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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

2002-08-19

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 
Fundacji

TAK

Andrzej Krzysztof Pietrucha Członek Rady Fundacji TAK

Jadwiga Więcior Członek Rady Fundacji TAK

Radosław Wiśniewski Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA JIM
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swoje cele przez:
a) organizowanie i finansowanie świetlic środowiskowych zajmujących się 
dziećmi i młodzieżą,
b) dożywianie dzieci i młodzieży,
c) zakup odzieży, obuwia, pomocy naukowych i artykułów pierwszej 
potrzeby dla dzieci i młodzieży 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 Statutu Fundacji,
g) organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla 
osób wymienionych w § 11 Statutu Fundacji,
h) dofinansowanie placówek wychowawczych i opiekuńczo-
wychowawczych,
i) zakup niezbędnych leków dla osób wymienionych w § 11 Statutu 
Fundacji,
j) prowadzenie zajęć terapeutycznych i artystycznych dla osób 
wymienionych w§ 11 Statutu Fundacji,
k) udzielanie indywidualnej pomocy finansowej i rzeczowej i prawnej 
osobom wymienionym w § 11 Statutu Fundacji,
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,
r) działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia obejmująca 
prowadzenie poradni zdrowia, praktyki lekarskiej ogólnej i 
specjalistycznej, prowadzenie działalności leczniczej, terapii 
specjalistycznej oraz ośrodków rehabilitacji,
s) organizowanie pomocy prawnej dla osób wymienionych w § 11

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Budowanie akceptacji dla osób z autyzmem.
Fundacja JiM prowadzi działania, mające na celu zmianę postaw społecznych, zwiększenie świadomości autyzmu i pogłębienie 
wiedzy na jego temat w społeczeństwie. Zwraca uwagę na potrzeby osób z autyzmem i buduje akceptację dla nich w 
przestrzeni publicznej – w sklepach, instytucjach, u decydentów politycznych. Najważniejszą kampanią społeczno-informacyjną 
jest coroczna „Polska na Niebiesko” organizowana przez Fundację JiM, której finał odbywa się 2 kwietnia, w Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu. 
Podczas edycji 2019 r. internauci mogli poznać historie osób z autyzmem i zrozumieć ich sposób postrzegania świata oraz 
problemy przed jakimi stają codziennie. Stronę kampanii „Polska na Niebiesko” odwiedziły dziesiątki tysięcy osób. 
Polsce na Niebiesko w 2019 r. przyświecało hasło „Autyzm wystarczy zrozumieć”, której przekaz dotarł do 6 628 481 osób. W 
akcję włączają się różne instytucje, symbolicznie „świecąc na niebiesko”. W ten sposób pokazują poparcie postulatu zwrócenia 
uwagi na potrzeby osób ze spektrum autyzmu.
Do akcji w Internecie włączyli się także influencerzy. W mediach społecznościowych udostępniano materiały informacyjno-
edukacyjne. Można wśród nich wyróżnić posty blogerów, artykuły i nagrania wideo na temat tego jak można się angażować, jak 
i dlaczego warto pomagać osobom ze spektrum. Samych wzmianek na temat Polski na Niebiesko było 1221. 
W 2019 r. Fundacja podjęła także współpracę z youtuberami. Dzięki czemu zwiększono wiedzę na temat autyzmu i na temat 
codzienności osób z autyzmem i ich bliskich wśród odbiorców programów: 
- talk show „20 m2 Łukasza” na temat: „Czym jest autyzm?”
- „7 metrów pod ziemią” w postaci video-reportażu z udziałem podopiecznych Fundacji JiM oraz ich rodziców 
Film Rafała Gębury (7 metrów pod ziemią) został nagrodzony w V edycji konkursu Grand Video Awards. Według autora, film 
zwraca uwagę na to, aby nie oceniać osób z autyzmem zbyt pochopnie, aby zastanowić się i zrozumieć autyzm.
Kampanii towarzyszyły działania na rzecz dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób ze spektrum. Przygotowano i 
opublikowano raport „Dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze spektrum autyzmu”. Rozpoczęto współpracę z siecią 
handlową Lidl dotyczącą wprowadzenia projektu „Ciche godziny” w sklepach sieci. Podjęto także współpracę z Monnari, które 
jako pierwsza marka odzieżowa w Polsce, otworzyła się na potrzeby osób z autyzmem. Dzięki temu możliwe było 
uświadamianie klientom firm i instytucji, które są otwarte na autyzm, potrzeb osób ze spektrum. 
W 2019 r. Fundacja wypracowała definicję autyzmu do podręcznika języka polskiego dla dzieci, która zostanie wprowadzona 
przy dodruku podręcznika Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Dzięki temu już od najmłodszych lat dzieci będą poznawać 
czym jest autyzm bez utrwalania szkodliwych stereotypów. Definicja powstała przy udziale samorzeczników, rodziców dzieci z 
autyzmem i specjalistów.
2. Podnoszenie dostępu do diagnozy i terapii autyzmu w Polsce.
Przez cały rok Fundacja JiM prowadzi kampanie informacyjno-edukacyjne, zwracające uwagę na potrzebę diagnozy i terapii 
oraz ich zasadności. Także działania rzecznicze: konsultacje z Ministerstwem Zdrowia i współpraca z Urzędami Miasta owocują 
rozwiązaniami zwiększającymi dostęp do diagnozy i terapii autyzmu. Uczestnictwo w konsultacjach publicznych ma realny 
wpływ na zmianę prawa w Polsce, a także na zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych u osób z autyzmem i innymi 
niepełnosprawnościami. W 2019 r. Łódź po raz pierwszy wprowadziła do miejskich żłobków bezpłatne badania przesiewowe 
dzieci pod kątem spektrum autyzmu. 
Fundacja prowadzi także Klinikę JiM, która zapewnia bezpłatną diagnozę i terapię, odpowiadając na potrzeby zwiększenia ich 
dostępności w Polsce. Badania prowadzone przez Fundację JiM od 2015 r. potwierdzają, że w Polsce są rejony, gdzie brakuje 
poradni dla osób z autyzmem i niemożliwe lub utrudnione jest otrzymanie rzetelnej diagnozy. Słaby dostęp do diagnozy i terapii 
autyzmu jest jednym z palących problemów społeczności osób z autyzmem w Polsce.
Fundacja prowadzi także Klinikę JiM, która zapewnia bezpłatną diagnozę i terapię, odpowiadając na potrzeby zwiększenia ich 
dostępności w Polsce. Badania prowadzone przez Fundację JiM od 2015 r. potwierdzają, że w Polsce są rejony, gdzie brakuje 
poradni dla osób z autyzmem i niemożliwe lub utrudnione jest otrzymanie rzetelnej diagnozy. Słaby dostęp do diagnozy i terapii 
autyzmu jest jednym z palących problemów społeczności osób z autyzmem w Polsce. 
W 2019 r. w Klinice JiM przeprowadzono: 
- 744 porady diagnostyczne, w tym z użyciem narzędzia ADOS-2,
- 7 578 terapii, które trwały w sumie 12 477 godzin. 
ADOS-2 jest wystandaryzowanym protokołem obserwacji, wykorzystywanym podczas diagnozy osób z autyzmem. ADOS-2 
umożliwia badanie dzieci od 12 miesiąca życia, młodzieży i osób dorosłych. Od 2018 r. jest standardem diagnostycznym w 
Fundacji JiM. 
Dzieci z autyzmem objęte terapią w Fundacji rozwijają swoje umiejętności w zakresie samoobsługi i higieny osobistej, 
wypełniania obowiązków w szkole i domu (stosownie do wieku i umiejętności). 
Terapia wspomaga ich umiejętności komunikacyjne (zarówno nauka komunikacji werbalnej, niewerbalnej jak i mowy 
wspierającej: jak artykułować swoje potrzeby i prośby, co przekłada się na zmniejszenie trudnych zachowań).
Osoby w terapii – dzieci i osoby dorosłe ze spektrum autyzmu, rozwijają swoje umiejętności społeczne, uczą się jak 
funkcjonować w grupie, nawiązują i pogłębiają kontakty rówieśnicze. Przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie 
ogranicza lęk związany z opuszczeniem domu. 
Osoby w terapii są uczone jak radzić sobie ze stresem, ale także jak identyfikować emocje u siebie i innych osób. W ramach 
wsparcia i uzupełnienia terapii, dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem jest prowadzona psychoedukacja i konsultacje 
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psychologiczne.
Osobom ze spektrum, ich rodzinom i opiekunom udostępniania się materiały informacyjno-edukacyjne, które są wsparciem 
przy terapii. Fundacja poprzez szkolenia i oferowane granty bezpośrednio wpływa na zwiększenie dostępu do terapii autyzmu, 
przyczynia się do rozwinięcia zdolności terapeutycznych rodziców. Łącznie w 2019 r. przeszkolono prawie 400 osób.
3. Fundacja JiM organizatorem -gospodarzem Kongresu Autism-Europe w 2022 r.
Kongresy Autism Europe to najważniejsze wydarzenie międzynarodowe w Europie w dziedzinie autyzmu. Są przestrzenią 
promowania wiedzy o terapiach opartych o dowody naukowe, ale również rozwiązań systemowych, sposobów wspierania i 
włączania osób z autyzmem w życie społeczne.

Od 4 lat, Fundacja JiM zacieśniając współpracę z Autism-Europe, pracowała nad aplikacją, aby stać się organizatorem Kongresu 
w Polsce. Przygotowanie dokumentacji, znalezienie i zebranie ofert od partnerów w Polsce zajęło pół roku. W 2019 r. w La 
Spezia we Włoszech odbyło się zebranie Autism Europe. Podczas General Assembly miało miejsce głosowanie na temat 
powierzenia organizacji Kongresu. Wybrana została propozycja Fundacji JiM, pokonując zgłoszenia z Danii, Wielkiej Brytanii i 
Hiszpanii. Uzyskaliśmy w ten sposób prawo do zorganizowania Kongresu A-E w Polsce, który odbędzie się w 2022 r., w 
Krakowie.
Celem Kongresu będzie maksymalny wpływ na poprawienie sytuacji osób z autyzmem w Polsce. Będzie to też okazja do 
pogłębienia współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi. 
Kongres A-E 2022 w Krakowie był promowany na stoisku Fundacji JiM podczas Kongresu w Nicei w 2019 r. Dzięki dużej ilości 
odwiedzin stoiska, ponad 13% uczestników Kongresu zadeklarowało chęć przyjazdu do Krakowa. Stoisko też było ważnym 
centrum wymiany doświadczeń oraz wiedzy na temat autyzmu.
4. Rzecznictwo
W 2019 r. Fundacja uczestniczyła w procesie legislacyjnym dotyczącym ustaw i rozporządzeń, między innymi prawa 
oświatowego i rozwiązań dla osób niepełnosprawnych. Fundacja włącza się w liczne konsultacje publiczne, proponuje własne 
rozwiązania, które wprowadzone do systemu poprawiają sytuację osób z autyzmem w Polsce.
Przedstawiciel ds. Rzecznictwa brał udział w konsultacjach publicznych, m.in. podczas posiedzeń Zespołu ds. Opracowania 
Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin. Fundacja współpracowała również z 
Rzecznikami: Praw Obywatelskich i Praw Dziecka w zakresie działań na rzecz dzieci i dorosłych osób z autyzmem. Zacieśniła się 
także współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej, które patronowało działaniom edukacyjnym Fundacji. 
Przedstawiciel Fundacji uczestniczył też w pracach legislacyjnych jako konsultant na szczeblu lokalnym. Brał udział w pracach 
nad diagnozą nierówności w Łodzi ze względu na wypracowywany Wieloletni Program Działań Antydyskryminacyjnych, a także 
w wypracowywaniu Programu Współpracy Miasta Łodzi z Organizacjami Pozarządowymi. Fundacja weszła w głębszą 
współpracę z Urzędem Miasta Łodzi, przeprowadzając tam szkolenia dla urzędników na temat autyzmu i kontaktu z osobą z 
autyzmem. Udało się także nawiązać współpracę z Urzędem Miasta Krakowa, który zadeklarował wsparcie miasta przy 
organizacji Kongresu Autism-Europe w Krakowie w 2022 r. 
Fundacja współpracowała także z innymi organizacjami, między innymi z Autism-Europe na polu rzeczniczym. W 2019 r. 
pogłębiła się także współpraca z organizacjami w Krakowie, m.in. Effathą i Fundacją Wspólnota Nadziei, prowadzącą dom dla 
dorosłych osób z autyzmem na „Farmie Życia”.
5. Dostęp do edukacji
Badania ankietowe przeprowadzane przez Fundację JiM w latach 2017-2019 wskazują, że osoby z autyzmem mają nadal 
trudności w realizacji prawa równego dostępu do edukacji, w szczególności edukacji włączającej. 
Fundacja bierze udział w opiniowaniu rozwiązań systemowych dotyczących systemu oświaty w Polsce. Opracowuje poradniki 
dla rodziców uczniów z autyzmem i wspiera ich działania o edukację włączającą. Większość z interwencji Fundacji dotyczy 
zakresu prawa oświatowego i dzięki darmowemu poradnictwu prawnemu możliwa jest poprawa sytuacji indywidualnego 
ucznia ze spektrum autyzmu. Jednak dzięki współpracy z MEN, liczba interwencji dotyczących edukacji z roku na rok maleje. 
Fundacja prowadzi bezpłatne placówki edukacyjne zapewniające niezbędną terapię, opiekę i kształcenie dostosowane do 
potrzeb psychofizycznych uczniów zgodnych z podstawą programową. W 2019 r. do Przedszkola i Szkół JiM uczęszczało 110 
dzieci i uczniów. 
W 2019 r. wprowadzono dla Szkół JiM kierunek szkoły terapeutycznej. Udoskonalono proces diagnozy, który został oparty na 
narzędziu VB-MAPP dla uczniów młodszych i narzędziu TTAP dla uczniów starszych. Na bazie diagnoz zostały zdefiniowane 
bariery uczenia się i sfery najbliższego rozwoju. Na tej podstawie powstały programy terapeutyczne. Uczniowie oprócz realizacji 
podstawy programowej i zaleceń z orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych realizują Treningi Umiejętności 
Społecznych, Treningi Umiejętności Komunikacyjnych i Treningi Usamodzielniania. Proces edukacyjno-terapeutyczny każdego 
ucznia podlegał cyklicznej ewaluacji, która była podstawą do weryfikacji programów. Uczniowie objęci są szeroką opieką 
specjalistów: logopedów, psychologów, terapeutów.
Ponadto celem placówek edukacyjnych w Fundacji jest zwiększenie świadomości terapeutycznej wśród rodziców/opiekunów. 
Współdziałanie rodziny i nauczycieli terapeutów miało miejsce poprzez ustalony standard postępowania wg Programu 
Współpracy z Rodzicami. Cykliczne spotkania rozwijają u nich umiejętności postępowania z dziećmi ze spektrum w środowisku 
domowym i w miejscach publicznych. Wsparcie rodziny jest także możliwe poprzez przekazanie wiedzy na temat spektrum 
autyzmu dziadkom. Specjaliści JiM uświadamiają im ważną rolę jaką pełnią wspierając swoje dzieci w procesie wychowania i 
terapii wnuków. 
Cyklicznie prowadzone są wewnętrzne szkolenia nauczycieli i terapeutów podnoszących ich wiedzę i umiejętności z zakresu 
dobrych praktyk (metod potwierdzonych naukowo) w pracy z osobami z autyzmem. Fundacja JiM umożliwia im podnoszenie 
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kwalifikacji terapeutycznych poprzez finansowanie Programu Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowych i Terapeutycznych. 
W 2019 r. pomoce nauczyciela także rozwijały się poprzez uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych w całości 
finansowanych lub współfinansowanych przez Fundację.
6. Pomoc bezpośrednia 
Fundacja JiM ma pod swoją opieką osoby niepełnosprawne z całej Polski, przede wszystkim dzieci ze spektrum autyzmu. 
Fundacja umożliwia rodzicom zbieranie środków finansowych w celu pokrycia kosztów związanych z leczeniem, terapią, 
rehabilitacją oraz z niwelowaniem różnorakich barier wynikających z niepełnosprawności bądź choroby. 
Fundacja prowadzi też poradnictwo prawne w ramach interwencji, poradnictwo telefoniczne, oferuje wsparcie terapeutyczne i 
edukacyjne. 
W 2019 r. przeznaczono 6 010 386,87 zł na pomoc bezpośrednią. Rozpatrzono ponad 5200 wniosków o refundację 
kilkudziesięciu tysięcy wydatków. Większość z tych wydatków pokrywa koszty terapii i diagnozy autyzmu. 
W ramach usprawnienia procesu refundacji został także wprowadzony nowy serwis Subkonta JiM w lipcu 2019 r. Prace nad nim 
trwały ponad 2 lata. 
Subkonto JiM to rodzaj indywidualnego konta dla podopiecznego Fundacji JiM, które pozwala zgromadzić środki pieniężne 
przeznaczone dla konkretnej osoby. Subkonto jest prowadzone przez Fundację JiM w ramach ogólnego konta bankowego. 
Środki znajdujące się na subkoncie pochodzą z darowizn od indywidualnych osób lub z 1% podatku przekazywanego przez 
urzędy skarbowe.  
Wprowadzenie serwisu pozwoliło częściowo zautomatyzować proces składania wniosków o refundację, dzięki czemu czas 
oczekiwania na rozpatrzenie wniosku został zredukowany z kilku tygodni do 3 dni roboczych. Wnioski składane drogą 
elektroniczną pozwalają beneficjentom zaoszczędzić czas i pieniądze ponoszone na wysyłkę dokumentów. Rozwiązanie 
znacząco ogranicza zużycie papieru, przez co ma pozytywny wpływ na środowisko i wykorzystanie zasobów naturalnych.
7. Działania na rzecz osób dorosłych z ASD i innymi niepełnosprawnościami 
Z przeprowadzonych badań ankietowych wśród rodziców dzieci z autyzmem wynika przede wszystkim ich strach przed 
przyszłością, kiedy ich dziecko osiągnie pełnoletność – ponad 85% ankietowanych martwi się o to.
Fundacja JiM zauważa potrzebę wprowadzenia niezbędnych rozwiązań systemowych, dostosowanych do poziomu wsparcia 
jakiego wymagają dorosłe osoby z autyzmem, w szczególności w oparciu o ich indywidualne potrzeby i możliwości.
Dorośli samorzecznicy byli konsultantami wielu projektów Fundacji i przekazywali wiedzę na temat swoich potrzeb. 
W 2019 r. Fundacja kontynuowała projekty związane ze wspieraniem dorosłych osób ze spektrum autyzmu. Wydany został 
specjalny poradnik, który zawierał podstawowe informacje na temat przepisów prawa istotnych dla dorosłych osób z 
autyzmem i ich opiekunów. Równocześnie prowadzono działania dla sklepów, urzędów i innych instytucji, dotyczących tego jak 
stworzyć przestrzeń dostosowaną do potrzeb dorosłych osób z autyzmem, którzy mogą być ich klientami. Działania te będą 
kontynuowane także w 2020 r. 
Fundacja JiM zorganizowała zbiórkę funduszy dla wsparcia „Farmy Życia” prowadzonej przez Fundację Wspólnota Nadziei. 
Działania Fundacji JiM miały na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy finansowe „Farmy Życia”. Zgromadzone 28 
960 zł zostało przekazane Fundacji Wspólnota Nadziei. Materiał nt. zbiórki oraz problemu „Farmy Życia” pojawił się m.in. w 
Faktach TVN. 
Fundacja JiM prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 45 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, w tym ze spektrum 
autyzmu. W WTZ znajduje się 9 pracowni tematycznych, gdzie prowadzona jest rehabilitacja społeczno-zawodowa i ruchowa. 
Na każdego uczestnika tygodniowo przypada 35 godzin terapii. Dzięki prowadzonym działaniom następuje poprawa 
funkcjonowania uczestników warsztatów w życiu codziennym. Indywidualne Plany Rehabilitacji są opracowywane w oparciu o 
potrzeby uczestników i są dostosowane do ich poziomu funkcjonowania. Dodatkowo dla uczestników warsztatów i ich rodzin 
dostępna jest pomoc psychologiczna i pomoc socjalna. Uczestnicy warsztatów i ich opiekunowie otrzymują wsparcie m.in. w 
zakresie udzielania informacji na temat przysługujących im świadczeń i uprawnień, pomocy w kompletowaniu potrzebnej 
dokumentacji, wydawania opinii i zaświadczeń wystawianych w celach urzędowych.
8. Wsparcie społeczności osób z autyzmem w Klubie JiM 
Klub JiM, integrując swoich członków daje im poczucie przynależności do wspólnoty, dzięki czemu nie czują się osamotnieni. 
Klub działa w całej Polsce, zajmuje się wspieraniem rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem, a także dorosłych osób w 
spektrum autyzmu. Na koniec roku 2019 Klub JiM liczył 4796 członków. Środowisko osób z autyzmem i ich rodzin uczy 
tolerancji, zrozumienia dla neuroróżnorodności i niepełnosprawności. Członkostwo w Klubie umożliwia osobom ze spektrum 
oraz ich najbliższym uzyskanie dostępu do: 
- specjalistycznej wiedzy, w formie biuletynów i poradników, do informacji o diagnozie i terapii, 
- porad specjalistów z Fundacji JiM, 
- pomocy prawnej w ramach interwencji, 
- korzystania ze zniżek w ramach programu “Otwarci na autyzm” i zniżek na szkolenia i warsztaty organizowane przez JiM, 
- różnego typu benefitów w ramach społeczności. 
Interwencje umożliwiają osobom potrzebującym wsparcia prawnego uzyskanie bezpłatnych konsultacji prawniczych, co 
pozwala na polepszenie sytuacji rodzin osób ze spektrum autyzmu. Łączna liczba interwencji w 2019 r. polegających na pomocy 
w przygotowaniu pisemnych odwołań to 35. Minimum raz dziennie jest udzielana inna forma pomocy, nie wymagająca 
sporządzenia pisma, na interwencje zgłaszane przez telefon, Facebooka i elektroniczną skrzynkę pocztową. 
Członkowie Klubu JiM mogą też należeć do zamkniętej grupy na Facebooku: „Klub Rodziców JiM”, który liczy 2640 osób. 
Stworzenie takiej przestrzeni umożliwia swobodną konwersację członków Klubu JiM niezależnie od miejsca zamieszkania.
9. Podnoszenie wiedzy specjalistycznej na temat autyzmu
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Specjaliści z Fundacji JiM w 2019 r. wzięli udział w 2 Kongresach: European Psychiatric Association w Warszawie i Autism-
Europe w Nicei. Były to wydarzenia o zasięgu międzynarodowym, na których możliwe było przedstawienie najnowszych badań 
w dziedzinie autyzmu.
Fundacja JiM realizuje szkolenia oraz warsztaty w celu zwiększenia dostępu do specjalistów w Polsce. Dzięki temu możliwe jest 
ułatwienie dostępu do wiedzy o spektrum autyzmu poprzez prowadzenie szkoleń czy warsztatów na terenie całej Polski. 
Łącznie w 2019 r. przeszkolono prawie 400 osób.
10. Wolontariat
Wolontariat w Fundacji JiM przyczynił się do zwiększenia świadomości społecznej o autyzmie poprzez bezpośrednią pomoc 
wolontariuszy w pracy zespołu terapeutycznego, nauczycieli prowadzących i innych pracowników Fundacji. Wolontariusze 
mogą nie tylko poznać specyfikę pracy z osobami z autyzmem i sposoby ich wsparcia, ale także mogli zaznajomić się ze 
specyfiką pracy w organizacji pozarządowej. W roku 2019: 
- 37 Wolontariuszy pomagało w placówkach Fundacji JiM, 
- w różnych miastach Polski działało 16 Punktów Informacyjnych prowadzonych przez Rodziców - Koordynatorów 
Wolontaryjnych i 4 mamy Wolontariuszki wspierające działania Klubu JiM w Łodzi. Dzięki aktywności Punktów Informacyjnych 
w akcjach dot. tematyki autyzmu udział wzięło ponad 3 000 osób, 216 rodziców otrzymało wsparcie i potrzebne informacje w 
ramach spotkań i kontaktów telefonicznych czy mailowych, 30 rodziców wzięło udział w spotkaniu z terapeutami, 
organizowanym przez Fundację JiM,
- dzięki działaniom wolontariatu możliwe było odnowienie kontaktu oraz nawiązanie nowych relacji ze środowiskiem 
akademickim.
Fundacja promuje wolontariat na rzecz osób z autyzmem jako działania prospołeczne wśród przyszłych specjalistów, studentów 
kierunków pedagogicznych i psychologii zachęcających do zwiększania wiedzy z zakresu potrzeb osób z autyzmem.
11. Współpraca ze społecznością lokalną
Łódź stała się pierwszym miastem „Otwartym na autyzm”. Przeprowadzono szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta w Łodzi 
na temat potrzeb osób z autyzmem. Uwydatnienie potrzeb osób z autyzmem w Łodzi, zaowocowało projektem pn. „Badania 
przesiewowe pod kątem wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci”. 
Rozpoczęto projekt „Wyciszone wtorki” w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Przeprowadzono tam także audyt pod kątem 
przystosowania ekspozycji do potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Ze względu na wprowadzenie piktogramów udało się 
stworzyć przestrzeń przyjazną osobom ze spektrum. Przeszkolono także kilkudziesięciu pracowników EC1 z tematyki autyzmu 
oraz dostosowania zachowania pracowników placówki do potrzeb zwiedzających ze spektrum autyzmu. 
W 2019 r. szczególnie zwróciliśmy uwagę na potrzeby lokalnych społeczności osób ze spektrum poprzez organizowane 
spotkania, udział w lokalnych konferencjach i włączenie się w działania Urzędu Miasta Łodzi na rzecz osób z autyzmem. 
Fundacja pracowała nad Polityką Antydyskryminacyjną dla Miasta Łodzi oraz włączyła się w opracowanie zasad współpracy 
miasta z organizacjami pozarządowymi. 
Fundacja wspiera także lokalnych dostawców i mieszkańców, zapraszając ich do wspólnej integracji. Fundacja JiM we 
współpracy z Manufakturą Łódzką prowadzi Festiwal OPP – Procent dla Łodzi, którego celem jest promowanie lokalnych 
organizacji pożytku publicznego i przekonywanie mieszkańców do wspierania tych organizacji poprzez przekazywanie im 1% 
swojego podatku. Na stoiskach 22 organizacje promowały swoje działania i przekonywały odwiedzających dlaczego właśnie na 
ich organizacje warto przekazać 1% swojego podatku. W ramach festiwalu zorganizowano studio festiwalowe we współpracy z 
Radiem Łódź. Podczas 5 wejść antenowych na żywo prowadzone były wywiady z przedstawicielami wiodących OPP z Łodzi. 
Wydarzenie przyczyniło się też do integracji OPP działających w regionie. 
Fundacja współpracuje także z innymi organizacjami pozarządowymi w Łodzi i całej Polsce, które wspierają osoby 
niepełnosprawne, w szczególności osoby z autyzmem.
12. Pozostała współpraca międzynarodowa 
Fundacja JiM od lat jest członkiem Autism-Europe, biorąc udział w współtworzeniu kampanii podnoszących świadomość 
autyzmu na szczeblu europejskim. Uczestniczy też w Kongresie Autism-Europe, odbywającym się co 3 lata. Kongres w 2022 r. 
odbędzie się w Krakowie, a jego współorganizatorem jest Fundacja JiM. 
W 2019 r. przedstawiciel JiM został członkiem Zarządu Autism-Europe. Przedstawiciele Fundacji aktywnie uczestniczą w 
spotkaniach A-E na szczeblu międzynarodowym, między innymi: na General Assembly w La Spezia (Włochy) oraz w Council of 
Administration w Brukseli. Na spotkaniach tych określane były kierunki rzecznicze dla podejmowanych tematów na rzecz osób z 
autyzmem w Europie. 
Fundacja JiM włączyła się także w projekt Erasmus+, którego celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń rodziców i opiekunów 
osób z autyzmem, wypracowanie modelu wsparcia rodzin osób z autyzmem i poprawienia ich sytuacji w takich krajach jak: 
Polska, Węgry, Rumunia i Serbia. Rodzice osób z autyzmem, uczestniczący w projekcie, mogą nie tylko wymieniać się wiedzą i 
doświadczeniem z osobami z innych państw, ale także rozwijać się poprzez podróże, trenowanie języka angielskiego i dzielenie 
się zdobytą wiedzą w Polsce z członkami Klubu JiM.
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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)

NIE DOTYCZY

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

13210

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

Pomoc osobom z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu i innymi niepełnosprawnościami.
Fundacja JiM zapewnia i finansuje niezbędną 
diagnozę, terapię, leczenie, rehabilitację dzieci i 
osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i 
innymi niepełnosprawnościami z całej Polski, 
przede wszystkim refundując  kilkadziesiąt 
tysięcy wydatków.
Fundacja JiM w celu zwiększenia świadomości 
autyzmu prowadzi liczne kampanie edukacyjno-
informacyjne. Największą z nich jest "Polska na 
niebiesko", w której w 2019 r. przewodziło hasło 
"Autyzm. Wystarczy zrozumieć". 
Kampanie informacyjno-edukacyjne Fundacja 
JiM łączyła z apelami o wsparcie, kierowanymi 
do osób indywidualnych. Środki pozyskane w 
ramach apeli są przeznaczane na wspieranie 
osób ze spektrum autyzmu. 
W celu pogłębienia wiedzy o autyzmie, Fundacja 
Jim prowadziła bezpłatne szkolenia skierowane 
zarówno do specjalistów, rodziców, pedagogów, 
studentów, wolontariuszu u innych osób.

88.99.Z 0,00 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

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Edukacja uczniów z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu i innymi neurotrudnościami oraz 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 
placówkach edukacyjnych - Przedszkolu i 
Szkołach JiM (Szkole Podstawowej, Gimnazjum i 
Szkole Przysposabiającejdo Pracy). Edukacja w 
Szkołach JiM polega na nauczaniu i wychowaniu 
całościowym, jest oparta o zasady Stosowanej 
AnalizyZachowania. Działania edukacyjne są 
ukierunkowane na zaspokajanie specyficznych 
potrzeb edukacyjnych uczniów z autyzmem oraz 
innymi niepełnosprawnościami, odpowiednio do 
ich możliwości psychofizycznych. Edukacja 
uczniów prowadzona jest przez 
wykwalifikowanych oligofrenopedagogów oraz 
nauczycieli szkół specjalnych i opiera się na 
Indywidualnych Programach Edukacyjno- 
terapeutycznych (IPET). Ścieżka rozwoju 
nauczycieli i terapeutówSzkółJiM prowadzi do 
uzyskania certyfikatu terapeuty wg Stosowanej 
Analizy Zachowania (Polski Certyfikat Terapeuty 
Behawioralnego lub Analityka Zachowania wg 
BACB - Behavior Analyst Certification Board). 
SzkołyJiM zapewniają edukację dzieciom i 
młodzieży w wieku 7-24 lat. Szkoły JiM 
funkcjonują cały rok, także w okresie wakacji i 
ferii zimowych. Oprócz zajęć dydaktycznych, 
uczniowie maja realizowane zajęcia 
rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami 
znajdującymi się w orzeczeniach o potrzebie 
kształcenia specjalnego, a także zajęcia 
terapeutyczne. Uczniowie SzkółJiM są objęci 
szeroką opieką specjalistyczną.

85.20.Z 0,00 zł

3 ochrona i promocja zdrowia

Prowadzenie działalności leczniczej pod nazwą 
„JiM Clinic Centrum Diagnozy i Terapii 
Autyzmu", świadczącej bezpłatne usługi 
zdrowotne dla osób z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu poszukujących diagnozy i efektywnej 
terapii.
W JiM Clinic funkcjonują: Poradnia dla Osób z 
Autyzmem Dziecięcym, Poradnia Logopedyczna i 
Oddział Rehabilitacyjny Psychiatryczny dla Dzieci 
i Młodzieży. Jest czynna przez cały rok, od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 
20:00.
W JjiM Clinic wiodącą formą terapii jest 
Stosowana Analiza Zachowania, w której 
wykorzystuje się pozytywne wzmocnienie do 
kształtowania właściwych zachowań i 
motywowania dzieci z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu do uczenia się. W celu zwiększenia 
skuteczności diagnozy używane jest narzędzie 
ADOS-2 oraz testy psychologiczne DSR (dziecięca 
skala rozwojowa) i IDS (skale inteligencji i rozwój

86.90.E 0,00 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) 24 918 425,39 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 24 874 842,72 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 36 531,50 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 7 051,17 zł

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

Szkolenie prowadzone są przez specjalistów 
Fundacji JiM i specjalistów 
współpracujących z Fundacją. Przeznczone 
są dla specjalistów pracujących z osobami z 
autyzmem i innymi niepełnosprawnościami 
oraz rodziców osób ze spektrum.
1.Jak skutecznie prowadzić szkolenia
2.Seksualność osób z autyzmem
3.Gdzie w autyzmie jestem ja?
4.Autyzm. Nie tylko dziecko. Rozmowy o 
rodzinie.
5.Autyzm. Poznaj Świat spektrum. 
6.VB-Mapp ocena umiejętności językowych 
i wczesna interwencja
7.Diagnoza funkcjonalna młodzieży i 
dorosłych z zaburzeniami rozwoju 
TTAP/AAPEP
8.III stopniowe szkolenie Stosowanej 
Analizy Zachowania

85.59.B 0,00 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 7 827 761,66 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 8 537 304,14 zł

2.4. Z innych źródeł 72 169,07 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 6 955 884,57 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 5 237 406,25 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: 21 132 817,77 zł 5 237 406,25 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

20 553 691,35 zł 5 237 406,25 zł

36 531,50 zł 0,00 zł

0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 8 481 190,52 zł

w 
tym:

0,00 zł

2 387 852,32 zł

5 279 018,20 zł

814 320,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

8 526 233,08 zł

0,00 zł

0,00 zł

11 071,06 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 4 321 151,37 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2 709,23 zł

534 426,33 zł

5 459,36 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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

9 409 390,83 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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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)

133 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)

124,00 etatów

35 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

20 742 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)

20 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

20 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 6 152 786,80 zł

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

6 152 786,80 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)

1 166,67 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)  

2 990,80 zł

20 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)

17 osób

w 
tym:

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

17 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

20 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

5 440 455,45 zł

5 369 055,45 zł

- nagrody

- premie

27 000,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 44 400,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 712 331,35 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 6 152 786,80 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)

Nagrody wynikają z rocznej oceny pracy pracowników i są 
częścią polityki personalnej.

W pozycji 7 wykazano wysokość przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia wynikającej z umów o pracę 
oraz umów cywilnoprawnych. Wysokość miesięcznego 
wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę  jest 
wyższa.

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 Przedszkole Fundacji JiM Działalność z zakresu edukacji, 
oświaty i wychowania 
obejmująca prowadzenie 
wychowania przedszkolnego.

Wydział Edukacji w Departamencie 
Spraw Społecznych UMŁ

1 552 372,97 zł

2 Szkoła Podstawowa Fundacji 
JiM

Działalność z zakresu edukacji, 
oświaty i wychowania 
obejmująca prowadzenie 
wychowania szkół 
podstawowych

Wydział Edukacji w Departamencie 
Spraw Społecznych UMŁ

2 782 360,34 zł

3 Gimnazjum Fundacji JiM Działalność z zakresu edukacji, 
oświaty i wychowania 
obejmująca prowadzenie 
wychowania gimnazjów

Wydział Edukacji w Departamencie 
Spraw Społecznych UMŁ

341 737,28 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

20 700,00 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)

4 Szkoła Przysposabiająca do 
Pracy Fundacji JiM

Działalność z zakresu edukacji, 
oświaty i wychowania 
obejmująca prowadzenie 
wychowania szkół specjalnych 
przysposabiających do pracy

Wydział Edukacji w Departamencie 
Spraw Społecznych UMŁ

511 398,16 zł

5 Warsztaty Terapii Zajęciowej Działalność z zakresu terapii 
zajęciowej osób 
niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łodzi

90 499,70 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

1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi2 2

2 Kuratorium Oświaty w Łodzi 1

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

1 Warsztaty Terapii Zajęciowej Działalność z zakresu terapii 
zajęciowej osób 
niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łodzi

814 320,00 zł

Druk: NIW-CRSO 15



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

organizacji

Tomasz Michałowicz
Marcin Krzyżanowski Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-15

Druk: NIW-CRSO 16


