




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

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina ŁÓDŹ

Powiat ŁÓDŹ

Ulica UL. PIOTRKOWSKA Nr domu 17 Nr lokalu 8

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 90-407 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu (42) 672 61 19

Nr faksu (42) 672 61 19 E-mail biuro@slonienabalkonie.pl Strona www www.slonienabalkonie.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-10-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 10136093800000 6. Numer KRS 0000409122

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

Joanna Paduszyńska Prezes Zarządu TAK

Michał Żak Wiceprezes 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

Robert Fastyn Członek Rady Fundacji TAK

Natalia Rogucka Członek Rady Fundacji TAK

Aneta Błaszczyk Członek Rady Fundacji TAK

"FUNDACJA SŁONIE NA BALKONIE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

a) Wspieranieorganizacyjne,logistyczneifinansoweszpitali,oddziałów 
psychiatrycznych, również dziennych, poradni zdrowia psychicznego, 
poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie podejmowanych przez 
nie działań
o charakterze leczniczym, profilaktycznym i utrwalającym efekt leczenia w 
okresie remisji choroby, na rzecz dzieci i młodzieży z chorobami, 
zaburzeniami i problemami psychicznymi oraz ich otoczenia.
b) Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży z 
zaburzeniami psychicznymi zarówno w okresie leczenia, jak i po przebytym 
leczeniu psychiatrycznym.
c) 
Pomocfinansowa,rzeczowa,edukacyjna,wychowawczaikulturalnadladzieci i 
młodzieży z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.
d) Zwiększanie szans edukacyjnych i zawodowych dzieci i młodzieży z 
chorobami i zaburzeniami psychicznymi.
e) Modyfikacja świadomości społecznej w zakresie problematyki chorób 
psychicznych dzieci i młodzieży poprzez informowanie o istocie choroby, 
potrzebach i problemach tych osób oraz ich otoczenia.
f) Wypracowanie metod i standardów postępowania z dziećmi i młodzieżą 
z chorobą i zaburzenianiami psychicznymi.

2. 
Fundacjamożerealizowaćcelestatutowetakżepoprzezczłonkostwowpodmio
tach zrzeszających organizacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych 
zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swój cel poprzez:

a) 
Świadczenieróżnorodnychformpomocymaterialnej,rzeczowej,osobowej, 
edukacyjnej oddziałom psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, poradniom 
zdrowia psychicznego, poradniom psychologiczno-pedagogicznym 
pełniącym opiekę nad dziećmi i młodzieżą z chorobami i zaburzeniami 
psychicznymi.
b) Podejmowanieszerokorozumianejwspółpracyzinnymiorganizacjami, 
instytucjami, organami administracji państwowej i samorządowej w 
zakresie podejmowanych przez nich działań na rzecz dzieci i młodzieży z 
problemami psychicznymi.
c) Organizowanie i prowadzenie wszelkiego rodzaju szkoleń, warsztatów, 
działań terapeutycznych indywidualnych i grupowych dla dzieci i 
młodzieży z problemami psychicznymi.
d) 
Podejmowaniedziałańwspierającychotoczeniedzieciimłodzieżyzproblema
mi psychicznymi, w tym w zakresie opieki psychologicznej, informacji i 
organizacji oraz prowadzenia szkoleń i warsztatów mających na celu 
zwiększenie ich świadomości choroby i tym samym ułatwienie radzenia 
sobie z nią w codziennym życiu.
e) 
Organizowanieirealizacjaprogramówstypendialnychdlauzdolnionychdzieci i 
młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.
f) Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, sympozjów, 
konferencji oraz staży przeznaczonych dla osób pracujących z dziećmi i 
młodzieżą chorymi psychicznie
g) Prowadzenie działalności wydawniczej.
h) Organizowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych dotyczących 
problematyki zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży.

Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać działalność innych 
podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

1. Fundacja opiera się na pracy wolontariuszy, których zadaniem jest 
opieka, zapewnienie pomocy, towarzystwa, rozrywki dzieciom i młodzieży 
chorym psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi, przebywającym w 
placówkach opieki zdrowotnej.
2. Fundacja zapewnia odpowiednie przeszkolenie i wyposażenie dla 
wolontariuszy oraz inne świadczenia zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 2

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 SŁONIE NA BALKONIE w ramach działań statutowych w roku 2018 przeprowadziła następujące projekty:

- „Bo wszystkie dzieci powinny być bezpieczne” -  projekt w ramach którego Fundacja prowadziła grupy terapeutyczne dla dzieci 
i młodzieży. Projekt był realizowany w ramach współpracy z Wydziałem Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Łodzi. Kwota dotacji wynosiła 17 566,00 zł. Z projektu skorzystała grupa 40 dzieci i młodzieży z Łodzi.

- „Bo wszystkie dzieci powinny być bezpieczne” -  kontynuacja projektu na prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci i 
młodzieży, realizowany w ramach współpracy z Wydziałem Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. 
Kwota dotacji 14 948,00 zł, została przyznana w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i 
wychowania poprzez realizację programów aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży na prowadzenie zajęć wzmacniających 
pozytywne zachowania społeczne wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, której problemy natury 
psychiatrycznej utrudniają funkcjonowanie. Z projektu skorzystała grupa 40 dzieci i młodzieży z Łodzi.

- „Jesteś jak dom, sam decydujesz kogo do siebie zapraszasz” - projekt psychoedukacyjny realizowany w ramach współpracy z 
Wydziałem Zdrowia w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi. Kwota dotacji to 30 000 zł. Projekt 
miał na celu zapobieganie sięgania po dopalacze przez dzieci i młodzież. Realizowany był na terenie łódzkich szkół. Z warsztatów 
w ramach projektu skorzystało 2000 uczniów.

- "Prawo do pomocy" 21 grudnia 2018 Fundacja podpisała umowę na uruchomienie jedynej w Łodzi specjalistycznej świetlicy 
środowiskowej dla dzieci po traumach. Celem projektu jest poprawa jakości pomocy kierowanej do dzieci powyżej 3 roku życia i 
młodzieży, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Miasta Łodzi, specjalistycznej placówki wsparcia dziennego w formie 
świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci, mieszkańców i mieszkanek obszaru metropolitarnego Miasta Łodzi, powiatów: 
brzezińskiego, zgierskiego, łódzkiego wschodniego i pabianickiego. Realizacja projektu rozpoczęła się od rekrutacji dzieci do 
projektu od 1.11.2018r. Projekt będzie realizowany do 31.10.2021r. Świetlica stanowi drugą lokalizację Fundacji w Łodzi, mieści 
się przy. Al. Kościuszki 39 i będzie pracowała pięć dni w tygodniu od godz. 12:00 do 20:00. Uruchomienie świetlicy poprzedziła 
adaptacja lokalu i prace remontowe dostosowujące lokal do wymogów placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Z 
świetlicy będzie korzystała grupa 45 dzieci i młodzieży.
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich będzie wynosiło: 1 252 720,80 zł

II. Poza działaniami projektowymi Fundacja stale prowadzi długoterminową terapię indywidualną dla dzieci po traumatycznych 
doświadczeniach. Terapia prowadzona jest przez zespół specjalistów: psychiatrę, psychoterapeutów wspieranych przez 
koordynatora pomocy dzieciom po traumie oraz koordynatora pomocy środowiskowej we wsparciu wolontariuszy 
środowiskowych. Pracownicy Fundacji współpracują ze środowiskiem dziecka tj. dom rodzinny, placówka opiekuńcza, szkoła. 
Wspieranie dzieci po traumie i rozwój pomocy środowiskowej stanowi priorytet działalności Fundacji.

III. Fundacja stale wspiera małych pacjentów Szpitala im. dra J. Babińskiego w Łodzi. W 2018 r. Wolontariusze oddziałowi 
pomagają przy realizacji zajęć warsztatowych w szpitalu. Dodatkowo Fundacja przygotowuje dla podopiecznych obu oddziałów 
(68 dzieci) święta tj. Gwiazdka, Dzień Dziecka itp. W tym celu Fundacja organizuje akcje wśród darczyńców chętnych do 
obdarowania dzieci prezentami.

IV. W 2018 r. Fundacja przeprowadziła 2 szkolenia dla nowych wolontariuszy. Fundacja pozyskała 10 nowych wolontariuszy, 
przeszkolonych do pracy środowiskowej oraz prowadzenia działań wolontariackich w szpitalu.
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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

2500

45

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 ochrona i promocja zdrowia

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE WSZELKIEGO 
RODZAJU SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, DZIAŁAŃ 
TERAPEUTYCZNYCH INDYWIDUALNYCH I 
GRUPOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z 
PROBLEMAMI PSYCHICZNYMI. Fundacja SŁONIE 
NA BALKONIE stawia sobie jako priorytet 
rozwoju - rozwój opieki środowiskowej i 
zwiększenie dostępu do specjalistycznej pomocy 
dla dzieci po zakończonej hospitalizacji w 
szpitalu psychiatrycznym oraz dla dzieci po 
traumach tzn. dzieci które są ofiarami 
przestępstw lub nieszczęśliwych zdarzeń 
losowych. W roku 2018 z opieki psychiatrycznej, 
psychoterapeutycznej i terapeutycznej zarówno 
grupowej jaki i indywidualnej skorzystało 90 
dzieci i młodzieży. Z końcem 2018 Fundacja 
uruchamia świetlicę dla 45 dzieci, co zwiększy 
intensywność udzielanej pomocy dla tej grupy 
dzieci. W 2018 roku Fundacja prowadziła stale 6 
grup terapeutycznych i obejmowała pomocą 
środowiskową grupę 30 dzieci.

88.99.Z 200 000,00 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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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

2 działalność charytatywnej

ŚWIADCZENIE RÓŻNORODNYCH FORM POMOCY 
MATERIALNEJ, RZECZOWEJ, OSOBOWEJ, 
EDUKACYJNEJ ODDZIAŁOM PSYCHIATRYCZNYM 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, PORADNIOM 
ZDROWIA PSYCHICZNEGO, PORADNIOM 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM 
PEŁNIĄCYM OPIEKĘ NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ 
Z CHOROBAMI I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. 
Fundacja stale wspiera dwa oddziały dla dzieci w 
Szpitalu Psychiatrycznym im. dr J. Babińskiego w 
Łodzi oraz Poradnie Zdrowia Psychicznego. Jest 
to zarówno pomoc rzeczowa jak i osobowa. W 
ramach pomocy rzeczowej Fundacja SŁONIE NA 
BALKONIE wsparła małych pacjentów środkami 
higieny tj. pasty do zębów, szczoteczki, papiery 
toaletowe, materiałami edukacyjnymi. Osobowo 
Fundacja wspiera oddział zamknięty dla dzieci 
pracą 10 przeszkolonych wolontariuszy 
oddziałowych. Ich rolą jest wspieranie 
terapeutów zajęciowych oraz pedagogów 
szkolnych podczas prowadzenia zajęć szkolnych 
na oddziale. Poza tym Fundacja wprowadza w 
życie oddziału zajęcia psychoedukacyjne z 
zakresu zasad bezpieczeństwa zarówno w 
świecie realnym jak i wirtualnym. Warsztaty 
psychoedukacyjne prowadzi psycholog 
zatrudniony przez Fundację. W roku 2018 
Fundacja zorganizowała również specjalistyczne 
szkolenie dla osób pracujących szkołach z 
zakresu rozwoju psychoseksualnego dzieci i 
młodzieży. Tematy szkoleń dotyczyły problemów 
psychicznych dzieci i młodzieży.

94.99.Z 67 000,00 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) 1 695 388,79 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 572 534,49 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 120 975,00 zł

d) przychody finansowe 815,00 zł

e) pozostałe przychody 1 064,30 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 280 809,26 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane - Fundacja opracowała 
ofertę warsztatów psychoedukacyjnych w ramach PRACOWNI DOBREGO RODZICA. Oferta 
skierowana jest do dzieci / młodzieży / pedagogów. W ofercie skierowanej do dzieci i 
młodzieży znajdują się warsztaty rozwijające empatię i inteligencję emocjonalną - warsztaty 
usprawniające pracę zespołu klasowego / pogłębiające umiejętności społeczne / warsztaty 
profilaktyczne. W ofercie skierowanej do pedagogów szkolnych znajdują się warsztaty 
dotyczące konkretnych zaburzeń psychicznych na które cierpią dzieci i młodzież w wieku 
szkolnym. Każdy scenariusz warsztatów oraz szkoleń specjalistycznych jest przygotowany przez 
zespół specjalistów współpracujących na codzień z fundacją - psychoterapeutę, psychologa, 
psychiatrę i pedagoga.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 293 949,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 62 514,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

62 514,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł

58 116,53 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 30 205,16 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 387 627,10 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: 696 586,91 zł 390 161,60 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

586 481,39 zł 373 086,48 zł

0,00 zł 0,00 zł

72 084,21 zł

542,40 zł

36 777,09 zł

701,82 zł 0,00 zł

1 Realizacja PROGRAMU POMOCY DZIECIOM PO TRAUMIE w tym pomoc terapeutyczną i 
psychoedukacyjną dla dzieci ofiar przestępstw, nieszczęśliwych zdarzeń losowych.

246 111,47 zł

2 Wykupienie obiadów i półkolonii w szkole dla 2 podopiecznych 1 440,00 zł

3 Koszty administracyjne 17 075,12 zł

4 Koszty realizacji kampanii 1% 123 000,51 zł

17 075,12 zł

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

168 008,30 zł 123 000,51 zł

w 
tym:

0,00 zł

40 979,46 zł

118 854,80 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)

120 975,00 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 986 053,10 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)

2 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)

0,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 47 410,57 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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11 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 254 872,48 zł

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

254 872,48 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)  

7 080,65 zł

43 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  OKw 
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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

3 osób

40 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

70 806,50 zł

70 806,50 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 184 065,98 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 254 872,48 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)

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)

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

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

1 „Bo wszystkie dzieci 
powinny być bezpieczne”

projekt w ramach którego 
Fundacja prowadziła grupy 
terapeutyczne dla dzieci i 
młodzieży.

Wydział Edukacji w Departamencie 
Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
Łodzi

17 556,00 zł

2 Bo wszystkie dzieci powinny 
być bezpieczne II

Ciąg dalszy projektu : w ramach 
którego Fundacja prowadziła 
grupy terapeutyczne dla dzieci i 
młodzieży.

Wydział Edukacji w Departamencie 
Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
Łodzi

14 948,00 zł

3 Jesteś jak dom, sam 
decydujesz kogo do siebie 
zapraszasz

projekt psychoedukacyjny dla 
dzieci i młodzieży. Projekt miał 
na celu zapobieganie sięgania 
po dopalacze przez dzieci i 
młodzież. Realizowany był na 
terenie łódzkich szkół. Z 
warsztatów w ramach projektu 
skorzystało 2000 uczniów.

Wydział Zdrowia w Departamencie 
Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu 
Miasta Łodzi

30 000,00 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

7 080,65 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

Joanna Paduszyńska 15.07.2019
Michał Żak      15.07.2019 Data wypełnienia sprawozdania

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

2019-07-15
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