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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

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

2002-09-30

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 Leonard 
Kartasiński

Prezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

FUNDACJA "HAPPY KIDS"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Leszek Adam Kapusta Wiceprezes Zarządu TAK

Paweł Burski Członek Zarządu NIE

Żaneta Pawłowska Członek Zarządu NIE

Agnieszka Kudła Członek Zarządu NIE

Piotr Tomasz Kulawiński Członek Rady Nadzorczej TAK

Radosław Michał 
Wiśniewski

Członek Rady Nadzorczej TAK

Tomasz Tadeusz Świeboda Członek Rady Nadzorczej TAK

Robert Kozielski Członek Rady Nadzorczej TAK

Piengjai Wiśniewska Członek Rady Nadzorczej TAK

Edward Pleń Członek Rady Nadzorczej TAK

Janusz Antas Członek Rady Nadzorczej TAK

Bogusz Stanisław 
Kruszyński

Członek Rady Nadzorczej TAK

Stanisław Marek Kuszewski Członek Rady Nadzorczej TAK

Ryszard Tomaszewski Członek Rady Nadzorczej TAK

Maciej Kasperek Członek Rady Nadzorczej TAK

Aleksandra Wiśniewska Członek Rady Nadzorczej TAK

Druk: NIW-CRSO 2



Do celów statutowych Fundacji należą:
• Rozwijanie pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionej możliwości 
wychowania w rodzinach naturalnych.
• Udzielanie pomocy prawnej, materialnej, finansowej dzieciom, 
niepełnosprawnym, ich opiekunom na terenie działania Fundacji.
• 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 narkomani, alkoholizmowi oraz innym uzależnieniom 
wśród dzieci i młodzieży, poprzez rozwój alternatywnych form spędzania 
czasu wolnego w kontakcie z kulturą.
• Zapobieganie patologii w wychowaniu dzieci.
• Pomoc finansowa w leczeniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży, w tym 
dofinansowanie pobytów w sanatoriach i prewentoriach.
• Udzielanie pomocy prawnej, materialnej, finansowej dzieciom i ich 
opiekunom, w trudnych sytuacjach życiowych.
• Udzielanie pomocy prawnej, materialnej, finansowej dzieciom i ich 
opiekunom w celu rozwoju talentów i uzdolnień dzieci i młodzieży.
• Udzielanie pomocy prawnej, materialnej, finansowej dzieciom i ich 
opiekunom celem zapobiegania a także wyprowadzania z bezdomności.
• Udzielanie pomocy prawnej, materialnej, finansowej rodzinom 
zagrożonym utratą praw do opieki nad dziećmi oraz rodzinom, które takie 
prawa utraciły.
• Udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom a 
instytucjom państwowym i społecznym w celu zapewnienia wypoczynku 
letniego i zimowego.
• • Rozwijanie pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionej możliwości 
wychowania w rodzinach naturalnych.
• Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i/ lub ich 
otoczenia.
• Prowadzenie badań naukowo-badawczych w zakresie nauk 
socjologicznych, nauk o rodzinie, społecznych oraz monitorowanie 
systemu prawnego związanego z przestrzeganiem praw dziecka, pieczą 
zastępczą, systemem opieki społecznej, systemem opieki zdrowotnej, 
funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz innych dziedzin 
związanych z jakością życia i funkcjonowania dziecka w społeczeństwie.
• Opracowywanie programów zapobiegających wczesnemu 
macierzyństwu oraz pomoc prawną, materialną i finansową dla nieletnich 
matek oraz ich potomstwa.
• Wszechstronna edukacja i rozwój dzieci ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci chorych.
• Promowanie i popularyzowanie rozwoju kulturalnego i osobistego dzieci.
• Popularyzowanie nauki, kultury, sztuki, sportu i innych twórczych i 
aktywnych form życia.
• Wspieranie i upowszechnianie inicjatyw edukacji kulturalnej.
• Popularyzowanie amatorskiego ruchu artystycznego wśród dzieci.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. 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,
• organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla osób 
niepełnosprawnych i/ lub ich otoczenia,
• świadczenie usług dla osób niepełnosprawnych i/ lub ich otoczenia w 
zakresie poradnictwa psychologicznego, społecznego, prawnego itp.,
• wydawanie publikacji związanych tematycznie z zakresem działalności 
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Fundacji,
• inicjowanie i/lub prowadzenie działań w mediach (m.in. telewizja, radio, 
prasa, internet) służących propagowaniu idei Fundacji oraz realizacji 
celów,
• pomoc finansową 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 oddziałom dziecięcym w szpitalach z terenu całego 
kraju, poprzez pomoc w zakupie aparatury i sprzętu medycznego oraz 
dotacje finansowe,
• finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży,
• prowadzenie przychodni i gabinetów lekarskich i psychologicznych,
• pomoc finansowa dla organizacji społecznych zajmujących się 
wychowaniem dzieci i młodzieży,
• udzielanie zapomóg finansowych dla potrzebujących rodzin i dzieci,
• 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.
• organizowanie i utrzymywanie lokali mieszkalnych dla potrzebujących 
dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej,
• powoływanie i/lub prowadzenie rodzinnych domów dziecka, placówek 
wychowawczo opiekuńczych, w tym typu rodzinnego, zapewniających 
dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców 
całodobową opieką i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu 
rodzinnego oraz opiekę do czasu powrotu dziecka do rodziny lub do czasu 
jego usamodzielnienia,
• powoływanie i/lub prowadzenie domów pobytu dziennego, 
całodobowych placówek, w tym typu rodzinnego zapewniającego opiekę 
dla d7ieci, osób niepełnosprawnych, którzy wychowywali się w pieczy 
zastępczej,
• organizowanie i/lub prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 
dzieci niepełnosprawnych,
• organizowanie i/lub prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,
• podejmowanie działań na rzecz profilaktyki zapobiegania wczesnemu 
macierzyństwu oraz tworzenie i/lub prowadzenie domów dla matki z 
dzieckiem i/lub placówek adaptacji społecznej,
• powoływanie i prowadzenie instytutów badawczo-rozwojowych,
• prowadzenie Niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej,
• prowadzenie Ośrodka szkolno-wychowawczego,
• prowadzenie szkół podstawowych, średnich, zawodowych bądź innych 
form kształcenia ustawicznego,
• prowadzenie żłobków, przedszkoli bądź punktów opieki doraźnej nad 
dziećmi,
• Prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej publikacji naukowych, 
edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych,
• podejmowanie działań na rzecz zmian legislacyjnych mających na celu 
poprawę funkcjonowania systemu prawnego związanego z 
przestrzeganiem praw dziecka, pieczą zastępczą, systemem opieki 
społecznej, systemem opieki zdrowotnej, funkcjonowanie organizacji 
pozarządowych oraz innych dziedzin związanych z jakością życia i 
funkcjonowania dziecka w społeczeństwie.
2. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami 
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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

Głównym celem i jednocześnie zadaniem Fundacji jest tworzenie i prowadzenie całodobowych 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 kwietniu 2019 roku, przedstawiciele Fundacji Happy Kids uczestniczyli w międzynarodowej konferencji członków organizacji 
EuroChild, która skupia wiodące europejskie organizacje i instytucje, zajmujące się problemami dzieci i młodzieży. Konferencja 
odbyła się w Brukseli,  chcąc nadal spełniać  najwyższe standardy obowiązujące w opiece nad dziećmi nie mogło zabraknąć 
przedstawicieli Fundacji Happy Kids, będącej członkiem EuroChild od kwietnia 2018 roku.
 
W 2019 roku kontynuowało swą działalność 14 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
• RDF nr 6 w Zgierzu, ul. Musierowicza 16
• RDF nr 7 w Ozorkowie, ul. Kwiatowa 5
• RDF nr 8 w Czarnocinie, ul. Poniatowskiego 5b
• RDF nr 9 w Sokolnikach, ul. Szkolna 2a
• RDF nr 10 w Sulejowie, ul. Milejowska 21
• RDF nr 11 w Wałbrzychu, ul. Sułkowskiego 29
• RDF nr 12 w Wałbrzychu, ul. Rodziny Burczykowskich 56
• RDF nr 13 w Łodzi, ul. Abrahama Szwajcera 44.
• RDF nr 14 w Czastarach , ul. Wolności 74
Fundacja kontynuowała permanentną 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 oraz popularyzować ideę rodzinnych form pieczy zastępczej. 
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 prowadziła działania, mające na celu integrację środowiska pieczy zastępczej. Organizowała imprezy, w których brały 
udział Rodzinne Domy Dziecka Happy Kids oraz zaprzyjaźnione rodziny zastępcze i Domy Dziecka. W trakcie tych spotkań rodzice 
zastępczy mieli okazję wymienić doświadczenia, podzielić się swoimi troskami, udzielić rad innym. Dzieci zaś miały 
zorganizowaną zabawę z wieloma atrakcjami i prezentami. Do takich imprez należał czerwcowy piknik Rodzinnych Domów 
Happy Kids, który odbył się w Zgierzu. Fundacja chętnie bierze udział w eventach organizowanych przez samorządy i/lub 
zaprzyjaźnione firmy, uczelnie, podczas których dzieli się swoim doświadczeniem, wiedzą oraz promuje rodzicielstwo zastępcze.
W grudniu tradycyjnie odbyło się świąteczne spotkanie Rodzinnych Domów Happy Kids, na które zostali zaproszeni 
przedstawiciele władz lokalnych, samorządów współpracujących z Fundacją oraz firmy wspierające nasze działania. Nie zabrakło 
wspólnego kolędowania, tradycyjnych potraw, świątecznej atmosfery oraz „Mikołaja” z prezentami dla każdego Wychowanka, 
będącego pod opieką Fundacji.
W ciągu roku, m.in., we współpracy z różnymi firmami oraz Wolontariuszami z tych firm, organizowaliśmy warsztaty dla naszych 
Podopiecznych. Były to m.in. warsztaty plastyczne, warsztaty z udzielania I pomocy przedmedycznej, warsztaty rozwojowe, 
warsztaty z organizowania czasu wolnego, spotkania z inspirującymi osobami. Kontynuowany był projekt 7 Happy Summits. 
Michał L., w ramach tego projektu zdobywa poszczególne szczyty Korony Świata. Flaga Happy Kids zawisła już na szczytach: 
Kilimandżaro, Aconcagua, Elbrus, Mont Blanc. Projekt ten, poza zdobywaniem poszczególnych szczytów, promuje pieczę 
zastępczą oraz działania Fundacji Happy Kids. Jest również bardzo dużym motywatorem dla naszych Wychowanków. 
onego standardu opieki w Rodzinnych Domach. Przystanek Happy Bus 2019 był 9 edycją akcji, której celem jest zorganizowanie 
opieki połączonej z zabawą dla dzieci, które nie mogą skorzystać z wypoczynku wakacyjnego i pozostają w domu. W trakcie 
dwóch miesięcy trwania akcji odwiedziliśmy 24 miejscowości w gminach wiejskich w woj. łódzkim, wielkopolskim i 
mazowieckim.
Start dziewiątej edycji Happy Bus był nietypowy. Naszą akcję rozpoczęliśmy w łódzkim Centrum Zdrowia Matki Polki.  Chcieliśmy 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

12000

15

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

podarować radość dzieciom, które wakacje spędzały w szpitalu. Wraz z Wolontariuszami odwiedziliśmy dzieci na oddziałach, 
bawiąc się z nimi. Dzieci, które mogły wyjść na zewnątrz, wzięły udział w przygotowanych przez nas animacjach. Nietypowe 
rozpoczęcie to nie jedyna nowość w naszej akcji. W tym roku w osobne trasy wyjechały dwa autobusy przerobione na mobilne 
place zabaw -  wiekowy  Ikarus,  oraz angielski piętrus, który sprowadziliśmy z Londynu i przerobiliśmy na figlobus. Ikarusowi 
towarzyszył Klockobus – strażacki żuk, który został przez przerobiony na mobilny pojazd, w którym dzieci mogły bawić się 
edukacyjnymi klockami, rozwijającymi ich wyobraźnię. Opiekę nad dziećmi sprawowała grupa 50 wolontariuszy, którzy byli 
odpowiednio zrekrutowani i przygotowani do profesjonalnego wykonania swoich zadań. 
Wolontariuszami byli studenci z zagranicy, zrekrutowani bezpośrednio przez Fundację lub przy współpracy ze stowarzyszeniem 
AIESEC.  Byli oni wspierani przez wolontariuszy polskich, z których większość to Podopieczni Fundacji HAPPY KIDS, poświęcający 
część wakacji na pracę charytatywną. 
Wolontariusze zagraniczni pochodzili z ponad 15 krajów całego świata. Były to, m.in. Indonezja, Nigeria, Grecja ,Tunezja, Turcja, 
Indie, Egipt, Rosja, Pakistan, Chiny, Tajlandia, Serbia,  Holandia.
Różnorodność pochodzenia wolontariuszy umożliwiała dzieciom aktywną naukę języka angielskiego i poznawanie nowych 
kultur. Wolontariusze starali się, aby na żadnym z przystanków nie zabrakło lekcji angielskiego z udziałem obcokrajowców. W 
trakcie jej trwania wspólnie uczyliśmy się tego, jak się przedstawić i powiedzieć coś o sobie, a później graliśmy w gry, ułatwiające 
zapamiętanie zwierząt, kolorów i innych prostych słów w języku angielskim.
Tematem przewodnim tegorocznej akcji Happy Bus 2019 było hasło „Dzieci mają głos”. Podczas każdego przystanku 
zachęcaliśmy dzieci do zabrania głosu w kilku obszarach tematycznych: marzenia, zmieniające się otoczenie społeczne, 
budowanie wspólnoty praw dziecka, pasje i zainteresowania.  Powstał w ten sposób Letni Manifest Dzieci, ukazujący obecną 
rzeczywistość dzieci funkcjonujących w małych społecznościach. Manifest został złożony na ręce przedstawicieli lokalnej 
społeczności. 
Podczas letniej akcji udział wzięło ponad 11 tys dzieci.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 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 zastępczej; wspieranie 
merytoryczne i finansowe wychowanków 
usamodzielnionych oraz przygotowujących się 
do procesu usamodzielnienia; praca z rodzinami 
biologicznymi dzieci przebywającymi w pieczy 
zastępczej; działania na rzecz adopcji dzieci z 
uregulowaną sytuacją prawną przebywającymi w 
pieczy zastępczej

94.99.Z 99 000,00 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

W ciągu roku, m.in., we współpracy z różnymi 
firmami oraz Wolontariuszami z tych firm, 
organizowaliśmy warsztaty dla naszych 
Podopiecznych. Były to m.in. warsztaty 
plastyczne, warsztaty z udzielania I pomocy 
przedmedycznej, warsztaty rozwojowe, 
warsztaty z organizowania czasu wolnego, 
spotkania z inspirującymi osobami. 
Kontynuowany był projekt 7 Happy Summits. 
Michał L., w ramach tego projektu zdobywa 
poszczególne szczyty Korony Świata. Flaga Happy 
Kids zawisła już na szczytach: Kilimandżaro, 
Aconcagua, Elbrus, Mont Blanc. Projekt ten, 
poza zdobywaniem poszczególnych szczytów, 
promuje pieczę zastępczą oraz działania Fundacji 
Happy Kids. Jest również bardzo dużym 
motywatorem dla naszych Wychowanków. W 
trakcie realizacji tego projektu, obserwujemy 
zmianę u wielu z nich. Fundacja wspierała dzieci 
chore, m.in. onkologicznie, udostępniając swój 
rachunek bankowy oraz nr KRS w celu 
pozyskiwania odpisów 1% od podatku. 
Prowadziła również zbiórkę publiczną na rzecz 
podwyższonego standardu opieki w Rodzinnych 
Domach. Przystanek Happy Bus 2019 był 9 
edycją akcji, której celem jest zorganizowanie 
opieki połączonej z zabawą dla dzieci, które nie 
mogą skorzystać z wypoczynku wakacyjnego i 
pozostają w domu. W trakcie dwóch miesięcy 
trwania akcji odwiedziliśmy 24 miejscowości w 
gminach wiejskich w woj. łódzkim, 
wielkopolskim i mazowieckim.

88.99.Z 160 000,00 zł
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280 427,86 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 682 317,18 zł

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) 4 661 789,86 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 593 300,29 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 67,79 zł

e) pozostałe przychody 68 421,78 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 630 555,25 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

3 682 317,18 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 68 489,57 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 43 310,93 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 264 094,81 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

1 Wydatki na domy t.j.: energia elektryczna, gaz, energia cieplna, woda, ścieki, odpady, opłaty 
radiowo-telefoniczne, internet

56 000,00 zł

2 Wydatki na domy, t.j.: koszty zakupu wyposażenia, bieżące naprawy i remonty, koszty eksploatacji 
nieruchomości, najmu

33 000,00 zł

3 Wydatki na domy, t.j.: koszty dofinansowania dla wychowanków (edukacyjne, wakacyjne) 10 000,00 zł

1 Wsparcie dla Dawid R. 38 745,00 zł

2 Wsparcie dla Maciej K. 30 000,00 zł

3 Wsparcie dla Vera A. 17 441,60 zł

4 Wsparcie dla Barbara K. 17 000,00 zł

5 Wsparcie dla Mateusz K. 11 000,00 zł

6 Wsparcie dla Przemysław G. 10 804,10 zł

7 Wsparcie dla Justyna G. 9 842,10 zł

8 Wsparcie dla Dominik M. 6 592,00 zł

9 Wsparcie dla Wojciech K. 6 000,00 zł

10 Wsparcie dla Weroniki K. 4 963,10 zł

11 Wsparcie dla Weroniki Ch. 4 871,00 zł

12 Wsparcie dla Maja Ch. 2 737,10 zł

w 
tym:

0,00 zł

73 789,98 zł

528 885,61 zł

27 879,66 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -223 795,86 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 991 506,55 zł 264 094,81 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

4 817 096,15 zł 264 094,81 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

950,65 zł

154 164,27 zł

19 295,48 zł 0,00 zł

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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

29 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)

20,92 etatów

26 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

55 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

55 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 548 392,27 zł

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

1 548 392,27 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)

4 745,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 367,40 zł

8 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)

21 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 6 osób

15 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

8 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

746 211,23 zł

740 611,23 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

5 600,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 802 181,04 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 1 548 392,27 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

5 000,00 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)

Prezes Zarządu Fundacji jest zatrudniony na podstawie 
powołania z wynagrodzeniem rocznym w wysokości 
53.880zł. brutto., zaś jeden z Członków Zarządu 
zatrudniony na umowie o pracę otrzymał w roku 2019 
wynagrodzenie w łącznej kwocie 60.000zł.

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 całodobowych 
placówek opiekuńczo - 
wychowawczych typu 
rodzinnego

Zapewnienie dzieciom 
całodobowej opieki i 
wychowania oraz zaspokajanie 
ich niezbędnych potrzeb, w tym 
emocjonalnych, rozwojowych, 
zdrowotnych, bytowych, 
społecznych i religijnych; 
realizowanie planów pomocy 
dzieciom; umożliwianie 
kontaktów dzieci z rodzicami i 
innymi osobami bliskimi, chyba 
że sąd postanowi inaczej; 
podejmowanie działań w celu 
powrotów dzieci do rodzin; 
umożliwienie wspólnego 
wychowania i opieki licznemu 
rodzeństwu;

Miasto Łódź 1 260 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

13 210,17 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Prowadzenie całodobowej 
placówki opiekuńczo - 
wychowawczej typu 
rodzinnego na terenie 
powiatu zgierskiego

Zapewnienie dzieciom 
całodobowej opieki i 
wychowania oraz zaspokajanie 
ich niezbędnych potrzeb, w tym 
emocjonalnych, rozwojowych, 
zdrowotnych, bytowych, 
społecznych i religijnych; 
realizowanie planów pomocy 
dzieciom; umożliwianie 
kontaktów dzieci z rodzicami i 
innymi osobami bliskimi, chyba 
że sąd postanowi inaczej; 
podejmowanie działań w celu 
powrotów dzieci do rodzin; 
umożliwienie wspólnego 
wychowania i opieki licznemu 
rodzeństwu;

Powiat Zgierz 515 339,78 zł

3 Prowadzenie całodobowych 
placówek opiekuńczo - 
wychowawczych typu 
rodzinnego

Zapewnienie dzieciom 
całodobowej opieki i 
wychowania oraz zaspokajanie 
ich niezbędnych potrzeb, w tym 
emocjonalnych, rozwojowych, 
zdrowotnych, bytowych, 
społecznych i religijnych; 
realizowanie planów pomocy 
dzieciom; umożliwianie 
kontaktów dzieci z rodzicami i 
innymi osobami bliskimi, chyba 
że sąd postanowi inaczej; 
podejmowanie działań w celu 
powrotów dzieci do rodzin; 
umożliwienie wspólnego 
wychowania i opieki licznemu 
rodzeństwu;

Powiat Wieruszów 481 289,00 zł

4 Prowadzenie całodobowych 
placówek opiekuńczo - 
wychowawczych typu 
rodzinnego

Zapewnienie dzieciom 
całodobowej opieki i 
wychowania oraz zaspokajanie 
ich niezbędnych potrzeb, w tym 
emocjonalnych, rozwojowych, 
zdrowotnych, bytowych, 
społecznych i religijnych; 
realizowanie planów pomocy 
dzieciom; umożliwianie 
kontaktów dzieci z rodzicami i 
innymi osobami bliskimi, chyba 
że sąd postanowi inaczej; 
podejmowanie działań w celu 
powrotów dzieci do rodzin; 
umożliwienie wspólnego 
wychowania i opieki licznemu 
rodzeństwu;

Powiat Piotrków Trybunalski 506 285,94 zł
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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 Prowadzenie całodobowych 
placówek opiekuńczo - 
wychowawczych typu 
rodzinnego

Zapewnienie dzieciom 
całodobowej opieki i 
wychowania oraz zaspokajanie 
ich niezbędnych potrzeb, w tym 
emocjonalnych, rozwojowych, 
zdrowotnych, bytowych, 
społecznych i religijnych; 
realizowanie planów pomocy 
dzieciom; umożliwianie 
kontaktów dzieci z rodzicami i 
innymi osobami bliskimi, chyba 
że sąd postanowi inaczej; 
podejmowanie działań w celu 
powrotów dzieci do rodzin; 
umożliwienie wspólnego 
wychowania i opieki licznemu 
rodzeństwu;

Gmina Wałbrzych 546 092,78 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Home and Kids Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością

101685860          
 

Łódź 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Aleksander Kartasiński Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-15
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