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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. ŁÓDŹ

Powiat M. ŁÓDŹ

Ulica SZPITALNA Nr domu 9/11 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 92-207 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 602689234

Nr faksu 602689234 E-mail f.poducha@wp.pl Strona www www.fundacjapoducha.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2016-11-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 10131769300000 6. Numer KRS 0000401632

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

Izabela Piwowarska -
Jędrzejczak

Prezes Zarządu Fundacji TAK

Iwona Piotrowska Wiceprezes Zarządu 
Fundacji

TAK

Agnieszka Góra Wiceprezes Zarządu 
Fundacji

TAK

Anna Kamińska Członek TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Artur Korycki Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Grażyna Gumińska Członek Rady TAK

Elżbieta Roszczyk -Słomka Członek Rady TAK

FUNDACJA PROSPOŁECZNA "PODUCHA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele Fundacji  Pro społecznej „Poducha” 
1.  wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci i 
młodzieży, wyrównywanie ich  szans edukacyjnych, w tym organizowanie 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
2. prowadzenie  działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, 
naukowej i oświatowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
3. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony   praw dziecka i człowieka;
4. popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej oraz promocja i 
organizacja wolontariatu, 
5. organizowanie i prowadzenie  działalności nakierowanej  na 
wszechstronną pomoc osobom, rodzinom, grupom społecznym i 
społecznościom lokalnym w wyrównywaniu szans edukacyjnych i 
rozwojowych, dostępu do zdobyczy społeczeństwa obywatelskiego i 
pełnej samorealizacji,
6. prowadzenie zajęć kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych,
7. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
8. popieranie wszechstronnego i równo prawnego  rozwoju  
obywatelskiego społeczeństwa polskiego,
9. ochrona zdrowia i pomoc społeczna , 
10. ochrona dóbr kultury i tradycji w różnych środowiskach ,
11. prowadzenie działań w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego,  ekologii, turystyki i krajoznawstwa,
12. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zwiększanie świadomości 
prawnej społeczeństwa, jak również organizowanie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego i punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
13. działalność charytatywna i pomoc społeczna,
14. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
15. wspieranie i uprawianie kultury fizycznej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

10. Sposób realizacji celów statutowych                 
    Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
1) Rozwój i prowadzenie różnorodnych form pracy diagnostycznej, 
terapeutycznej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i readaptacyjnej, 
wspieranie rozwoju, twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych.
2) Dążenie do integralnego rozwoju w społeczeństwie obywatelskim osób 
niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych, niezaradnych życiowo i 
innych,
3) Przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja zawodowa, tworzenie miejsc 
pracy. 
4) Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, 
organizacyjnej, profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi, przemocy, 
przestępczości, uzależnieniom i innym patologiom.
5) Organizowanie lub dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
6) Prowadzenie programów informacyjnych, cykli szkoleniowych służących 
krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na temat 
uwarunkowań rozwojowych, szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży, kształtowania właściwych postaw i zachowań.
7) Współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i 
wychowanie nieletnich (policja, pomoc społeczna, służba zdrowia, 
młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapeutyczne, przedszkola i 
szkoły, stowarzyszenia i inne). 
8) Finansowe lub rzeczowe wspieranie dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej, chorej lub ubogiej, pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
9) Wspieranie integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka. 

10) Świadczenie pomocy w zakresie opieki społecznej i psychologicznej na 
rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci.
11) Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn.
12) Pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych, katastrof, klęsk 
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żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju  i za granicą.
13) Promocję i organizację wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych.
14) Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową  osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
15) Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym 
statucie.
16) Upowszechnianie wiedzy oraz prowadzenie działalności 
profilaktycznej służącej realizacji ww. celów poprzez finansowanie 
bezpłatnych wydawnictw i publikacji, organizowanie i dofinansowanie 
doradztwa, szkoleń, sympozjów, konferencji, wykładów, seminariów oraz 
współdziałanie ze środkami masowego przekazu.
17) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich wśród młodzieży.
18) Stwarzanie warunków do rozwoju mobilności młodych ludzi oraz 
promowanie międzynarodowej współpracy młodzieżowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem integracji europejskiej.
19) Promowanie postaw tolerancji, otwartości i szacunku wobec drugiego 
człowieka, akceptacji różnorodności.
20) Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i 
resocjalizacyjnych, świetlic środowiskowych.
21) Organizowanie imprez i festynów kulturalnych, sportowych, 
integracyjnych. 
22) Wspieranie młodzieżowego ruchu ekologicznego i wszelkich 
przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego.
23) Promowanie kultury dziecięcej i młodzieżowej w kraju i za granicą.
24) Współpracę z polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi osobami 
prawnymi, w szczególności organizacjami pozarządowymi o tym samym 
lub podobnym co Fundacja  celu i charakterze.
25) Współpracę z władzami samorządowymi, administracją rządową, 
sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z 
osobistościami życia publicznego, środowiskami nauki, kultury, kultury 
fizycznej oraz osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą 
wykazującymi zainteresowanie lub działającymi w zakresie objętym celami 
Fundacji.
26) Organizację wolontariuszy do realizacji swoich celów statutowych.
27) Prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej, reprodukcyjnej 
dotyczącej: książek, broszur, czasopism, biuletynów, informatorów, itp. w 
wersjach drukowanych oraz elektronicznych, a także prowadzenie 
dystrybucji tych wydawnictw.
28) Udzielanie dotacji i stypendiów, wspieranie finansowo i rzeczowo 
działalności innych osób prawnych organizacji pozarządowych, instytucji 
publicznych i osób fizycznych, prowadzących działalność niezarobkową 
zbieżną z celami Fundacji.
29) Podej

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Główne działania Fundacji w  okresie 1.01.2017- 31.12.2017 roku to realizacja projektów oraz praca 
śródroczna.
1.Projekt ,,” kuratorium Oświaty 

2. Projekt „WARTO BYĆ” - działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzenie zajęć wzmacniających pozytywne zachowania 
społeczne wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, której problemy natury 
psychiatrycznej utrudniają funkcjonowanie w zakresie:
edukacji, aktywności zawodowej, pełnienia ról życiowych, zawierania i utrzymywania relacji, 
uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego. Działanie współfinansowane przez Miasto  Łódź 
oraz Fundację Prospołeczną Poducha. 
W projekcie udział brało 25 dzieci.
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

3.Projekt ,,POMOC ŚWIĄTECZNA” obejmował wsparciem rzeczowym osoby potrzebujące, w 
szczególności dzieci i młodzieży pochodzące z rodzin słabiej sytuowanych, dysfunkcyjnych, zagrożonych 
patologią społeczną oraz dzieci z najuboższych rodzin  z terenu woj. Łódzkiego. Fundacja  obięła 
pomocą dzieci z rodzin żyjących na skraju ubóstwa, z rodzin patologicznych oraz będących w trudnej 
sytuacji materialnej. Projekt wsparty przez Wojewodę Łódzkiego. W projekcie udział brała 256 dzieci.

4.  Projekt „Kultura jest trendy” skierowany był  zgodnie z założeniami profilaktyki uniwersalnej ,  do 
młodych ludzi, którzy ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną czy środowiskową lub 
uwarunkowania biologiczne, są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów 
związanych z nadużywaniem narkotyków  i innych substancji psychoaktywnych. Projekt  miał  przede 
wszystkim organizować czas wolny młodych ludzi, być działaniem uprzedzającym, a nie naprawczym 
oraz promować kulturę współczesną. Zadania proponowane przez Fundacje odpowiadały na potrzeby 
młodzieży.  Dzięki prowadzonym warsztatom i  spotkaniom odbiorcy poznali  i doświadczyli  przejawów 
kultury współczesnej. Ideą projektu było  zaproponowanie alternatywnych działań dla dzieci i 
młodzieży, która większość swojego czasu spędza na osiedlu, często sięgając po alkohol lub inne 
używki. Projekt był pierwszym krokiem do poszukiwania nowych rodzajów aktywności. Projekt wsparty 
finansowo przez Miasto Łódź. W projekcie udział brało udział 300  uczestników dzieci i młodzież z 
terenu miasta Łodzi. 

5. Projekt  „Trzymaj Pion” miał na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania 
przez  dzieci i młodzież  zachowań ryzykownych. Realizacja zadania przyczyniała się  do ograniczanie 
czynników ryzyka związanych ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym, poprawę funkcjonowania 
emocjonalnego i społecznego dzieci,  kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych 
dotyczących alkoholu, promocję postaw prozdrowotnych oraz wspieranie rodziny w rozwiązywaniu 
problemów. Zajęcia pozwoliły na zorganizowanie zajęć socjoterapeutycznych, których  celem było 
zrozumienie własnej sytuacji i poprawa kontaktu z otoczeniem, kształcenie umiejętności przeżywania, 
rozpoznawania i wyrażania emocji; zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania działań  
ryzykownych, kształcenie umiejętności interpersonalnych z uwzględnieniem ich wpływu na zdrowie 
psychiczne, promowanie postaw prozdrowotnych. Rodzice i opiekunowie uczestniczyli w programie 
zajęć  „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Nawiązano współpracę z pedagogami łódzkich gimnazjów 
–  Gimnazjum  nr 29, 35, 46, 34, 31, 30, 28, 44, 3, 10, 32, 36, 33. Przeszkolono grupę  wolontariuszy, 
która podjęła działania na rzecz dzieci  i młodzieży objętej programem- poprzez wspólne spotkania, 
organizację czasu wolnego, dzielenie się swymi przeżyciami, emocjami,  zminimalizowanie lęku przed 
"życiem społecznym" oraz  pomoc w nauce. Projekt wsparty finansowo przez Miasto Łódź . W projekcie 
udział brało udział 20 uczestników dzieci i młodzież z terenu miasta Łodzi.
6. Działalność Klubu Tęczowa Wyobraźnia pod auspicjami Fundacji Poducha- dziecięce zespoły taneczne 
Kamann Kids, Kamann 1, Kamann 2 – zajęcia całoroczne warsztaty taneczne 
6. Projekt ,,Z Książką w walizce” zrealizowany został w ramach współpracy Polsko – Ukraińskiej  
polonijnej .,,Z Książką w walizce” projekt wsparty finansowo przez Senat  Rzeczpospolitej Polskiej. 
7. Fundacja prowadziła nieodpłatne warsztaty dla dzieci młodzieży,  uczniów widzewskich szkół 
podstawowych i  gimnazjów (praca całoroczna) oraz dla rodziców w  ramach „Szkoły dla rodziców i 
wychowawców”
9.  Prowadzenie szkoleń dla Rad Pedagogicznych łódzkich gimnazjów w ramach programu    
„Suicydologia – wiem, rozumiem”(praca całoroczna) – projekt miał na celu uwrażliwienie nauczycieli na 
sygnały zagrożenia wysyłane przez młodzież, a także ukazanie na czym powinna polegać profilaktyka 
zachowań suicydalnych,  zwłaszcza w szkole. Szkolenia prowadzone przez specjalistów z dziedziny 
profilaktyki w tym obszarze,  pozwoliły wyposażyć nauczycieli w wiedzę i umiejętności  dotyczące 
zachowań samobójczych, czynników ryzyka i typowych zachowań ostrzegawczych, prowadzenia 
rozmowy z uczniem z grupy ryzyka, procedury postępowania z osobami w stanach kryzysu 
suicydalnego, pomocy specjalistycznej.
10. Organizacja i  udział  w imprezach integrujących środowisko dzielnicy Stary Widzew  (szkoły  
podstawowe, Związek Harcerstwa Polskiego, rady osiedla, fundacja )- praca całoroczna.
11. Organizacja półkolonii w okresie ferii zimowych
12.Fundacja była inicjatorem zbiórki darów do Domów Małego Dziecka w Łodzi.
13.Projekt ,,W tonacji serca „Zadanie publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 
poprzez realizację programów aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży Nazwa zadania: aktywizacja 
społeczna dzieci i młodzieży. Działanie 1 – wspieranie klubów młodzieżowych, społecznych inicjatyw 
młodzieży oraz inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży, pomoc organizacjom pozarządowym, pracującym 
na rzecz rodzin i dzieci znajdujących się w kryzysie.
14.Łódź ma pomysł na zdrowie -
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

500

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Środowisko w którym 
działa organizacja 
należny do grupy 
środowisk dzieci i 
młodzieży z 
trudnościami 
emocjonalnymi z 
zaburzeniami 
psychicznymi. Podczas 
realizowanych działań 
organizowano 
warsztaty 
profilaktyczne 
wzmacniające w czasie 
których pedagodzy i 
psycholodzy udzielali 
rad jak radzić sobie w 
trudnych sytuacjach 
życiowych..Przeprowad
zone były indywidualne 
konsultacje 
pedagogiczno,psycholo
giczne .w okresie 
przedświątecznym. 
Zorganizowano imprezy 
wigilijne wręczono 256 
paczek dla dzieci 
wymagających 
wsparcia.

88,99.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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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Celem naszej 
organizacji jest 
wspieranie 
wszechstronnego 
edukacyjnego 
,kulturalnego 
,fizycznego .W ramach 
działań fundacji 
realizowaliśmy  cykl 
działań  dla dzieci i 
młodzieży  z zakresu 
nauki tańca ,zajęć 
kulinarnych ,poznawczo 
- warsztatowych.Zajęcia 
cieszyły się bardzo 
dużym 
zainteresowaniem.Ucze
stnicy obok nauki  
bawili się dobrze ,mogli 
chodź przez chwile 
zapomnieć o swoich 
troskach. i 
problemach.Zajęcia 
aktywizowały dzieci i 
młodzież.Odbył się cykl 
zajęć edukacyjnych 
rozwijający różnego  
rodzaju umiejętności

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Organizacja zajęć 
warsztatowych  dla 
dzieci i 
młodzieży.Działanie 
skierowane zgodnie z 
założeniami profilaktyki 
uniwersalnej ,  do 
młodych ludzi, którzy ze 
względu na swoją 
sytuację społeczną, 
rodzinną czy 
środowiskową lub 
uwarunkowania 
biologiczne, są 
narażone na większe od 
przeciętnego ryzyko 
wystąpienia 
problemów związanych 
z nadużywaniem 
narkotyków  i innych 
substancji 
psychoaktywnych. 
Założeniem projektu 
jest organizowanie i 
prowadzenie działań 
dla dzieci i młodzieży 
promujących zdrowy 
styl życia, wolny od 
narkotyków oraz 
realizacja programów 
profilaktycznych na 
terenie łódzkich szkół.
Projekt ma przede 
wszystkim organizować 
czas wolny młodych 
ludzi, być działaniem 
uprzedzającym, a nie 
naprawczym oraz 
działać poprzez  kulturę 
współczesną jako dobry 
wzorzec 
zachowań.Realizacja 
warsztatów przyczyniła 
się do ograniczenia 
czynników ryzyka 
związanych ze 
środowiskiem 
rodzinnym i 
rówieśniczym,poprawę 
funkcjonowania 
emocjonalnego i 
społecznego dzieci i 
młodzieży.

85.52.Z
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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) 206,863.67 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 93,980.00 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. 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

W ramach działań 
fundacji aby zapewnić 
odpowiednie spędzenie 
wolnego czasu oraz 
kontynuacje zajęć 
warsztatowych 
zorganizowaliśmy ferie 
zimowe i kolonie 
letnia.Opiekunowie 
organizowali zajęcia w 
części odpłatne .W 
zajęciach wzięła udział 
grupa dzieci i 
młodzieży.W ramach 
półkolonii zimowych 
dzieci miały możliwość 
wyjścia do kina ,na 
basen,na kręgle,do 
teatru. W ramach 
kolonii letnich dzieci i 
młodzież miała 
możliwość zwiedzenia 
pięknych zakątków 
Polski.Uczestniczyła w 
pełnej rekreacji 
kulturalno -sportowej.

55.20 Z

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 101,921.10 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.07 zł

e) Pozostałe przychody 10,962.50 zł

0.00 zł

93,980.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 400.00 zł

0.00 zł

400.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 102,621.17 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)

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 7,218.20 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 9,862.50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 93,980.00 zł
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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 -5,671.67 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 22,931.51 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: 197,602.66 zł 7,218.20 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

99,651.67 zł 7,218.20 zł

78,989.59 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

4,269.22 zł

14,692.18 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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

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 zł
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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)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 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)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 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)

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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)

0.00 zł

0.00 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

0.00 osób

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

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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 Kultura Trendy projekt skierowany był  zgodnie 
z założeniami profilaktyki 
uniwersalnej ,  do młodych 
ludzi, którzy ze względu na 
swoją sytuację społeczną, 
rodzinną czy środowiskową lub 
uwarunkowania biologiczne, są 
narażone na większe od 
przeciętnego ryzyko 
wystąpienia problemów 
związanych z nadużywaniem 
narkotyków  i innych substancji 
psychoaktywnych.

Miasto Łódź 24,600.00 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

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Projekt trzymaj pion zapobieganie, ograniczenie lub 
zaprzestanie podejmowania 
przez  dzieci i młodzież  
zachowań ryzykownych. 
Realizacja zadania przyczyniała 
się  do ograniczanie czynników 
ryzyka związanych ze 
środowiskiem rodzinnym i 
rówieśniczym, poprawę 
funkcjonowania emocjonalnego 
i społecznego dzieci,  
kształtowanie adekwatnych 
przekonań normatywnych 
dotyczących alkoholu, promocję 
postaw prozdrowotnych oraz 
wspieranie rodziny w 
rozwiązywaniu problemów

Miasto Łódź 23,440.00 zł

3 Projekt Warto być warto żyć działania na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 
prowadzenie zajęć 
wzmacniających pozytywne 
zachowania społeczne wśród 
dzieci i młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym, 
której problemy natury 
psychiatrycznej utrudniają 
funkcjonowanie w zakresie:
edukacji, aktywności 
zawodowej, pełnienia ról 
życiowych, zawierania i 
utrzymywania relacji, 
uczestnictwa we wszystkich 
sferach życia społecznego

Miasto Łódź 9,640.00 zł

4 Projekt W tonacji serca Zadanie publicznego w zakresie 
nauki, edukacji, oświaty i 
wychowania poprzez realizację 
programów aktywizacji 
społecznej dzieci i młodzieży 
Aktywizacja społeczna dzieci i 
młodzieży. Wspieranie klubów 
młodzieżowych, społecznych 
inicjatyw młodzieży oraz 
inicjatyw na rzecz dzieci i 
młodzieży, pomoc organizacjom 
pozarządowym, pracującym na 
rzecz rodzin i dzieci 
znajdujących się w kryzysie.

Miasto Łódź 8,200.00 zł

5 Łódzkie ma pomysł na 
zdrowie-Łódzkie walczy z 
depresją

Celem zajęć było min redukcja 
czynników ryzyka wystąpienia 
zaburzeń depresyjnych u dzieci 
,psychoedukacja oraz wzrost 
samoświadomości.Dzieci u 
których wykazano zaburzenia 
obcięto warsztatami 
terapełtycznymi

Urząd Marszałkowski w Łodzi 7,900.00 zł

Druk: MPiPS 14



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

6 Projekt ,,Przystań 
Wyobraźni"

Celem naszych działań w 
ramach projektu realizowanego 
w 2017 roku była ochrona 
nastolatków przed poważnymi 
konfliktami ze środowiskiem  
lub przed sobą samym 
(nerwice, depresje, 
uzależnienie, próby 
samobójcze, porzucenie szkoły) 
główne działania to działania 
przeciw dopalaczom 
.Stawialiśmy przed sobą cele 
działania animacyjnego i 
integracyjnego, dążyliśmy do 
tego aby dzieci objęte 
programem bliżej poznały 
własne twórcze umiejętności 
oraz rozwinęły kompetencje 
komunikacyjne.

Miasta Łódź 13,800.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 Projekt ,,POMOC 
ŚWIĄTECZNA”

działania obejmowały 
wsparciem rzeczowym osoby 
potrzebujące, w szczególności 
dzieci i młodzieży pochodzące z 
rodzin słabiej sytuowanych, 
dysfunkcyjnych, zagrożonych 
patologią społeczną oraz dzieci 
z najuboższych rodzin  z terenu 
woj. Łódzkiego

Wojewoda Łódzki 6,400.00 zł

Druk: MPiPS 15



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

Izabela Piwowarska-Jędrzejczak Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Miasto Łódź 1

Druk: MPiPS 16


