśmy 2,5 miesięczną dziewczynkę a w miesiącach lutym dwie nasze podopieczne zamieszkały w 
rodzinie zastępczej i adopcyjnej (decyzja sądu).
W pierwszym kwartale 2019 roku Fundacja kontynuowała  społeczną akcję „Pozytywka” – co poniedziałek wysyłamymy w świat 
pozytywne hasło, które pomaga żyć, stawić czoła wyzwaniom dnia. Bohaterami akcji są znani aktorzy i muzycy, ale także Dzieci 
będące pod opieką prowadzonego przez Fundację Domu Dziecka dla Dzieci Chorych.
W pierwszym kwartale br. zorganizowaliśmy:
- twórcze warsztaty  - rękodzieło artystyczne, 
- cykliczne warsztaty tańca na wózku wraz z pokazem na Dworcu Fabrycznym, akcja „Stacja Kobiet”
- towarzyski „tłusty czwartek” – spotkanie z osobą medialną
- cykliczne warsztaty perkusyjne
- teatr Eko-Mody – warsztarty modowe z pokazem mody na Targach Edukacyjnych we współpracy z Towarzystwem Trisomia 
21, Fundacją BGŻ Paribas
- udział naszej podopiecznej w balu „NIGHT to Shine”
- warsztaty tiulowe z Liceum Plastycznym
- udział dwójki dzieci w meczu żużlowym
- inauguracja kampanii #pełnia życia
Udział podopiecznej w zajęciach FAR
W opiece nad dziećmi od wielu lat wspierają nas wspaniali wolontariusze. 
W terminie 08.02  – 22..02.2019 roku  dzieci wraz z opiekunami przebywały na feriach zimowych  w ośrodku rehabilitacyjno- 
wypoczynkowym ZIEMOWIT w Jarnołtówku.
W II kwartale  19 czerwca br przyjęliśmy ze szpitala CZMP,  półroczną dziewczynkę.
II kwartale przeprowadzono wiele aktywności mających na celu rozwijanie pasji i zainteresowań naszych podopiecznych oraz 
imprez integrujących środowisko dzieci  niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami: 
- kontynuacja warsztatów perkusyjnych,
-akcja społeczna #Pełnia życia - w ramach której była kontynuacja warsztatów tanecznych „Tańczę. Żyję pełnią życia” wraz z 
finałem w Centrum Dialogu im. M. Edelmana, warsztaty wokalne,piłkarska #pełnia zycia (ogrodowy sparing z piłkarzami ŁKS), 
filmowa #pełnia życia (specjalny pokaz w Kinie Bodo z udziałem naszych podopiecznych i dzieci niepełnosprawnych), biegowa 
#pełnia życia (zajęcia sportowe dla dzieci z niepełnosprawnościami), - mini bieg Rossmann Run – grupa biegowa #pełnia życia – 
udział dzieci niepełnosprawnych,
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       - wernisaż wystawy fotograficznej „Mali Bohaterowie” (bohaterami zdjęć są nasi podopieczni)
- warsztaty ogrodnicze – sadzenie Łąki z CH Tulipan
- udział podopiecznej w spartakiadzie FAR w Poznaniu i Łodzi
- komunia dwójki  podopiecznych
W III kwartale w dalszym ciągu kontynuowaliśmy wiele aktywności naszych podopiecznych, i tak w miesiącu:
 Lipcu:
 - warsztaty „Tańczę. Muzykuję. Żyję pełnią życia, Zajęcia taneczne i perkusyjne: poniedziałek, środa, piątek
 – warsztaty z City Bum bum w Fabryce Sztuki 
 – warsztaty tańca  w naszym domu
– finał warsztatów tańca na wózku – dyskoteka 
– warsztaty kulinarne w Book and cook – robimy pizzę ;
 – kręcimy kilometry dla Fundacji Avalon Extreme – akcja rowerowa
- #pelniazycia w rytmach Latino: warsztaty tańca latino 
 – warsztaty perkusyjne 
Sierpniu
– piknik rodzinny firmy Grycan – 15 urodziny 
– piknik w Arturówku z wolontariuszami 
– dzieci zdobywają Górę Kamieńsk  
- udział w pikniku zorganizowanym  przez Fundację Serce dla Serc
- warsztaty perkusyjne 
W terminie 20.07 – 03.08.2019 wszystkie  dzieci wyjechały na turnus rehabilitacyjny do Dąbek
Wrzesień
– bieg charytatywny „Szczęśliwa Trzynastka”
 – rozpoczęcie kolejnej edycji warsztatów tańca na wózku „Tańczę. Żyję pełnią życia”
- warsztaty perkusyjne
- warsztaty muzyczne 
- warsztaty żeglarskie 
 – udział w pikniku rodzinnym firmy Amcor
– udział w pikniku rodzinnym przy ul. Zacisze
W IV kwartale kontynuowaliśmy wiele aktywności mających na celu rozwijanie pasji i zainteresowań naszych podopiecznych 
oraz przeprowadziliśmy wiele imprez integrujących środowisko dzieci  niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami: 
Październik
– warsztaty tańca na wózku „Tańczę. Żyję pełnią życia” 
– warsztaty perkusyjne
- powitanie zawodnika który bił rekord – pokonał trasę Rzym – Łódź na handbike’u 
– grupa „Tańczę. Żyję pełnią życia” wyjeżdża na turniej  
– zabawa haloweenowa 
W terminie 12 - 26.10.2019 odbył się turnus rehabilitacyjny naszej podopiecznej i opiekuna -Mielno.
Listopad

– warsztaty tańca na wózku „Tańczę. Żyję pełnią życia” 
– warsztaty perkusyjne
1 listopada – odwiedzamy groby 

– udział podopiecznego rajdzie niepodległości 
- szkolenie z pierwszej pomocy dla Wolontariuszy z firmą Pierwsza Pomoc 24
- Pieczenie pierniczków w Pamso – akcja wolontariuszy 
– turniej tańca na wózku Gar Dance Cup Wrocław - wyjazd grupy „Tańczę. Żyję pełnią życia”
Grudzień 
– warsztaty tańca na wózku „Tańczę. Żyję pełnią życia” 
–  warsztaty perkusyjne
-  odwiedziny Motomikołajów 
-  pieczenie pierników z Polskim Związkiem Piłkarzy 
– dzieci na lotnisku witają Mikołaja  
– świąteczny wieczór pełen wrażeń: pokaz tańca na wózku, wernisaż wystawy #malarska_pelniazycia
– Wigilia Świąt Bożego Narodzenia
- Święta Bożego Narodzenia 
- zabawa sylwestrowa  

Ponadto w/w okresie  zostały zrealizowane następujące projekty:
„Rehabilitacja w Domu dla Dzieci Chorych”
Program obejmował:
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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

40000

500

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych.
Termin realizacji: 1 kwietnia 2018 – 31.03.2021r.
„ Im sprawniej tym zdrowiej- prowadzenie rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin”  
Termin realizacji 30.04.2019 – 23.12.2019r
- „Już dobrze jestem – prowadzenie rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin.                   
Termin realizacji  30.04.2019 – 23.12.2019r.

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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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

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

-zapewnialiśmy całodobowa opiekę i 
wychowanie dziewięciorgu ciężko chorym 
dzieciom
-zapewnialiśmy  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 rodziną dziecka
-podjęliśmy działania w celu powrotu dziecka do 
rodziny naturalnej lub zastępczej
-zaspokoiliśmy dzieciom ich potrzeby bytowe, 
rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, 
religijne

87.10.Z 60 000,00 zł

2 ochrona i promocja zdrowia

W ramach wszechstronnej opieki medycznej 
zapewniliśmy dzieciom:
- konsultacje w poradniach: kardiologicznej, 
neurologicznej ortopedycznej, stomatologicznej, 
ortodoncji, zdrowia psychicznego, patologii 
noworodka, gastroenterologicznej, 
foniatrycznej, pulmonologicznej, 
laryngologicznej, neurologicznej, żywienia 
dojelitowego, szczepień ochronnych, genetyki, 
chorób twarzoczaszki, urologicznej, 
audiologicznej, endokrynologicznej.
-całodobową opiekę pielęgniarsko-lekarską, 
która obejmowała specjalistyczną pomoc w 
sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. 
Mając na uwadze dobro naszych podopiecznych 
i wychodząc naprzeciw ich potrzebom 
wprowadziliśmy dzieciom terapię zespołu FAS i 
zwiększyliśmy zajęcia terapii SI (Integracji 
Sensorycznej), Zapewniliśmy  podopiecznym z 
zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym 
terapii jaką jest neurosensomotoryczna 
integracja odruchów w celu pomocy w 
usprawnieniu jego fizycznego funkcjonowania 
oraz rozwoju poznawczego.

86.90.A 50 000,00 zł
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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) 1 920 016,85 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 889 840,98 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 3 256,52 zł

e) pozostałe przychody 26 919,35 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 851 138,90 zł

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. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 248 831,13 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 787 010,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

624 976,00 zł

162 034,00 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
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2.4. Z innych źródeł

33 036,82 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 234 932,38 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 113 426,31 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

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: 1 804 612,63 zł 113 426,31 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

1 727 469,51 zł 113 426,31 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

432,37 zł

76 710,75 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Koszty usług medycznych, rahabilitacyjnych, w tym koszty pracy pielęgniarek, opiekunów 45 000,00 zł

2 Wypoczynek i rehabilitacja wyjazdowa podopiecznych 21 500,00 zł

3 Zakup wyposażenia domu dla dzieci w tym zakup pralki, suszarki, zmywarki 12 000,00 zł

4 zakup materiałów dla podopiecznych w tym: zakup odzieży i obuwia, zakup leków i środków 
opatrunkowych, dopłata do zakupu wózka inwalidzkiego

15 000,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 13 689,26 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

415 841,72 zł

435 297,18 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 162 371,47 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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)

30 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)

17,50 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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

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

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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21 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)

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 925 242,37 zł

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

925 242,37 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)  

1 511,84 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)

6 osób

w 
tym:

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

6 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

663 373,05 zł

550 964,55 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

76 500,00 zł

- inne świadczenia 35 908,50 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 261 869,32 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 925 242,37 zł

Druk: NIW-CRSO 13



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. W poz. 11 
uwzględniono wynagrodzenie wraz z ekwiwalentem za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

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 placówki 
opiekuńczo wychowawczej 
typu specjalistyczno-
terapeutycznego

Głównym celem realizacji 
zadania będzie prowadzenie 
jednej placówki opiekuńczo – 
wychowawczej typu 
specjalistyczno - 
terapeutycznego, zapewniającej 
całodobową opiekę i 
wychowanie co najmniej 9 
dzieciom pozbawionym opieki 
rodzicielskiej.

UMŁ- Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych

603 976,00 zł

2 Już dobrze jestem-
prowadzenie rehabilitacji 
leczniczej i psychologicznej 
osób niepełnosprawnych i 
ich rodzin

Przywrócenie możliwości 
rozwoju umysłowego dzieciom 
z deficytami edukacyjnymi na 
miarę ich możliwości 
psychomotorycznych.

UMŁ- Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych

5 000,00 zł

3 Im sprawniej tym zdrowiej-
prowadzenie rehabilitacji 
leczniczej i psychologicznej 
osób niepełnosprawnych i 
ich rodzin

Poprawa stanu zdrowia oraz 
kondycji fizycznej przewlekle 
chorym dzieciom

UMŁ - Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych

5 000,00 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

10 875,44 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)

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)

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

organizacji

Jolanta Bobińska Data wypełnienia sprawozdania

4 Miejski Program 
Mikrograntów 2019

Warsztaty taneczne dla dzieci 
poruszających się na wózkach 
inwalidzkich

Tańczę, muzykuję, żyję pełnią życia 5 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Rehabilitacja w Domu 
Dziecka dla Dzieci Chorych

Zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych

PFRON 136 134,00 zł

2020-10-15
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