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Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-15

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

Leszek Adam Kapusta Wiceprezes Zarządu TAK

Ewa Tietianiec Członek Zarządu NIE

Paweł Burski Członek Zarządu NIE

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

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
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Fundacja Happy Kids jest organizacją pozarządową, której podstawowym 
celem statutowym jest niesienie pomocy dzieciom zaniedbanym, 
krzywdzonym, ze środowisk marginalizowanych, pozbawionym opieki 
rodziców biologicznych a także kształtowanie prawidłowych wzorów 
zachowań i relacji w Rodzinie. Fundacja od 20 lat angażuje się w działania 
mające na celu zabezpieczenie dziecka pozbawionego opieki rodziców 
biologicznych i czyni to w kameralnych formach pieczy zastępczej, 
najbardziej zbliżonych do form rodzinnych. Tym samym przeciwdziała 
umieszczeniom dzieci w dużych Domach Dziecka (popularnie zwanych 
„bidulami”). W Rodzinnych Domach Dziecka Fundacji Happy Kids całe 
rodzeństwa mogą wychowywać się razem. 

Do najważniejszych celów Fundacji należy: 
1. Pomoc i wsparcie instytucji społecznych i państwowych ściśle 
związanych z działalnością mającą na celu polepszenie bytu dzieci.
2. Udzielanie pomocy prawnej, materialnej i finansowej rodzinom 
zagrożonym utratą praw do opieki nad dziećmi oraz rodzinom, które takie 
prawa utraciły.
3. Udzielanie pomocy prawnej, materialnej, finansowej dzieciom 
niepełnosprawnym i ich opiekunom.
4. Udzielanie pomocy prawnej, materialnej, finansowej oraz 
organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi po osiągnięciu 
przez nie pełnoletności.
5. Promocja i wspieranie wszelkich form działalności gospodarczej dla 
osób chcących nieść pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji 
rodzinnej i materialnej. 
6. Zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi oraz innym uzależnieniom 
wśród dzieci i młodzieży poprzez rozwój alternatywnych form spędzania 
czasu wolnego.
7. Promowanie i popularyzowanie rozwoju kulturowego i osobistego 
dzieci i młodzieży.
8. Wszechstronna edukacja i rozwój dzieci ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci chorych i dzieci z obszarów wiejskich.
9. Prowadzenie badań naukowo-badawczych  w zakresie nauk 
socjologicznych, nauk o rodzinie, nauk społecznych oraz monitorowanie 
systemu prawnego związanego z przestrzeganiem praw dziecka, pieczą 
zastępczą, systemem opieki społecznej, systemem opieki zdrowotnej, 
funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz innych dziedzin 
związanych z jakością i funkcjonowaniem dziecka w społeczeństwie.  
10. Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
11. Edukacja ekologiczna wśród dzieci i młodzieży.
12. Popularyzowanie amatorskiego ruchu artystycznego wśród dzieci i 
młodzieży.
13. Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja Happy Kids realizuje swój program poprzez nieodpłatną 
działalność na rzecz społeczeństwa a w szczególności na rzecz dzieci, 
których jest niejednokrotnie rzecznikiem w sprawie uszanowania ich praw 
zapisanych w Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. ( Dz.U.1991, w 
120, poz 526 ).  

Cele statutowe realizowanie są  w kilku obszarach:
1. Piecza zastępcza
1.1. Realizacja bezpośrednich działań opiekuńczych w ramach pieczy 
zastępczej (rodzinne domy dziecka w formie placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu rodzinnego)
1.2. Wsparcie rodzin biologicznych w powrocie dzieci z pieczy zastępczej, 
profilaktyka –  zapobieganie dezintegracji rodzin zagrożonych do utraty 
praw do opieki nad dzieckiem,
1.3. Wspieranie wychowanków w procesie usamodzielniania się - 
tworzenie mieszkań treningowych,
1.4. Długookresowe wspieranie wychowanków z niepełnosprawnościami,
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1.5. Kampanie społeczne, informacyjne w zakresie propagowania 
rodzinnych form opieki nad dzieckiem, kreowanie wizerunku i praw osób 
pełniących funkcję rodziców zastępczych,
1.6. Bezpośrednie wsparcie podmiotów pieczy zastępczej 
(instytucjonalnych, fizycznych) w wypełnianiu funkcji w ramach 
prowadzonej działalności (finansowe, eksperckie, prawne)
1.7. Organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, warsztatów z 
zakresu pieczy zastępczej i opieki nad dzieckiem

2. NGO

2.1. Wsparcie dzieci, rodzin w indywidualnych, trudnych sytuacjach 
życiowych (choroby, zdarzenia losowe) poprzez:
- zbiórki publiczne,
- zindywidualizowane odpisy 1%,
- zbiórki rzeczowe
- udzielanie pomocy finansowej 
2.2.  Wsparcie przedszkoli, szkół, internatów, instytucjonalnych domów 
dziecka poprzez:
- zindywidualizowane odpisy 1%,
- zbiórki rzeczowe
2.3 Wspieranie ofiar katastrof, udzielanie pomocy humanitarnej
2.4 Popularyzowanie wiedzy nt. praw  zapisanych w Konwencji o prawach 
dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
dnia 20 listopada 1989r. ( Dz.U.1991, w 120, poz 526 ).  
2.5. Organizacja projektów skierowanych do dzieci z obszarów wiejskich ( 
wakacyjny, międzynarodowy projekt „Happy Bus”)
2.6 Udzielanie stypendiów dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionej
2.7. Opracowywanie kampanii społecznych i inicjatywy promujące 
działalność organizacji pozarządowych (m.in. Kampania 1% dla Łodzi, 
Rozlicz Babci Pit, Marsz Pierwszo Procentowy, Projekt org24.tv i 
org24.info, Projekt „TuSieDa”, Projekt „Daddy’s girl”)

3. Działalność rozwojowa mająca na celu utworzenie systemowych 
rozwiązań i projektów mających na celu rozwiązywanie problemów 
społecznych z uwzględnieniem problemów pieczy zastępczej (m.in. 
Projekt „Portal dla pieczy”, „Dzieciom dom – bezrobotnym pracę, Program 
rewitalizacji rodzin „Markus”) oraz opracowywanie i procedowanie 
propozycji zmian legislacyjnych w obszarze pieczy zastępczej

  

  
• 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, 
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• 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 osoba

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 wspieranie systemu pieczy zastępczej poprzez 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 Dziecka Fundacji „HAPPY KIDS”, przeznaczonych dla 
dzieci, które z różnych życiowych powodów nie mogą wychowywać  się w swoich rodzinach biologicznych. Rodzinne Domy 
Dziecka Fundacji Happy Kids to przemyślana i konsekwentnie realizowana strategia oparta na synergii sektora pozarządowego 
reprezentowanego przez Fundacje, lokalne władze samorządowe oraz przedstawicieli biznesu.
W 2020 roku Fundacja Happy Kids odpowiedziała na wciąż rosnące potrzeby w zakresie opieki nad dzieckiem porzuconym, 
które wymaga umieszczenia w pieczy zastępczej i otworzyła 5 nowych Rodzinnych Domów Dziecka w Łodzi, które zapewniły 
dodatkowo całodobową opiekę, wychowanie i miłość 38 dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. 
Na koniec 2020 roku Fundacja prowadziła 19 Rodzinnych Domów Dziecka w których bezpieczeństwo i miłość rodziców 
zastępczych mogliśmy zapewnić 161 podopiecznych w wieku od kilku tygodni do 25 roku życia. Wśród naszych podopiecznych 
są także dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami psychosomatycznymi i niepełnosprawnościami. Otworzenie 5. nowych placówek 
wiązało się z ogromnym wyzwaniem finansowym i organizacyjnym. Większość kosztów sfinansowaliśmy ze zbiórek publicznych, 
wpływów 1% i darowizn od partnerów biznesowych.
Nasze placówki to:
• Rodzinny Dom Dziecka Fundacji „Happy Kids” nr 1 w Łodzi, ul. Czahary 52 (7 Wychowanków) 
• Rodzinny Dom Dziecka Fundacji „Happy Kids” nr 2 w Łodzi, ul. Godna 13 (7 Wychowanków) 
• Rodzinny Dom Dziecka Fundacji „Happy Kids” nr 3 w Łodzi, ul. Jarowa 18/18a (6 Wychowanków) 
• Rodzinny Dom Dziecka Fundacji „Happy Kids” nr 4 w Łodzi, ul. Maszynowa 37 (7 Wychowanków) 
• Rodzinny Dom Dziecka Fundacji „Happy Kids” nr 5 w Lubczynie k. Wieruszowa, ul. Osiedle 7 (8 Wychowanków) 
• Rodzinny Dom Dziecka Fundacji „Happy Kids” nr 6 w Zgierzu, ul. Musierowicza 16 (8 Wychowanków) 
• Rodzinny Dom Dziecka Fundacji „Happy Kids” nr 7 w Ozorkowie, ul. Kwiatowa 5 (8 Wychowanków) 
• Rodzinny Dom Dziecka Fundacji „Happy Kids” nr 8 w Czarnocinie, ul. Poniatowskiego 5b (8 Wychowanków) 
• Rodzinny Dom Dziecka Fundacji „Happy Kids” nr 9 w Sokolnikach, ul. Szkolna 2a (8 Wychowanków) 
• Rodzinny Dom Dziecka Fundacji „Happy Kids” nr 10 w Sulejowie, ul. Milejowska 21 (8 Wychowanków) 
• Rodzinny Dom Dziecka Fundacji „Happy Kids” nr 11 w Wałbrzychu, ul. Sułkowskiego 29 (8 Wychowanków) 
• Rodzinny Dom Dziecka Fundacji „Happy Kids” nr 12 w Wałbrzychu, ul. Rodziny Burczykowskich 56 (8 Wychowanków) 
• Rodzinny Dom Dziecka Fundacji „Happy Kids” nr 13 w Łodzi, ul. Abrahama Szwajcera 44. (8 Wychowanków) 
• Rodzinny Dom Dziecka Fundacji „Happy Kids” nr 14 w Czastarach , ul. Wolności 74 (8 Wychowanków) 
• Rodzinny Dom Dziecka Fundacji „Happy Kids” nr 15 w Łodzi, ul. Jasińskiego 52 (8 Wychowanków) 
• Rodzinny Dom Dziecka Fundacji „Happy Kids” nr 16 w Łodzi, ul. Stokowska 28 (8 Wychowanków) 
• Rodzinny Dom Dziecka Fundacji „Happy Kids” nr 17 w Łodzi, ul. Tkacka 50 (8 Wychowanków)
oraz przygotowaliśmy do uruchomienia:
• Rodzinny Dom Dziecka Fundacji „Happy Kids” nr 18 w Łodzi, ul. Jędrowizna 3 (8 Wychowanków) 
• Rodzinny Dom Dziecka Fundacji „Happy Kids” nr 19 w dla Łodzi, ul. Rzeczna w Tuszynie (8 Wychowanków)
Fundacja Happy Kids była w 2020r. Partnerem w realizacji zadań społecznych realizowanych przez MOPS w Łodzi, Urząd Miasta 
Łodzi, Starostwo Powiatowe w Zgierzu, PCPR w Zgierzu, Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, PCPR w Wieruszowie, Urząd 
Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, MOPR w Piotrkowie, MOPS w Wałbrzychu i PCPR w Wałbrzychu. Współpraca jest 
prowadzona w oparciu o zawarte umowy, które obejmują okresy długoterminowe. Działalność Fundacji w obszarze pieczy 
zastępczej jest finansowana ze środków samorządowych oraz z przekazanych darowizn i odpisów 1%. 

Rok 2020r. przebiegał w realiach szczególnych obostrzeń sanitarnych wynikających z  istniejącej pandemii COVID-19. 
Zastosowaliśmy się do wszystkich wytycznych rządowych, wdrożyliśmy w prowadzonych placówkach opiekuńczo - 
wychowawczych procedury mające na celu zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem a kiedy odnotowaliśmy 
przypadek zakażenia wśród naszych podopiecznych - uruchomiliśmy w jednym z naszych obiektów  własny projekt 
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#COVIDHOUSE - izolatorium, dzięki któremu udało nam się zapobiec emisji wirusa wśród naszych podopiecznych i ich rodziców 
zastępczych.
 
W marcu 2020r. , kiedy zamknięto szkoły staneliśmy przed wyzwaniem zorganizowania dla 100 podopiecznych warunków do 
nauki zdalnej w domu.  Ze względu na konieczność wprowadzenia edukacji zdalnej, pozyskaliśmy od naszych darczyńców 125 
komputerów, które przekazaliśmy naszym podopiecznym, tak, żeby mogli spokojnie realizować obowiązek szkolny pozostając w 
domach. Zakupiliśmy dostęp do szerokopasmowego internetu. 
Brak kontaktu z naturalnym otoczeniem szkolnym, nauczycielami, kolegami z klasy, skutkował wieloma problemami związanymi 
z realizacją zadań edukacyjnych. Dzięki zaangażowaniu wielu wolontariuszy i przyjaciół Fundacji udało się wesprzeć 
korepetycjami ( on -line ) wszystkich potrzebujących takiego wsparcia podopiecznych. Długotrwały lockdown to także 
nagromadzenie się się różnego rodzaju problemów natury psychicznej. Samotność, brak kontaktu z rówieśnikami, często brak 
możliwości realizowania swoich pasji - to dla naszych podopiecznych kolejna trauma z której musieli się podnieść. Dlatego bez 
wahania zapewniliśmy naszym podopiecznych odpowiednie terapie, które częściowo sfinansował Fundusz Sprawiedliwości. 
Podjeliśmy współpracę z Fundacją ALTUM, która w ramach Funduszu Sprawiedliwości finansuje specjalistyczne terapie 
(psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, socjoterapeuta itp.) dla osób – ofiar przestępstw. Wielu Wychowanków z naszych 
Domów, właśnie takiej pomocy wymaga.  Ponad to, zatrudniliśmy dodatkowego psychologa. Byliśmy organizacją, która 
popierała wszystkie działania mające na celu pomoc dzieciom, które w czasie obowiązywania nauki zdalnej zniknęły z sytemu. 

Wśród naszych podopiecznych są dzieci z  różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wszystkim z nich zapewniliśmy dostęp do 
wyspecjalizowanej opieki medycznej, opieki rehabilitacyjnej niezbędnej w rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia.

Jako organizacja zajmująca się prawami dziecka jesteśmy członkiem europejskiej organizacji rzeczniczej działającej na rzecz 
dzieci w Europie - Eurochild. W 2020r. zostaliśmy zaproszeni do udziału w Zebraniu Walnym Eurochild ( spotkanie odbyło się w 
czerwcu on-line ). Tematem głównym była sytuacja dzieci w poszczególnych krajach w dobie pandemii.

W lipcu i sierpniu 2020r. kontynuowaliśmy  Letnią Akcję Fundacji Happy Kids, której pomysłodawcom jest  Prezes Fundacji _ 
Aleksander Kartasiński a która jest kierowana przede wszystkim do dzieci z obszarów wiejskich i z małych miejscowości. 
Przystanek Happy Bus 2020, będący 10 edycją projektu, której celem nadrzędnym jest zorganizowanie opieki połączonej z 
zabawą dla dzieci, które nie mogą skorzystać z wypoczynku wakacyjnego i pozostają w domu - przebiegała w zaleconych przez 
służby sanitarne reżimach.  W okresie ogłoszonej pandemii, w mocno pomniejszonym składzie i liczbie wolontariuszy, z 
zachowaniem wszelkich obostrzeń i zaleceń, które były standardami wspólnie wypracowanymi z pracownikami służb 
sanitarnych, akcja objęła w czasie okresu jej realizacji blisko 11 tys. uczestników. Ze względu na wcześniejsze zamkniecie dzieci 
w domach postanowiliśmy zaproponować uczestnikom projektu głównie gry i zabawy na świeżym powietrzu. Zorganizowaliśmy 
zajęcia sportowe z koszykówki, siatkówki i piłki nożnej na trzech różnych trasach. Zorganizowaliśmy 131 eventów pod 
patronatem ambasadorów poszczególnych tras, którymi byli znani i lubiani łódzcy sportowcy:
- Arkadiusz Malarz – piłkarz nożny, opiekun merytoryczny aktywności przywożonych przez angielskiego Doubledeckera, który 
tego lata spróbował zarazić miłością do uprawiania sportu i do gry w piłkę nożną uczestniczące w projekcie dzieci,
- Iza Kowalińska – siatkarka,  opiekunka merytoryczna aktywności z którymi w trasę wyruszył Mercedes Citaro – Iza poszukiwała 
talentów siatkarskich wśród bawiących się z nami dzieci, prowadziła gry i zabawy z mini siatkówki,
- Elżbieta Nowak – koszykarka, opiekunka merytoryczna trasy Schoolbusa, prowadziła gry i zabawy powiązane oczywiście z 
koszykówką.
Poza autobusami przerobionymi na mobilne figloraje oraz zajęciami sportowymi na świeżym powietrzu na dzieci czekały 
atrakcje typu: dmuchańce, trampoliny, zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne.czy wspomniane już rywalizacje sportowe. 
Malowaliśmy buźki, pletliśmy kolorowe warkoczyki i organizowaliśmy konkursy z nagrodami. Wspólnie z lokalnymi OSP, 
prowadziliśmy zajęcia z nauki udzielania pierwszej pomocy. Nasze autobusy przejechały w sumie ok. 50.000 km, koordynatorzy 
i wolontariusze bawili się z dziećmi na 131 "przystankach". Projekt otrzymał wsparcie finansowe partnera komercyjnego oraz 
18 instytucji samorządu terytorialnego i objął swoim zasięgiem województwo: łódzkie, świętokrzyskie, wielkopolskie i 
dolnośląskie.

Kontynuowany był projekt 7 Happy Summits, którego liderem jest nasz ambasador Michał Leksiński. Michał w ramach tego 
projektu zdobywa poszczególne szczyty Korony Świata a każdą wyprawę dedykuje naszym podopiecznym. 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 2020 r. Michał przygotowywał się do kolejnych wypraw.

We wrześniu 2020r. uruchomiliśmy projekt #zbierampluszaka, którego partnerem była Służba Więzienna z Aresztu Śledczego w 
Siedlcach, Grochowie i Płocku, która w ramach programów resocjalizacyjnych aktywizowała osadzonych do działań na rzecz 
dzieci. Poza zbiórką zabawek i artykułów szkolnych, Areszt Śledczy w Warszawie - Grochów szył na potrzeby naszych licytacji 
torby i workoplecaki z materiałów, które przekazali nam nasi darczyńcy.

W okresie przed świątecznym realizowana była również współpraca z Klubem Seniora  z Cieszkowskiego w Łodzi i Związkiem 
Rezerwistów WP Oddział w Łodzi. Wspólnie podjęto akcję, w którą włączyły się także łódzkie przedszkola i szkoły oraz 
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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

15000

15

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Uniwersytet w Warszawie. W ten sposób powstał  #łańcuchświątecznej pomocy, w którym nasi Wychowankowie byli również 
Darczyńcami zbierając karmę dla zwierząt ze schroniska i przygotowując #paczkędlakombatanta.
 
W grudniu 2020r. ponownie uruchomiliśmy akcje świąteczną na rzecz naszych wychowanków. Każde dziecko napisało list do 
Świętego Mikołaja a nasi darczyńcy zadbali o to aby każde życzenie mogło się spełnić. W ten sposób przygotowaliśmy 137 
wspaniałych prezentów. W zmian wszyscy darczyńcy i przyjaciele Fundacji Happy Kids otrzymali kartki świąteczne 
przygotowane własnoręcznie przez nasze dzieci.

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

87.90.Z 170 000,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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) 6 127 452,76 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 995 246,69 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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

Letnia Akcja Przystanek Happy Bus 2020, będąca 
10 edycją, której celem jest zorganizowanie 
opieki połączonej z zabawą dla dzieci, które nie 
mogą skorzystać z wypoczynku wakacyjnego i 
pozostają w domu. W okresie ogłoszonej 
pandemii, w mocno pomniejszonym składzie i 
liczbie wolontariuszy, z zachowaniem wszelkich 
obostrzeń i zaleceń, które były standardami 
wspólnie wypracowanymi z pracownikami służb 
sanitarnych, akcja objęła w czasie okresu jej 
realizacji blisko 11 tys. uczestników. 
Intensywna współpraca nad Happy Busem 2020 
zaowocowała utworzeniem Klubu 
Wolontariusza, który znajduje się w 
pomieszczeniu biura Fundacji, w którym 
Wolontariusze, Koordynatorzy HB mogą się 
spotkać, wymienić spostrzeżeniami i pracować 
nad kolejnymi akcjami pomocy potrzebującym. 
Spotkania te sprawiły, że powstała i była 
realizowana akcja #zbierampluszaka.

88.99.Z 0,00 zł
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253 766,79 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 777 424,02 zł

d) przychody finansowe 18,99 zł

e) pozostałe przychody 132 187,08 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 964 055,88 zł

2.4. Z innych źródeł 132 206,07 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 59 643,98 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 256 526,24 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

1 Wsparcie edukacyjne dla wychowanka 6 500,00 zł

2 Wsparcie dla rodziny zastępczej Emilii. K 5 000,00 zł

3 Wydatki na domy tj.: energia elektryczna, gaz, energia cieplna, woda, ścieki, odpady, opłaty 
radiowo-telefoniczne, internet

88 000,00 zł

4 Wydatki na domy tj.: koszty zakupu wyposażenia, bieżące naprawy i remonty, koszty najmu 74 000,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

3 777 424,02 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

w 
tym:

0,00 zł

972 472,91 zł

268 508,08 zł

723 074,89 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 1 373 241,94 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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: 4 828 362,31 zł 256 526,24 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

4 622 004,75 zł 256 526,24 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 174,69 zł

149 347,48 zł

55 835,39 zł 0,00 zł

1 Wsparcie dla Maciej K. 20 000,00 zł

2 Wsparcie dla Barbara K. 14 000,00 zł

3 Wsparcie dla Dominik M. 9 359,70 zł

4 Wsparcie dla Rafał P. 6 379,00 zł

5 Wsparcie dla Justyna G. 6 355,70 zł

6 Wsparcie dla Alicja S. 5 941,60 zł

7 Wsparcie dla Anna D. 5 560,20 zł

8 Wsparcie dla Aleksandra C. 5 260,30 zł

9 Wsparcie dla Weroniki K. 3 226,90 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 20 948,10 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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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)

25 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)

20,08 etatów

27 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

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

1 325 557,73 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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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)

50 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

50 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 706 648,67 zł

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

1 706 648,67 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)

4 863,12 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)  

3 688,94 zł

5 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)

20 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 10 osób

10 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

5 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

766 381,08 zł

757 167,33 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

9 213,75 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 940 267,59 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 1 706 648,67 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

7 834,80 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 2020 
wynagrodzenie w łącznej kwocie 62.834,80zł.

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 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 1 637 656,59 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

10 187,99 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 532 938,15 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 698 882,78 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 486 969,22 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

5 Prowadzenie całodobowych 
placówek opiekuńczo - 
wychowawczych typu 
rodzinnego

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 420 977,28 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

1 Łódzki Urząd Wojewódzki 1

2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim 1

3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 1

4 Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Zgierzu 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

organizacji

Aleksander Kartasiński
Leszek Kapusta
Ewa Tietianiec

Data wypełnienia sprawozdania

5 Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Wieruszowie 1

2021-10-15
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