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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. ŁÓDŹ

Powiat M. ŁÓDŹ

Ulica ŻNIWNA Nr domu 10/14 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 94-250 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 426492305

Nr faksu 426436004 E-mail 
biuro@happykids.org.pl

Strona www www.happykids.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-12-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47307967600000 6. Numer KRS 0000133286

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

Aleksander Prezes Zarządu TAK

Leszek Kapusta Wiceprezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

FUNDACJA "HAPPY KIDS"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Do celów statutowych Fundacji należą:
• podejmowanie działań na rzecz pomocy chorym dzieciom,
• pomoc i wsparcie instytucji społecznych i państwowych ściśle 
związanych z działalnością mającą na celu polepszenie bytu dzieci,
• promocja i wspieranie wszelkich form działalności gospodarczej dla osób 
chcących nieść  pomoc dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji 
rodzinnej i materialnej,
• skupianie wokół idei fundacji specjalistów, polityków oraz osób 
mających zdecydowany  wpływ na poprawę stanu zdrowia młodego 
pokolenia,
• zapobieganie narkomanii i alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży, 
• zapobieganie patologii w wychowaniu dzieci,
• pomoc finansowa w leczeniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży, w tym 
dofinansowanie 
pobytów w sanatoriach i prewentoriach,
• udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom w 
trudnych sytuacjach życiowych,
• udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom w 
celu rozwoju 
talentów i uzdolnień dzieci i młodzieży,
• udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom 
celem zapobiegania, a także wyprowadzania z bezdomności,
• udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom, a 
także instytucjom państwowym i społecznym w celu zapewnienia 
wypoczynku letniego i zimowego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Stanisław Kuszewski członek Rady Fundacji TAK

Piotr Kulawiński członek Rady Fundacji TAK

Radosław Wiśniewski członek Rady Fundacji TAK

Tomasz Świeboda członek Rady Fundacji TAK

Robert Kozielski członek Rady Fundacji TAK

Piengjai Wiśniewska członek Rady Fundacji TAK

Edward Pleń członek Rady Fundacji TAK

Janusz Antas członek Rady Fundacji TAK

Bogusz Kruszyński członek Rady Fundacji TAK

Ryszard Tomaszewski członek Rady Fundacji TAK

Czesław Grzesiak członek Rady Fundacji TAK

Maciej Kasperek członek Rady Fundacji TAK
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Cele statutowe realizowanie są  poprzez: 
  - organizowanie i finansowanie:
• stypendiów i nagród dla osób realizujących cele fundacji,
• konferencji i seminariów, imprez i konkursów w kraju i za granicą, 
mających na celu propagowanie idei Fundacji,
• szkoleń i kursów,
• pomocy finansowej dla dzieci i młodzieży, a w szczególności w formie 
stypendiów naukowych, korepetycji, opłat czesnego, opłat za bursy, 
akademiki, internaty i inne,
• pomoc finansową i prawną dla instytucji społecznych realizujących cele 
Fundacji,
• udzielanie pomocy oddziałów dziecięcych w szpitalach z terenu całego 
kraju, poprzez pomoc w zakupie aparatury i sprzętu medycznego oraz 
dotacje finansowe,
• finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży,
• pomocy finansowej dla organizacji społecznych zajmujących się 
wychowaniem dzieci i młodzieży,
• udzielanie zapomóg finansowych dla potrzebujących rodzin z dziećmi,
• działalności propagatorskiej, informacyjnej, i wydawniczej w zakresie 
objętym niniejszym statutem,
• organizowanie działań oświatowych promujących zdrowie wśród dzieci i 
młodzieży,
• organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
• wspieranie finansowe związków i stowarzyszeń młodzieżowych przy 
organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
• organizowanie i utrzymywanie schronisk dla bezdomnych dzieci, matek 
z dziećmi,
• organizowanie i utrzymywanie lokali mieszkalnych dla potrzebujących 
rodzin z dziećmi,
• powoływanie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych 
typu rodzinnego zwanych Rodzinnymi Domami  Fundacji HAPPY KIDS
•  współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami 
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz 
współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami 
oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Priorytetem działań Fundacji jest tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego zwanych od momentu wejścia w życie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej Rodzinnymi Domami Fundacji HAPPY KIDS. Powstają one, jako przemyślana i konsekwentnie 
realizowana strategia oparta na synergii sektora pozarządowego reprezentowanego przez fundację, 
lokalne władze samorządowe oraz przedstawicieli biznesu. W 2013 roku kontynuowało swą działalność 
5 rodzinnych domów dziecka Fundacji:
• RDF nr 1 w Łodzi, ul. Czahary 52
• RDF nr 2 w Łodzi, ul. Godna 13
• RDF nr 3 w Łodzi, ul. Jarowa 18/18a
• RDF nr 4 w Łodzi, ul. Maszynowa 37
• RDF nr 5 w Lubczynie k. Wieruszowa, ul. Osiedle 7
oraz powstały 3 nowe placówki dzięki współpracy z władzami samorządowymi powiatu zgierskiego i 
piotrkowskiego:
• RDF nr 6 w Zgierzu, ul. Musierowicza 16
• RDF nr 7 w Ozorkowie, ul. Kwiatowa 5
• RDF nr 8 w Czarnocinie, ul. Poniatowskiego 5b
Dzięki temu funkcjonuje już 8 Rodzinnych Domów Fundacji HAPPY KIDS. Łączna liczba dzieci 
przebywających w placówkach Fundacji wynosi 54, w wieku od roku do 20 lat.
W 2013 roku otrzymała darowiznę celową w postaci nieruchomości przy ul. Szkolnej 3 w Sokolnikach/k. 
Wieruszowa na potrzeby stworzenia 9. Rodzinnego Domu Fundacji. Uruchomienie zostało zaplanowane 
na połowę 2014 roku. Fundacja otrzymała również niezabudowaną nieruchomość w Dąbrówce 
Strumiany /k. Zgierza od Powiatu Zgierskiego, z przeznaczeniem na budowę Rodzinnego Domu 
Fundacji. Planowany czas zakończenia inwestycji X.2015 rok.
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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

Fundacja prowadziła kampanię społeczną pod nazwą PRZYTUL. ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM.  W 
ramach działalności propagatorskiej, informacyjnej, i wydawniczej w zakresie objętym statutem. 
Kampania miała na celu pozyskać kandydatów do prowadzenia rodzin zastępczych. Powstała i została 
wydana publikacja w formie broszurki informującej o nowych regulacjach wynikających z 
wprowadzonej w styczniu 2012 roku nowej Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Publikacja nosiła tytuł: „Rodzic zastępczy-zawód dla wybranych. Odkryj w sobie potencjał rodzica 
zastępczego”.
Kampanii towarzyszyła realna i wymierna rekrutacja kandydatów na prowadzenie 3 nowych 
Rodzinnych Domów Fundacji. Dzięki temu w kwietniu powstał RDF w Zgierzu i RDF w Ozorkowie, a we 
wrześniu RDF w Czarnocinie.
18 marca w Małej Sali Urzędu Miasta Łodzi Fundacja we współpracy z Łódzkim MOPS, PUP, ZNP oraz 
Wydziałem Zarządzania UMŁ zorganizowała konferencję pod nazwą „Dzieciom dom-bezrobotnym 
pracę”. Podczas spotkania, które miało charakter roboczy, Fundacja przedstawiła w założenia w pełni 
autorskiego projektu, którego celem jest próba rozwiązania dwu ważnych problemów społecznych 
występujących w Łodzi, czyli sieroctwa społecznego i bezrobocia.  Konferencja dała asumpt do dalszych 
działań, mających na celu usprawnienie ewentualnej realizacji projektu. W trakcie spotkania 
podkreślono, że nauczyciele, którzy tracą pracę wskutek likwidacji szkół są potencjalnie najlepszymi 
kandydatami do zawodu rodzica zastępczego.
W kwietniu podopieczni Fundacji wzięli udział w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta 
Straży Miejskiej w ramach realizacji programu wychowawczego i sportowo-rekreacyjnego.
W 2013 roku został zrealizowany po raz 3 autorski projekt Fundacji pod nazwą Przystanek HAPPY BUS. 
Akcja- tradycyjnie- skierowana została do dzieci z terenów wiejskich zagrożonych wykluczeniem 
społecznych. W akcji wzięli udział wolontariusze z zagranicy w ramach współpracy Fundacji z AIESEC, 
międzynarodowym zrzeszeniem studentów. Studenci prowadzili zajęcia edukacyjne, ruchowe, 
rekreacyjne, uczyli angielskiego. Wszystko w ramach organizowania działań oświatowych promujących 
zdrowie wśród dzieci i młodzieży, organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wspierania 
finansowo związków i stowarzyszeń młodzieżowych przy organizowaniu wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży.
Wszystkim wymienionym imprezom towarzyszyła wzorcowa współpraca z lokalnymi władzami 
samorządowymi i rządowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi. 
Fundacja w ramach pomocy finansowej dla dzieci i młodzieży, a w szczególności w formie stypendiów 
naukowych, korepetycji, opłat czesnego, opłat za bursy, akademiki, internaty i inne zrefundowała 
koszty korepetycji na rzecz podopiecznych z rodzinnych domów dziecka. Finansowała również ich 
wypoczynek letni i zimowy, jak również na bieżąco udzielała wsparcia w zakresie leczenia i rehabilitacji 
nieobjętych finansowaniem z NFZ.
Fundacja wspierała dzieci chore onkologicznie, udostępniając swój rachunek bankowy oraz nr KRS w 
celu pozyskiwania odpisów 1% od podatku. Prowadziła również zbiórki publiczne na rzecz 
podwyższonego standardu opieki w Rodzinnych Domach Fundacji oraz na rzecz utworzenia drugiego 
domu w powiecie wieruszowskim w Sokolnikach. Fundacja zainicjowała również lokalną zbiórkę 
publiczną na rzecz rodziny zastępczej z Rosanowa w powiecie zgierskim, która straciła cały dobytek w 
pożarze. 
Fundacja pomogła w przekazaniu sprzętu komputerowego świetlicom środowiskowym działającym pod 
auspicjami Łódzkiego MOPS.
W ramach zleconych zadań na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 
Fundacja współpracowała z Łódzkim MOPS oraz PCPR-ami w Wieruszowie, Zgierzu oraz Piotrkowie 
Trybunalskim zgodnie z wymogami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Dyrektorzy oraz wychowawcy uczestniczyli w szkoleniach tematycznie związanych z pieczą zastępczą. 
Zainicjowany został audyt wewnętrzny prowadzony przez niezależny podmiot zewnętrzny, czyli 
Ośrodek Rodzin Zastępczych TRAD Szansa Oddział w Łodzi. Audyt ma charakter prewencyjny i jest 
działaniem mającym na celu doskonalenie standardów merytorycznych funkcjonowania Rodzinnych 
Domów Fundacji.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2000

5

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

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)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

Wspieranie rodziny i systemu 
pieczy zastępczej

tworzenie i prowadzenie 
placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu 
rodzinnego; 
popularyzowanie idei 
rodzinnych form pieczy 
zastępczej; poszukiwanie 
kandydatów do 
prowadzenia ww. 
placówek oraz innych 
rodzinnych form pieczy 
zast.; wspieranie 
merytoryczne i finansowe 
wychowanków 
usamodzielnionych

94.99.Z

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
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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) 5 480 704,07 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 099 987,79 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 1 215,97 zł

e) Pozostałe przychody 2 379 500,31 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 149 042,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 205 767,21 zł

0,00 zł

0,00 zł

780 914,60 zł

424 852,61 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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)

5.2. 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 349 263,41 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 149 042,00 zł
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2.4. Z innych źródeł 772 565,81 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 720 398,11 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 349 263,41 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: 2 621 247,87 zł 349 263,41 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

2 379 589,68 zł 349 263,41 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

39,78 zł

241 402,23 zł

216,18 zł 0,00 zł

1 1. remonty budynków, w których prowadzone są Rodzinne Domy Fundacji 2. doposażenie i usługi 
związane z prowadzeniem ww.

167 106,28 zł

1 1. dzieci osób fizycznych leczone onkologicznie
2. inne organizacje pozarządowe
3. przedszkola
4. kluby sportowe

182 157,13 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
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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.)

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)

15,0 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)

11,4 etatów

10,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych

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 podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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
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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)

200,00 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

200,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 537 993,72 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

283 504,60 zł

269 267,69 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

10 562,34 zł

- inne świadczenia 3 674,57 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 254 489,12 zł

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

0,00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 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)

3 634,00 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

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)

2 232,38 zł

4,00 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  OKw 
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

4,00 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)

5,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

5,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

3 634,00 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Prowadzenie placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 
typu rodzinnego- 
Rodzinnego Domu Fundacji 
HAPPY KIDS nr 5

przeciwdziałanie sieroctwu 
społecznemu

Powiat Wieruszowski (podmiot 
bezpośrednio zlecający realizację 
zadania: PCPR)

157 800,36 zł

2 Prowadzenie 2 placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 
typu rodzinnego- 
Rodzinnych Domów Fundacji 
HAPPY KIDS nr 6-7

przeciwdziałanie sieroctwu 
społecznemu

Powiat Zgierski (podmiot 
bezpośrednio zlecający realizację 
zadania: PCPR)

252 500,00 zł

3 Prowadzenie placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 
typu rodzinnego- 
Rodzinnego Domu Fundacji 
HAPPY KIDS nr 8

przeciwdziałanie sieroctwu 
społecznemu

Powiat Piotrkowski (podmiot 
bezpośrednio zlecający realizację 
zadania: PCPR)

75 000,00 zł

4 Prowadzenie 4 placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 
typu rodzinnego- 
Rodzinnych Domów Fundacji 
HAPPY KIDS nr 1-4

przeciwdziałanie sieroctwu 
społecznemu

Miasto Łódź (podmiot bezpośrednio 
zlecający realizację zadania: MOPS)
Powiat Piotrkowski

663 737,00 zł

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

5 645,43 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 (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)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Aleksander Kartasiński
Leszek Kapusta Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 HOME and KIDS 94-250 Łódź, Żniwna 10/14 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 PCPR w Wieruszowie MOPS z Łodzi Urząd Wojewódzki w Łodzi 5

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