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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. ŁÓDŹ

Powiat M. ŁÓDŹ

Ulica TATRZAŃSKA Nr domu 105 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 93-279 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 426434670

Nr faksu 426434670 E-mail t.michalowicz@jim.org Strona www www.jim.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-10-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47307023800000 6. Numer KRS 0000127075

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

Tomasz Michałowicz Prezes Fundacji TAK

Marcin Krzyżanowski Zastępca Prezesa 
Fundacji

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

Lidia Klichowicz Przewodnicząca Rady TAK

Przemysław Witkowski Członek Rady TAK

Jadwiga Więcior Członek Rady TAK

Andrzej Krzysztof Pietrucha Członek Rady TAK

FUNDACJA "JAŚ I MAŁGOSIA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a. niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych i 
ubogich, ich rodzinom oraz bliskim,
b. niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, a szczególnie dzieciom i 
młodzieży niepełnosprawnej, ich rodzinom oraz bliskim,
c. udzielanie pomocy placówkom wychowawczym i opiekuńczo-
wychowawczym,
d. udzielanie pomocy w kształceniu dzieci i młodzieży, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci     i młodzieży z rodzin patologicznych i ubogich 
oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
e. integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze zdrową częścią 
społeczeństwa,
f. ochrona i promocja zdrowia obejmująca prowadzenie poradni zdrowia, 
praktyki lekarskiej ogólnej i specjalistycznej, prowadzenie działalności 
leczniczej, terapii specjalistycznej oraz ośrodków rehabilitacji,
g. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
h. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym także wśród osób 
niepełnosprawnych
i. realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans życiowych 
tych osób,
j. niesienie pomocy osobom cierpiącym z powodu chorób zakaźnych min. 
HIV, a szczególnie dzieciom i młodzieży cierpiącej z powodu chorób 
zakaźnych min. HIV, ich rodzinom oraz bliskim.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele przez:
a. organizowanie i finansowanie świetlic środowiskowych zajmujących się 
dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych i ubogich,
b. dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i ubogich,
c. zakup odzieży, obuwia, pomocy naukowych i artykułów pierwszej 
potrzeby dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i ubogich oraz 
osobom niepełnosprawnych będących w takiej potrzebie,
d. organizowanie i finansowanie rehabilitacji dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej,
e. organizowanie i dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych, obozów 
integracyjnych dla osób wymienionych w § 11,
f. organizowanie i finansowanie wycieczek i zabaw dla osób wymienionych 
w § 11,
g.  organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla 
osób wymienionych w § 11,
h. dofinansowanie placówek wychowawczych i opiekuńczo-
wychowawczych,
i. zakup niezbędnych leków dla osób wymienionych w § 11,
j. prowadzenie zajęć terapeutycznych i artystycznych dla osób 
wymienionych w § 11,
k. udzielanie indywidualnej pomocy finansowej i rzeczowej i prawnej 
osobom wymienionym w § 11,
l. działalność fizjoterapeutyczną,
m. organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów i konferencji,
n. działalność wydawniczą służącą realizacji zadań z zakresu: ochrony i 
promocji zdrowia, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz 
wspierania rozwoju przedsiębiorczości,
o. działalność z zakresu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych 
oraz dla osób starszych prowadzona zarówno z zakwaterowaniem jak i bez 
zakwaterowania,
p. działalność z zakresu edukacji, oświaty i wychowania obejmującą 
prowadzenie wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy,
q. działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia obejmująca 
prowadzenie poradni zdrowia, praktyki lekarskiej ogólnej i 
specjalistycznej, prowadzenie działalności leczniczej, terapii 
specjalistycznej oraz ośrodków rehabilitacji,
r. organizowanie pomocy prawnej dla osób wymienionych w § 11

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja „Jaś i Małgosia” tworzy lepszy świat dla dzieci z autyzmem i z innymi niepełno sprawnościami. 
Walczy o bezpłatny dostęp do diagnozy i terapii autyzmu. Stara się o adekwatną edukację zgodną z 
potrzebami dziecka i realizowaną w najlepszy dla niego sposób. Pomaga rodzicom odzyskać nadzieję i 
wiarę w lepszą przyszłość. Walczy o świat pełen zrozumienia i tolerancji dla dzieci z autyzmem. W 2014 
r. misja ta była realizowana na wiele przedstawionych poniżej sposobów.

POLSKA NA NIEBIESKO

To ogólnopolska akcja, której finał ma miejsce 2 kwietnia w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W 
2014 roku wspólnie z rodzicami naszych podopiecznych, ich rodzinami, przyjaciółmi, terapeutami, 
wolontariuszami i sympatykami spotkaliśmy się w pięciu polskich miastach (Warszawa, Łódź, Olsztyn, 
Gliwice i Poznań) przy symbolicznych balonach w kształcie żarówki z napisem 1/100. Wspólnie 
tańczyliśmy aby dodać otuchy wszystkim rodzinom i pokazać, że autyzm to nie koniec świata. Kampania 
miała na celu: 
a. Podnoszenie świadomości społecznej w tematyce autyzmu.
b. Informowanie, że jest on olbrzymim problemem społecznym, gdyż dotyka 1 dziecka na 100.
c. Apelowanie o więcej zrozumienia i tolerancji dla naszych dzieci.
d. Walczenie o dostęp do wczesnej diagnozy, bezpłatnej terapii, kompleksowej opieki zdrowotnej, 
edukacji oraz pracy.  
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Finały akcji w pięciu polskich miastach zgromadziły blisko 1.000 osób. 2 kwietnia tysiące osób ustawiło 
JiMową żarówkę jako zdjęcie profilowe na portalu Facebook. Do akcji dołączyły gwiazdy, które w 
ramach solidarności z osobami z autyzmem fotografowały się wśród niebieskich balonów, m.in. Kazik 
Staszewski, Kamil Bednarek, Natalia Kukulska, Natalia Niemen, Kasia Wilk, Ania Rusowicz, zespoły Raz 
Dwa Trzy i Lemon oraz kabaret Ani MruMru. Prezydent RP Bronisław Komorowski zmienił na 
Facebook`u zdjęcie w tle na grafikę kampanii Polska na Niebiesko. Dzięki wsparciu w/w osób oraz 
relacjom prasowym, radiowym i telewizyjnym miliony Polaków zwróciły uwagę na problematykę 
autyzmu.

KLINIKA JiM

Klinika JiM rozwiązuje problem dostępu do bezpłatnej diagnozy i terapii osób z całościowymi 
zaburzeniami rozwoju. To niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, w którym każdego dnia zespół 
wykwalifikowanych specjalistów pracuje nad tym, aby nieść najwyższej jakości pomoc osobom z 
autyzmem i innym osobom niepełnosprawnym.
W roku 2014 ogółem udzielono 15.500 porad:
a. 1.111 porad lekarskich
b. 5.190 porad psychologicznych
c. 9.199 porad od innych terapeutów
d. 653 porady w ramach psychoterapii indywidualnej/grupowej

Zdiagnozowano:
a. 620 pacjentów z całościowymi zaburzeniami rozwoju pod postacią autyzmu 
b. 5 pacjentów z zaburzeniami zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i wieku 
młodzieńczym
c. 24 pacjentów z innymi zaburzeniami rozwoju psychicznego

W poradni logopedycznej diagnozą i terapią pacjentów z problemami w komunikacji objętych zostało 
1.112 pacjentów.

PRZEDSZKOLE I SZKOŁY JiM

To zespół jednostek oświatowych w skład którego wchodzą: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, 
Gimnazjum oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Wszystkie jednostki edukacyjne działają na prawach 
placówek publicznych, w oparciu o ramowe plany nauczania i podstawę programową kształcenia 
ogólnego odpowiednią dla jednostek poszczególnych typów. W oparciu o diagnozę funkcjonalną dla 
każdego z wychowanków zespół specjalistów przygotowuje indywidualny program edukacyjno-
terapeutyczny dostosowany do potrzeb i możliwości ucznia, cyklicznie ewaluowany i modyfikowany. W 
roku 2014 w zajęciach edukacyjnych brało udział 139 osób:
a. 59 dzieci w Przedszkolu w grupach 4 – 6 osobowych;
b. 60 uczniów w Szkole Podstawowej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej oraz klas IV – VI. 
c. Uczniowie uczą się w klasach dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim, upośledzonych w stopniu 
umiarkowanym (czyli 4-8 osobowych tzw. zespołach edukacyjno-terapeutycznych) oraz 2-4 osobowych 
zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim;
d. 10 uczniów w Gimnazjum w dwóch klasach: dla dzieci upośledzonych lekko oraz w zespole 
edukacyjno-terapeutycznym dla dzieci upośledzonych umiarkowanie;
e. 10 uczniów w Szkole Przysposabiającej do Pracy w jednej klasie.

Zajęciami terapeutycznymi i rewalidacyjnymi objęte są wszystkie dzieci  w poszczególnych placówkach 
w wymiarze zgodnym z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania w przedszkolach i szkołach  publicznych. Zajęcia terapeutyczne prowadzone w Centrum 
Terapii JiM to:
a. Stosowana Analiza Zachowania (terapia behawioralna), w której wykorzystujemy pozytywne 
wzmocnienia do kształtowania właściwych zachowań i motywowania dzieci autystycznych do uczenia 
się;
b. Terapia Zajęciowa, gdzie poprzez wykonywanie różnych czynności nasi podopieczni zdobywają 
praktyczne zdolności potrzebne w codziennym życiu, jak również doskonalą umiejętność zabawy i 
kompetencje społeczne;
c. Fizjoterapia, w której wykorzystujemy ćwiczenia i aktywność fizyczną aby trenować umiejętności 
motoryczne, takie jak chodzenie czy bieganie, oraz poprawiać ogólną postawę ciała, balans, 
koordynację ruchów i siłę mięśni;
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d. Terapia Integracji Sensorycznej, która polega na  uczeniu systemu nerwowego, by właściwie 
interpretował bodźce sensoryczne odbierane przez pięć podstawowych zmysłów oraz zmysł równowagi 
i w odpowiedni sposób na nie reagował. Wynikiem terapii jest poprawa koncentracji uwagi, zdolności 
motorycznych i zachowania;
e. Terapia Językowa (TUK – Trening Umiejętności Komunikacyjnych) i Logopedyczna, za pomocą której 
poprawiamy umiejętność komunikacji werbalnej i niewerbalnej naszych podopiecznych;
f. Muzyko- i choreoterapia, angażujące uczestników w tworzenie i słuchanie muzyki oraz układów 
tanecznych. Za pomocą rytmu przyczyniamy się do leczenie dysfunkcji poznawczych, sensorycznych i 
motorycznych.
g. TUS (Trening Umiejętności Społecznych), w czasie którego uczniowie pod okiem terapeutów 
rozwijają w małych grupach relacje interpersonalne, nabywają umiejętności ułatwiające rozwój 
emocjonalny i socjalizację;
h. TUSz  (Trening Umiejętności Szkolnych – szeroko pojmowana  terapia pedagogiczna), który polega na 
stymulowaniu do nabywania wiedzy i posługiwania się nią w życiu społecznym, stymulowaniu i 
usprawnianiu funkcji psychologiczno – społecznych. 

Oprócz zajęć terapeutycznych na terenie placówki uczniowie przedszkola (29 dzieci) i szkoły  (3 
uczniów) pod opieką terapeutów indywidualnych uczestniczyli cyklicznie w zajęciach lekcyjnych w 
Przedszkolu Integracyjnym oraz Szkole Podstawowej. W efekcie nawiązanej współpracy terapeuta-cień 
towarzyszył uczniowi włączającemu się w standardowe zajęcia lekcyjne w klasie równolatków.   Na 
skutek naszych oddziaływań w ubiegłym roku 3 uczniów podjęło naukę w szkole integracyjnej, zaś 
kolejnych 12 w przedszkolach integracyjnych. W zajęciach terapeutycznych na podstawie opinii o 
potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju uczestniczyło regularnie 97 dzieci. Zajęcia odbywały się 
cyklicznie w systemie od 4 do 8 godzin miesięcznie dla jednego dziecka. Najczęściej proponowane 
zajęcia to: stosowana analiza zachowania, psychoedukacja, terapia logopedyczna, integracja 
sensoryczna, fizjoterapia. Codzienną pracę zespołu terapeutycznego aktywnie wspierają nasi 
wolontariusze. Ofiarują oni swój czas działając na wielu płaszczyznach pomocy, m.in. organizując  
aktywność dzieci poza zadaniami programu terapeutycznego oraz przygotowując pomoce dydaktyczne 
do zajęć.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Celem WTZ jest przygotowanie niepełnosprawnych uczestników do pracy zawodowej i poprawa 
funkcjonowania w życiu codziennym. W 2014 r. uczestnikami WTZ Fundacji “Jaś i Małgosia” było 45 
osób niepełnosprawnych:
a. 10 osób w  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
b. 35 osób w znacznym stopniu niepełnosprawności 

Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywała się w grupach 
pięcioosobowych w  9 pracowniach terapeutycznych (2 plastycznych, teatralnej, drewna, przyrodniczej, 
poligraficzno-informatycznej, ceramiki i rzeźby, tkactwa oraz gospodarstwa domowego) na podstawie 
planów terapii zgodnych ze wstępną diagnozą funkcjonalną i indywidualnym programem rehabilitacji. 
Jest on dostosowany do potrzeb i możliwości uczestnika warsztatów, cyklicznie ewaluowany i 
modyfikowany.  Ogółem na każdego uczestnika przypadało :
a. 1600 godzin terapii zajęciowej 
b. 100 godzin rehabilitacji ruchowej

Cele oddziaływań terapeutycznych:
a. rozwijamy procesy poznawcze naszych podopiecznych: zdolność koncentracji uwagi, myślenia 
przyczynowo-skutkowego, podejmowania decyzji oraz pamięć operacyjną, pamięć długotrwałą, 
percepcję wzrokową oraz analizę i syntezę wzrokową;
b. wzmacniamy kompetencje społeczne, gotowość do współpracy, podejmowania działań grupowych, 
komunikacji, adekwatnego nawiązywania i podtrzymywania relacji, rozumienia sytuacji społecznych, 
wyrażania i rozpoznawania stanów emocjonalnych;
c. rozwijamy kompetencje zawodowe;
d. rozwijamy mowę czynną i bierną;

Rehabilitacja ruchowa dostosowana była do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników, miała 
charakter indywidualny i grupowy. Główne cele:
a. Zapobieganie ograniczenia ruchomości w stawach, osłabienia mięśni i ich zaników
b. Przywracanie prawidłowej ruchomości w stawach oraz siły wytrzymałości mięśni
c. Poprawa koordynacji i równowagi
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d. Korekcja wad postawy ciała
e. Poprawa czynności układu krążeniowo-oddechowego oraz OUN
f. Zwiększenie wydolności i sprawności ogólnej

  Wszyscy uczestnicy WTZ mają zapewnioną opiekę socjalną oraz psychologiczną. Cyklicznie 
organizujemy spotkania z rodzicami i opiekunami o charakterze informacyjno-integracyjnym. W ramach 
aktywizacji zawodowej 5podopiecznych uczestniczyło w projekcie  „Wypracowanie innowacyjnych 
narzędzi diagnozowania kompetencji zawodowo-społecznych i zainteresowań zawodowych osób 
niepełnosprawnych umysłowo - ułatwiających ich aktywizację zawodową i społeczną”. Jedna z 
uczestniczek podjęła praktyki zawodowe w sklepie zoologicznym.

KLUB RODZICÓW JiM

Kluby rodziców powstają w całej Polsce aby integrować środowiska rodziców i opiekunów dzieci z 
autyzmem i innymi neurotrudnościami oraz  działać na rzecz wsparcia i wzajemnej pomocy.
Rok 2014 to inauguracja kolejnych 9 Klubów Rodzica JiM: w Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Szczecinku, 
Gdańsku, Redzie, Lublinie, Toruniu, Zabrzu i Płocku. Do końca roku działało aktywnie 15 klubów, które 
zrzeszają ponad 2000 osób. Podczas spotkań przygotowawczych oraz oficjalnej inauguracji członkowie 
otrzymują  informacje na jakich zasadach mogą współdziałać na swoim terenie, jakie mają do 
dyspozycji narzędzia do komunikacji oraz jak skutecznie i sprawnie pomagać sobie w trudnej 
codzienności z autyzmem- zarówno pod kątem wsparcia, jak i pomocy merytorycznej z zakresu 
orzecznictwa, dostępu do efektywnej edukacji i skutecznej współpracy z przedstawicielami władz, 
urzędów, szkolnictwa i innych instytucji. Kluby we wszystkich miastach odbywają cykliczne spotkania- 
zwykle 1 raz w miesiącu i częściej. Tematy spotkań wynikają z bieżących potrzeb rodziców z danego 
terenu. Koordynatorzy w oddziałach we współpracy z Centrum Dowodzenia JiM rozwiązują bieżące 
problemy indywidualnych rodziców ze swojego terenu. Zakres najczęstszych interwencji: 
a. Orzeczenia o niepełnosprawności (kompletujemy i weryfikujemy dokumentację pod kątem uzyskania 
niezbędnych punktów w orzeczeniu oraz adekwatnych wskazań, przygotowujemy do komisji 
orzeczniczych);
b. Odwołania od postanowień orzeczeń o niepełnosprawności;
c. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (kompletujemy i weryfikujemy dokumentację pod 
kątem uzyskania szczegółowych zaleceń dla dziecka, przygotowujemy rodziców do udziału w zespole 
budującym zalecenia);
d. Doradztwo dotyczące wyboru placówki edukacyjnej po wyborze przez rodziców konkretnej formy 
kształcenia dla dziecka oraz realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych w danej placówce oświatowej 
(na spotkaniach Klubu rodzice wymienią się informacjami o dobrych        i złych praktykach w 
konkretnych placówkach na terenie całego kraju);
e. Pomoc i interwencje dotyczące indywidualnego wsparcia dziecka w placówce oświatowej i 
wskazywanie roli rodzica w tym zakresie;
f. Interwencje w sytuacji łamania przepisów o dowozie dzieci niepełnosprawnych; 
g. Interwencje w zakresie finansowania edukacji dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego;
h. Pomoc w uzyskaniu i korzystaniu z uprawnień wynikających z orzeczenia o niepełnosprawności 
dziecka w systemie pomocy społecznej (świadczenia pieniężne, SUO – specjalistyczne usługi 
opiekuńcze);
i. Pomoc w uzyskaniu ulgi podatkowej (rehabilitacyjnej), zniżki w środkach komunikacji, uzyskaniu karty 
parkingowej;
j.  Pomoc i wskazówki dotyczące przygotowania IPETów według wcześniej określonych zaleceń 
przychodni psychologiczno-pedagogicznej;
k. Interwencje dotyczące aktów dyskryminacji wynikających z braku „dostosowania” w placówkach 
oświatowych (przygotowujemy wnioski o kontrolę realizacji zaleceń przez kuratora);
l. Interwencje dotyczące aktów dyskryminacji w przestrzeni społecznej;
m. Pomoc i wsparcie w trudnych przypadkach życiowych (ciężka sytuacja materialno-bytowa, 
pomagamy w zdobyciu lokalu socjalnego, zapewnienia minimum środków bytowych);
n. Specjalistyczne wsparcie prawnicze (alimenty, rozwody, ubezwłasnowolnienia);
o. Pomoc i wsparcie rodziców w tworzeniu klas integracyjnych i wprowadzaniu dziecka do integracji;

Działania Klubu Rodziców JiM w 2014 roku to:
a. 838 porad rozwiązujących problemy z orzeczeniem o niepełnosprawności.
b. 127 napisanych odwołań od orzeczenia o niepełnosprawności.
c. 96 skutecznych interwencji w sprawie bezpłatnej diagnozy.
d. 93 komplety dokumentów przygotowane do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
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W styczniu 2014 r. koordynatorzy ze wszystkich miast odbyli szkolenie w Fundacji JiM, którego 
tematem przewodnim są nowości w autyzmie i strategia działania Klubów na kolejny rok.  
Koordynatorzy dzielą się wiedzą zdobytą podczas szkolenia na spotkaniach w swoich miastach.
W każdym z Klubów JiM odbyły się innowacyjne warsztaty, będące nawigacją dla rodziców po diagnozie 
dziecka:
             a.  Gdzie w autyzmie jestem JA ?
             b. Autyzm nie mija,  ja tak. 
             c. Rola rodziców w przestrzeni autyzmu. 

We współpracy projektowej „Jestem mamą. Nie jestem rehabilitantką” w każdym z Klubów odbyło się 
szkolenie dla rodziców: „Diagnostyka i co dalej? Systemowe formy wsparcia dzieci z niepełno 
sprawnościami i ich rodziców.” W czerwcu  na zaproszenie Anny Komorowskiej, żony Prezydenta RP, 
rodzice wraz z przedstawicielami Fundacji JiM gościli w Pałacu Prezydenckim na podsumowaniu 
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Zaprosiliśmy rodziców z całej Polski do udziału w drugiej 
edycji kalendarza Fundacji JiM „Dumna Mama. Dumny Tata”. Na kartach kalendarza 
zaprezentowaliśmy hasła, które nieodłącznie towarzyszą życiu z autyzmem i które mogą inspirować 
rodziców na początku drogi. Przekaz jest optymistyczny i motywujący do działania. Gościem specjalnym 
kalendarza była Monika Richardson, mama chłopca z zespołem Aspergera.

BEZPOŚREDNIA POMOC DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

 Fundacja JiM oferuje dzieciom i osobom chorym oraz niepełnosprawnym możliwość założenia 
„Subkonta JiM” w celu zbierania 1% podatku oraz darowizn finansowych na ich leczenie, terapię i 
rehabilitację. W tym celu Fundacja prowadzi serwis 1000dzieci.pl. W celu założenia „subkonta” rodzice i 
opiekunowie dzieci chorych lub niepełnosprawnych bądź same osoby niepełnosprawne przedstawiają 
przewidziane regulaminem dokumenty potwierdzające potrzebę udzielania im pomocy. Pozyskiwanie 
funduszy ułatwiają im stworzone przez nas nowoczesne narzędzia powiązane z każdym profilem, jak 
np. możliwość wydrukowania spersonalizowanej wizytówki lub plakatu, wysyłanie listu do znajomej 
księgowej, wysłanie darmowego SMS-a zachęcającego do przekazania 1% podatku. Zgodnie z 
regulaminem serwisu szczegółowo kontrolujemy rzetelność i celowość wykorzystania każdych 
zgromadzonych środków pieniężnych. Fundacja nie pobiera żadnych opłat ani prowizji związanych z 
założeniem i prowadzeniem „subkonta”. Do końca 2014 roku założonych było 876 kont  a kwota 
uzbierana z 1% podatku wyniosła 2.128.086,20 zł. W roku 2014 dzięki środkom zebranym z 1% podatku 
Fundacja JiM 957 razy udzieliła bezpośredniej pomocy rzeczowej dzieciom i osobom niepełnosprawnym 
w postaci koniecznego leczenia, terapii i rehabilitacji oraz innych wskazanych w regulaminie 
koniecznych do tego rzeczy i usług na łączną kwotę 1.290.224,30 zł. Pozostała z środków uzyskanych w 
poprzednim roku kwota pozostała do wydatkowania w roku kolejnym.

KAMPANIE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE

Przez cały rok z pomocą narzędzi komunikacyjnych, takich jak: Internet, social media oraz komunikacja 
bezpośrednia czy korespondencyjna prowadzimy ogólnopolskie kampanie informacyjno-edukacyjne. 
Ich celem jest  podnoszenie świadomości na temat autyzmu w Polsce, edukacja Darczyńców oraz 
promowanie działalności Fundacji JiM. Regularna, całoroczna komunikacja offline     i online (strona 
www, fanpage na portalu Facebook (17 tysięcy obserwujących), youtube, newslettery) pozwoliła 
budować wiarygodność Fundacji oraz nawiązać i utrzymać pozytywne relacje z Darczyńcami, rodzicami 
dzieci z autyzmem oraz sympatykami Fundacji JiM.  
Na potrzeby naszych kampanii wydawane były materiały edukacyjne, m.in. foldery, ulotki oraz cykliczne 
magazyny. Wśród działań informacyjno-edukacyjnych znalazły się takie zagadnienia, jak:
a. brak tolerancji w stosunku do dzieci z autyzmem, izolowanie ich w miejscach publicznych
b. brak dostępu do bezpłatnej, wczesnej diagnozy autyzmu w Polsce
c. utrudniony dostęp do terapii i edukacji
d. występująca u dzieci z autyzmem trudność w nawiązywaniu i budowaniu relacji z rówieśnikami
e. trudne zachowania i autoagresja u dzieci z autyzmem- czym jest spowodowana i jak sobie z nią 
radzić?
f. trudna sytuacja materialna rodzin dzieci z autyzmem związana z kosztowną terapią i wizytami  u 
specjalistów
g. problem odtrącenia dzieci z autyzmem przez bliskich, brak akceptacji i zrozumienia w gronie 
najbliższych osób.

Dzięki naszym kampaniom kilkadziesiąt tysięcy osób w Polsce dowiedziało się, czym jest autyzm. Nasze 
dzieci coraz częściej są rozumiane i akceptowane, a ich świat staje się coraz bardziej przyjazny i 
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bezpieczny. Wskazywanie na problemy naszych podopiecznych sprawia, że ich potrzeby zaczynają być 
dostrzegane. Dzięki prowadzonym działaniom informacyjno-edukacyjnym odbiorcy dowiedzieli się o 
specjalistycznej pomocy, jaką można uzyskać w Fundacji JiM: diagnozie, rodzajach terapii jakie 
prowadzimy, naszych specjalistach oraz placówkach: Szkołach i Przedszkolu JiM.

ADOS

W roku 2014 w ramach współpracy z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego realizowany 
był projekt mający na celu przeprowadzenie walidacji narzędzia do diagnozy autyzmu  ADOS i ADI-R. 
Jest to narzędzie uznawane na całym świecie za „złoty standard” w diagnozie osób z całościowymi 
zaburzeniami rozwoju. Wprowadzenie narzędzi ADOS i ADI-R ujednolici i zobiektywizuje diagnostykę a 
także umożliwi udział w międzynarodowych badaniach nad całościowymi zaburzeniami rozwoju. W 
ramach projektu diagnozie  z zastosowaniem walidowanego narzędzia poddawani są podopieczni 
Fundacji JiM w wieku od 2 do 40 lat. Uczestnicy projektu to osoby z całościowymi zaburzeniami 
rozwoju:
 a. 33 osoby w grupie badawczej
 b. 32 osoby w grupie kontrolnej

Integralną częścią projektu jest walidacja arkusza wywiadu z rodzicem ADI-R. Projekt zakończy się w 
2015 r.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

W Centrum Terapii JiM prowadzone były badania dotyczące poziomu funkcjonowania poznawczego i 
językowego dzieci w wieku przedszkolnym, których rodzeństwo ma autyzm. To ważna część projektu 
badawczego kierowanego przez prof. dr. hab. Ewę Pisulę z Wydziału Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Testy pozwalały m.in. sprawdzić, czy brat lub siostra dziecka z autyzmem potrzebuje 
wsparcia terapeutycznego. Zorganizowaliśmy rekrutację, w wyniku której do badań zgłoszono blisko 
200 dzieci. 50 z nich zostało przebadanych w Centrum Terapii JiM. Nadrzędnym celem projektu jest 
poszerzanie wiedzy na temat autyzmu w Polsce i na świecie. 

SZKOLENIA

W roku 2014 zorganizowaliśmy 3 szkolenia skierowane do nauczycieli, terapeutów, nauczycieli 
wspomagających, pedagogów specjalnych, psychologów, studentów oraz rodziców.
Łącznie przeszkolonych zostało 129 osób.
a. „Autyzm HELP- diagnoza, terapia, nowoczesne podejście”. Prowadzenie: Magdalena Charbicka - 
Dyrektor Centrum Terapii JiM. Celem wykładów i warsztatów  było szerzenie wiedzy na temat autyzmu, 
diagnozy i nowoczesnych metod terapii. Liczba uczestników:          42 osoby
b. „Stosowana Analiza Zachowania- szkolenie III-stopniowe” Prowadzenie: Beata Ignaczewska, 
certyfikowany superwizor SAZ i dyrektor CTB. Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawami 
teoretycznymi  SAZ, omówienie sposobów kształtowania nowych umiejętności i redukowania 
zachowań niepożądanych oraz planowanie procesu terapeutycznego dziecka z autyzmem. Liczba 
uczestników: 55 osób
c. „Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania w oparciu o SAZ”. Prowadzenie: dr. Nela 
Grzegorczyk - Dłuciak, mgr. Ewa Kuliga. Celem szkolenia jest przedstawienie zachowań trudnych w 
ujęciu SAZ, sposoby pracy nad nimi oraz ich modyfikacji w ujęciu praktycznym.  Liczba uczestników: 32 
osoby

FESTIWAL ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Głównym zadaniem festiwalu jest promowanie lokalnych organizacji pożytku publicznego i zachęcanie 
mieszkańców województwa łódzkiego do wspierania tych organizacji poprzez przekazywanie im 1% 
swojego podatku. W 2014r. w kampanii uczestniczyło ponad 70 organizacji, a 27 spośród nich 
wystawiło swoje stoiska podczas finału w rotundzie łódzkiej Manufaktury. Mieszkańcy Łodzi i okolic 
mieli okazję do bezpośredniego zapoznania się z działalnością OPP naszego regionu oraz uzyskania 
informacji odnośnie form udzielanej przez nie pomocy. Punktem kulminacyjnym Festiwalu było 
losowanie przez specjalnie zaproszonych gości (władze miasta, przedstawiciele kultury i sztuki z 
województwa łódzkiego) lokalnej organizacji, której przekażą swój 1%. Wydarzenie przyczyniło się do 
integracji OPP z naszego regionu, które w tym dniu nie rywalizują ze sobą ale wspólnie pracują na 
osiągnięcie założonego celu- pozyskanie jak największej liczby sprzymierzeńców i sympatyków.  Dzięki 
kolejnym edycjom Festiwalu na kontach łódzkich organizacji systematycznie wzrasta kwota środków 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

pozyskiwanych z 1% podatku. Współorganizatorami są Gazeta Wyborcza oraz Manufaktura.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)
3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 9

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


nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

NIEPUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
SPECJALNA FUNDACJI 
JAŚ I MAŁGOSIA, 
jednostka edukacyjna 
działa na prawach 
placówek publicznych, 
w oparciu o ramowe 
plany nauczania i 
podstawę programową 
kształcenia ogólnego 
odpowiednią dla 
jednostek 
poszczególnych typów. 
W oparciu o diagnozę 
funkcjonalną dla 
każdego z 
wychowanków zespół 
specjalistów 
przygotowuje 
indywidualny program 
edukacyjno-
terapeutyczny 
dostosowany do 
potrzeb i możliwości 
ucznia, cyklicznie 
ewaluowany i 
modyfikowany. 
Zajęciami 
terapeutycznymi i 
rewalidacyjnymi objęte 
są wszystkie dzieci  w 
poszczególnych 
placówkach w 
wymiarze zgodnym z 
Rozporządzeniem MEN 
z dnia 7 lutego 2012 r. 
w sprawie ramowych 
planów nauczania w 
przedszkolach i 
szkołach  publicznych. 
Zajęcia terapeutyczne 
prowadzone w 
Centrum Terapii JiM to: 
stosowana Analiza 
Zachowania (terapia 
behawioralna), Terapia 
Zajęciowa, Fizjoterapia, 
Terapia Integracji 
Sensorycznej, Terapia 
Językowa (TUK – 
Trening Umiejętności 
Komunikacyjnych) i 
Logopedyczna, Muzyko- 
i choreoterapia, TUS 
(Trening Umiejętności 
Społecznych), TUSz  
(Trening Umiejętności 
Szkolnych – szeroko 
pojmowana  terapia 
pedagogiczna).

85.20.Z
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

NIEPUBLICZNE 
PRZEDSZKOLE 
SPECJALNE FUNDACJI 
JAŚ I MAŁGOSIA, 
jednostka edukacyjna 
działa na prawach 
placówek publicznych, 
w oparciu o ramowe 
plany nauczania i 
podstawę programową 
kształcenia ogólnego 
odpowiednią dla 
jednostek 
poszczególnych typów. 
W oparciu o diagnozę 
funkcjonalną dla 
każdego z 
wychowanków zespół 
specjalistów 
przygotowuje 
indywidualny program 
edukacyjno-
terapeutyczny 
dostosowany do 
potrzeb i możliwości 
ucznia, cyklicznie 
ewaluowany i 
modyfikowany. 
Zajęciami 
terapeutycznymi i 
rewalidacyjnymi objęte 
są wszystkie dzieci  w 
poszczególnych 
placówkach w 
wymiarze zgodnym z 
Rozporządzeniem MEN 
z dnia 7 lutego 2012 r. 
w sprawie ramowych 
planów nauczania w 
przedszkolach i 
szkołach  publicznych. 
Zajęcia terapeutyczne 
prowadzone w 
Centrum Terapii JiM to: 
stosowana Analiza 
Zachowania (terapia 
behawioralna), Terapia 
Zajęciowa, Fizjoterapia, 
Terapia Integracji 
Sensorycznej, Terapia 
Językowa (TUK – 
Trening Umiejętności 
Komunikacyjnych) i 
Logopedyczna, Muzyko- 
i choreoterapia, TUS 
(Trening Umiejętności 
Społecznych), TUSz  
(Trening Umiejętności 
Szkolnych – szeroko 
pojmowana  terapia 
pedagogiczna).

85.10.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD 
OPIEKI ZDROWOTNEJ 
FUNDACJI POMOCY 
DZIECIOM JAŚ I 
MAŁGOSIA, rozwiązuje 
problem dostępu do 
bezpłatnej diagnozy i 
terapii osób z 
całościowymi 
zaburzeniami rozwoju. 
To niepubliczny zakład 
opieki zdrowotnej, w 
którym każdego dnia 
zespół 
wykwalifikowanych 
specjalistów pracuje 
nad tym, aby nieść 
najwyższej jakości 
pomoc osobom z 
autyzmem i innym 
osobom 
niepełnosprawnym. W 
roku 2014 ogółem 
udzielono 15.500 
porad, w tym: 1.111 
porad lekarskich, 5.190 
porad 
psychologicznych, 
9.199 porad od innych 
terapeutów, 653 
porady w ramach 
psychoterapii 
indywidualnej/grupowe
j. Zdiagnozowano: 620 
pacjentów z 
całościowymi 
zaburzeniami rozwoju 
pod postacią autyzmu, 
5 pacjentów z 
zaburzeniami 
zachowania i emocji 
rozpoczynających się 
zwykle w dzieciństwie i 
wieku młodzieńczym, 
24 pacjentów z innymi 
zaburzeniami rozwoju 
psychicznego. W 
poradni logopedycznej 
diagnozą i terapią 
pacjentów z 
problemami w 
komunikacji objętych 
zostało 1.112 
pacjentów.

86.90.E
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 12,989,498.48 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 12,979,271.65 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 755.52 zł

e) Pozostałe przychody 9,471.31 zł

0.00 zł

1,642,619.25 zł

0.00 zł

6,314,480.66 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2,492,632.81 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

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,128,086.20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 7,957,099.91 zł
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0.00 zł

2,492,632.81 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 411,679.56 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)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -687,937.14 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 1,076,266.10 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,163,474.69 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 14,390,277.31 zł 1,290,224.30 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

13,667,208.79 zł 1,290,224.30 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

10,480.74 zł

695,212.06 zł

17,375.72 zł 0.00 zł

1 Koszty administracyjne 770.10 zł

1 pomoc bezpośrednia dla dzieci 1,162,704.59 zł

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

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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

134.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

106.9 etatów

72.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

141,177.00 zł

27,928.36 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4,596,129.44 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3,816,120.29 zł

3,276,388.60 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

539,731.69 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 780,009.15 zł

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

780,009.15 zł

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

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

55.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

55.00 osób
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w 
tym:

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 780,009.15 zł

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2,259.56 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Członkowie organu zarządzającego oraz organu kontroli i 
nadzoru pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
Premie wskazane w pkt. 1 dotyczą personelu Fundacji, są 
częścią polityki wynagrodzeń i stałym elementem 
wynagrodzenia.

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

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

0.00 zł

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

14,269.60 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 WOJEWODA ŁÓDZKI 1

2 MOPS 2

3 PSSE M. ŁODZI 2

4 NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO ŁÓDŹ-GÓRNA 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

TOMASZ MICHAŁOWICZ
MARCIN KRZYŻANOWSKI Data wypełnienia sprawozdania
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