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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-07-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. ŁÓDŹ

Powiat M. ŁÓDŹ

Ulica ŻABIA Nr domu 10/12 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 91-457 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 42/640-67-06

Nr faksu 42/640-67-05 E-mail i.jachim-
kubiak@kolorowyswiat.org

Strona www www.kolorowyswiat.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2003-05-15

2004-05-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47316130800000 6. Numer KRS 0000161880

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 Jachim-Kubiak Prezes Zarządu TAK

Karolina Giełżecka Członek 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jadwiga Kośmider Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Barbara Kubasik Sekretarz Rady Fundacji TAK

Tomasz Widerski Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "KOLOROWY ŚWIAT"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami statutowymi Fundacji Dzieciom Kolorowy Świat zgodnie za aktem 
założycielskim są:

1. Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i chorym poprzez 
prowadzenie efektywnej rehabilitacji oraz jak najlepsze przygotowanie 
podopiecznych do samodzielnego życia;
2. Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym, domom dziecka 
i innym ośrodkom niosącym pomoc, ich rodzinom lub opiekunom
znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych;
3. Świadczenie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu 
medycznego, niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej;
2. Wyposażenie poradni specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny;
3. Zakup bądź zbiórka żywności i przekazanie jej na potrzeby 
Podopiecznych;
4. Zakup niezbędnych leków na potrzeby Podopiecznych;
5. Organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów przeprowadzanych w 
placówkach medycznych;
6. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej Podopiecznym;
7. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i 
kulturalnych;
8. Organizowanie sympozjów, kongresów, kursów, szkoleń i wykładów 
związanych z problemami dotyczącymi Podopiecznych;
9. Organizowanie oraz finansowanie kolonii, zjazdów, wycieczek, obozów 
dla Podopiecznych;
10. Współpraca z organami administracji samorządowej, państwowej, 
osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w 
kraju i za granicą;
11. Organizowanie i prowadzenie wszelkiego typu placówek oświatowych, 
rehabilitacyjnych, opieki zdrowotnej, oświatowo−rehabilitacyjnych i 
wychowawczo−opiekuńczych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Realizacja projektu ''Kolorowe wsparcie na starcie II − interdyscyplinarny program zwiększania samodzielności i aktywności 
dzieci niepełnosprawnych"

Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Czas trwania projektu: 01.04.2019-31.03.2022.
Zasięg projektu: woj. łódzkie.
Liczba uczestników: 100 osób.
Celem projektu jest wzrost samodzielności niepełnosprawnych uczestników projektu w wieku do 18 roku życia i ich 
funkcjonowania ukierunkowany na zwiększenie aktywności uczestników w życiu społecznym poprzez kompleksowe, 
indywidualne działania rehabilitacyjno−terapeutyczne realizowane od 01.04.2019 do 31.03.2022.
W okresie od 01.01.2021-31.12.2021 na realizacja projektu wydatkowano 1 809 659,30 zł, w tym kwota dofinansowana przez 
PFRON 1 438 389,30 zł, wkład własny 371 270,00 zł. 

2. Zbiórka publiczna

Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat prowadziła zbiórkę publiczną w 2021r. na podstawie decyzji MSWiA. Łączna 
wartość zebranych środków w 2021 wyniosła 585 317,38 zł.
Środki zbiórki publicznej w 2020 roku wydatkowane były między innymi na:
− zakup sprzętu medycznego dla Podopiecznych - 64 600,00 zł;
− program opieki Otulinka - 37 959,10 zł;
− zakup usług logopedycznych psychologicznych rehabilitacyjnych - 92 900,00 zł;
− sfinansowanie części prac adaptacyjnych w budynku Fundacji - 90 000,00 zł. 
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3. Realizacja Wieloprofilowego Programu Opieki nad Wcześniakami oraz Noworodkami zagrożonymi zaburzeniami rozwoju 
OTULINKA.
Program Otulinka realizowany w okresie 01.01.2021-31.12.2021 to kontynuacja działania zapoczątkowanego w lutym 2017, 
którego celem jest zapewnienie wcześniakom oraz noworodkom zagrożonym zaburzeniami rozwoju kompleksowej opieki 
medyczno−terapeutycznej. Z pomocy skorzystało 102 noworodków i ich rodzin. Do Otulinki przyjmowane są noworodki do 4 
miesiąca życia wieku skorygowanego, które otrzymały skierowanie od lekarza z oddziału neonatologicznego lub położniczego, 
spełniające jeden z warunków: posiadają małą masą urodzeniową poniżej 1500 gramów, stwierdzono u nich zaburzenia w 
badaniach obrazowych OUN, urodziły się z rozpoznanymi zespołami genetycznymi oraz wadami rozwojowymi, zostały urodzone 
w ciężkiej zamartwicy, w czasie hospitalizacji wystąpiły u nich powikłania prowadzące do ciężkiego i niestabilnego stanu 
zdrowia.  Pierwsze spotkanie w Otulince to 1,5 godzinna konsultacja udzielana w zespole lekarza rehabilitacji wraz z 
fizjoterapeutą, podczas której dokonywana jest ocena stanu zdrowia noworodka i jego indywidualnych potrzeb rozwojowych. 
Efektem konsylium jest opracowanie planu postępowania medyczno-terapeutycznego, który jest następnie systematycznie 
realizowany. W zależności od zdiagnozowanych potrzeb dalszej pomocy terapeutycznej udzielają fizjoterapeuci, 
neurologopedzi bądź psycholodzy. Częstotliwość spotkań terapeutycznych uzależniona jest od potrzeb małego pacjenta.  Z 
okazji przypadającego 17 listopada Światowego Dnia Wcześniaka zorganizowano cykl dwugodzinnych warsztatów, w których 
udział wzięło kilkanaście rodzin dzieci przedwcześnie urodzonych. Pierwszy warsztat prowadzony przez dietetyczkę Aleksandrę 
Mirochę dotyczył rozszerzania diety małych dzieci. Drugi, prowadzony przez fizjoterapeutki, dotyczył handlingu oraz zasad 
prawidłowej pielęgnacji dzieci przedwcześnie urodzonych. Program Otulinka realizowany był ze środków statutowych Fundacji. 

4. Niepubliczne Kolorowe Przedszkole
Jest bezpłatną placówką oświatową dla dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych, przede wszystkim dla dzieci z mózgowym 
porażeniem dziecięcym. Przedszkole przystosowane jest w pełni do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Placówka 
zapewnia specjalistyczną opiekę rehabilitacyjną, psychologiczną i pedagogiczną. Przedszkolaki uczestniczą w różnorodnych 
zajęciach, które mają ogromny wpływ na ich optymalny rozwój. W placówce realizowana jest podstawa programowa 
wychowania przedszkolnego, a dodatkowo dla każdego dziecka opracowywany jest Indywidualny Program 
Edukacyjno–Terapeutyczny. Działania nauczycieli i specjalistów względem dzieci pozytywnie wpływają na rozwój ich procesów 
poznawczych, relacje społeczne, zachowanie. W przedszkolu dzieci realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. 
Przedszkolaki uczestniczą w szeregu dodatkowych aktywności np. zajęciach muzyczno−ruchowych, wycieczkach, terapiach z 
udziałem zwierząt, spotkaniach z ludźmi teatru, tańca itp. Na funkcjonowanie placówki otrzymano w 2021 roku subwencję 
oświatową w wysokości 2 767 204,95 zł. Do przedszkola uczęszczało średnio 58 dzieci. Przez cały rok 2021 przy Kolorowym 
Przedszkolu działał (powołany w 2017 roku) Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci, który miał na celu wspierać 
psychoruchowy i społeczny rozwój dziecka od chwili wykrycia deficytów do podjęcia nauki w szkole. Na zajęcia WWR 
przyjmowane były również dzieci spoza Kolorowego Przedszkola. W 2021 roku ze wsparcia ZWWRD  skorzystało 61 osób. Na 
ten cel Fundacja Kolorowy Świat w 2021 roku otrzymała subwencję w wysokości 318 798,06 zł.

5. Niepubliczna Podstawowa Kolorowa Szkoła
Niepubliczna Podstawowa Kolorowa Szkoła dla Dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych została utworzona w 2010 roku. 
Placówka pozwala dzieciom uczęszczającym do Kolorowego Przedszkola na kontynuację edukacji w szkole znajdującej się w tym 
samym budynku - w miejscu znanym i przyjaznym, w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W roku 
2021 dla obu placówek oświatowych Fundacji udało się stworzyć i uruchomić kuchnię terapeutyczną (pracownię kulinarną). 
Powstała ona w przestronnym pomieszczeniu, w którym w sposób ergonomicznym i funkcjonalny zabudowano niezbędne 
meble i urządzenia kuchenne. Ponadto, zatrudniono koordynatora do prowadzenia zajęć o charakterze kulinarno-
terapeutycznym. Przedsięwzięcie to wzbogaciło ofertę edukacyjną placówek i wpłynęło na podniesienie atrakcyjności zajęć 
realizowanych w placówkach. 
W 2021 roku finansowanie działalności Kolorowej Szkoły oparte było na subwencji UM Łódź w kwocie 3 803 449,13 zł. Edukacja 
w szkole odbywała się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz podstawą programową dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. W strukturach szkoły funkcjonują również zespoły 
rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dla nich tworzone są 
Indywidualne Programy Rewalidacyjno-Wychowawcze. Oddziaływanie wykwalifikowanej kadry pedagogów specjalnych i 
terapeutów, a także bogate zaplecze pomocy edukacyjnych i szeroki wybór sprzętu rehabilitacyjnego kompleksowo stymulują 
wszystkie kierunki rozwoju dziecka. Zajęcia reedukacyjne i kompensacja deficytów  wspomagają  uczniów w konstruktywnym 
wykorzystaniu swojego potencjału. Do szkoły uczęszczało średnio  64 dzieci.

6.  Realizacja projektu  „Kuchenne rewelacje matematyczne”
Źródło finansowania: Urząd Miasta Łodzi w ramach zadania Miejski Program Mikrograntów 2021 realizowanego przez 
Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani.
Czas trwania projektu: 25.10.2021-05.12.2021.
Zasięg projektu: dzieci zamieszkujące na terenie miasta Łodzi.
Liczba uczestników: 18 osób.
Kwota dofinansowania: 2 000,00 zł.
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Celem projektu „Kuchenne rewelacje matematyczne” była popularyzacja nauki matematyki oraz integracja dzieci – 
wychowanków Fundacji Kolorowy Świat z uczniami łódzkich szkół podstawowych. Zajęcia miały charakter kulinarno-
edukacyjny. Uczniowie mieli  okazję poznać swoich rówieśników, wspólnie przygotować określone danie, a następnie zjeść je w 
miłej atmosferze. Aktywność kulinarna była przeplatana matematycznymi zadaniami i zagadkami. Istotnym celem zajęć było 
zwrócenie uwagi, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą we wspólnym działaniu. Do udziału w projekcie „Kuchenne 
rewelacje matematyczne” zaproszono dzieci w wieku 6-8 lat (klasy I-II szkoły podstawowej) oraz uczniów Kolorowej 
Podstawowej Szkoły.

7. Dzienny Oddział Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego Kolorowy Ośrodek funkcjonuje na podstawie 
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wysokość kontraktu w 2021 roku wyniosła 632 996,61 zł. Z pomocy skorzystało 
419 pacjentów, z czego 398 pacjentów znajdowało się pod stałą opieką specjalistów. Dzieci skierowane do oddziału pierwszą 
wizytę odbywały u lekarza rehabilitacji, który na podstawie przeprowadzonego wywiadu i badania decydował o potrzebie 
terapii na oddziale w Fundacji, deklarując zakres udzielanych świadczeń i ich ilość. W ramach dziennego oddziału udzielane były 
świadczenia z zakresu fizjoterapii, neurologopedii, psychologii oraz terapii zajęciowej. 

8. Daj Piątaka na Dzieciaka
W czerwcu 2021 roku została zorganizowana VIII edycja biegu charytatywnego „Daj piątaka na dzieciaka”.  Ze względu na 
ograniczenia wynikające z pandemii po raz drugi odbyła się wirtualna odsłona tego biegu, który w ten sposób mógł objąć swym 
zasięgiem obszar całej Polski. W biegu wzięło udział 690 osób. Każdy z uczestników pokonywał zdefiniowany dystans 
indywidualnie, a następnie przesyłał organizatorom swój wynik w postaci zapisu z aplikacji wspomagających i rejestrujących 
aktywność biegową. Celem biegu zapoczątkowanego w 2014 roku jest promowanie zdrowego stylu życia, wspólne spędzanie 
czasu wolnego przez całe rodziny, ale także zwrócenie uwagi na problemy osób dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym 
oraz integracja osób z niepełnosprawnościami z osobami w pełni sprawnymi.  Bieg zorganizowano jako odpłatną działalność 
statutową, której przychody wyniosły 9 605,00 zł, a koszty 9 615,56 zł.

9. Półkolonie 
W lipcu 2021 r. w Niepublicznej Kolorowej Szkole zorganizowano półkolonie letnie dla chętnych  uczniów tejże szkoły. 
Półkolonie były odpowiedzią na prośbę pracujących rodziców uczniów Kolorowej Szkoły. Czas wakacyjny dla rodzin uczniów z 
niepełnosprawnościami jest trudny, ponieważ nie ma miejsc, które pełniłyby opiekę  nad dziećmi w dniach wolnych od zajęć 
szkolnych. Podczas półkolonii uczniowie mieli zapewnioną opiekę, wyżywienie i możliwość spędzania czasu w atrakcyjny 
sposób. Półkolonie odbywały się w formie pięciu jednotygodniowych turnusów realizowanych w dni robocze w godz. 8.00 - 
16.00. W sumie w półkoloniach wzięło udział 71 uczestników. Formę wypoczynku zarejestrowano w Łódzkim Kuratorium 
Oświaty. Półkolonie zorganizowano jako odpłatną działalność statutową, której przychody wynosiły 23 925,00 zł, a koszty 23 
995,86 zł.

10. Ogólnopolska Kampania społeczna #17 milionów
W październiku 2021 Fundacja prowadziła VII edycję Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej #17 milionów, której celem jest 
zwiększanie świadomości społecznej w zakresie mózgowego porażenia dziecięcego. 6 października obchodzony jest Światowy 
Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Jednym z elementów obchodów tego dnia jest podświetlenie na zielono 
kilkudziesięciu budynków i obiektów użyteczności publicznej w całej Polsce. Podczas całej kampanii odbywało się wyzwanie  
sportowe #17milionówMetrów, w ramach którego kilka tysięcy osób z całej Polski pokonało dystans 24 782 832  metrów.  Do 
Kampanii przyłączyli się również restauratorzy, którzy poprzez swoje okazjonalne dania i produkty zwracali uwagę na problem 
niepełnosprawności. 

11. Kalendarz adwentowy 
Kalendarz adwentowy był akcją świąteczną skierowaną do szerokiego grona odbiorców i osób zaprzyjaźnionych z Fundacją 
Kolorowy Świat. Wspólnie z partnerami akcji – firmą Sylveco, Whishbear, Otolandia, Helpa przygotowany został kalendarz 
adwentowy, będący połączeniem wersji tradycyjnej oraz wersji cyfrowej. Osoby, które zakupiły kalendarz tradycyjny, dostawały 
link do wersji cyfrowej i każdego dnia odkrywały kolejne okienko z niespodzianką. Prezentami oraz niespodziankami w 
kalendarzu adwentowym były zarówno produkty, np. krem nawilżający, rabaty na zakup różnych produktów zaprzyjaźnionych 
firm, jak również porady dotyczące wykonania pysznych potraw, świątecznych ozdób czy zabaw z dziećmi. Kalendarz 
adwentowy zakupiło 50 osób. Kalendarz adwentowy zorganizowano jako odpłatną działalność statutową, której przychody 
wyniosły 2 342,07 zł, a koszty 2 664,61 zł.

12. Odpłatna działalność rehabilitacyjna 
Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców poszukujących różnorodnych możliwości objęcia swoich dzieci dodatkowymi 
formami wsparcia terapeutycznego od marca 2021 roku w Fundacji umożliwiono skorzystania z odpłatnych zajęć 
terapeutycznych. Przygotowane zostały zajęcia rehabilitacyjne prowadzone przez specjalistów współpracujących na co dzień z 
Fundacją Kolorowy Świat. Rodzice mogą zapisać swoje dziecko na wybraną formę terapii bądź skorzystać z kompleksowo 
zaplanowanych turnusów terapeutycznych. Działalność rehabilitacyjna zorganizowano jako odpłatna działalność statutowa. 
Przychody z tej formy działania wyniosły 127 860,00 zł, a koszty 129 824,32 zł. W roku 2021 r. z odpłatnych usług 
terapeutycznych skorzystały 133 osoby.
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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

1766

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Fundacja jest organem prowadzącym dla 
Niepublicznego Kolorowego Przedszkola dla 
Dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych 
przy którym działa zespół wczesnego 
wspomagania rozwoju. Do placówki 
przyjmowane są dzieci dotknięte mózgowym 
porażeniem dziecięcym, z wadami 
genetycznymi, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym, 
znacznym i głębokim oraz dzieci z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest 
posiadanie ważnego orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydanego na okres 
edukacji przedszkolnej, albo orzeczenia o 
potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

85.20.Z 0,00 zł

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Fundacja jest organem prowadzącym dla 
Niepublicznej Podstawowej Kolorowej Szkoły dla 
Dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych. 
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. 
Do placówki przyjmowane są dzieci dotknięte 
mózgowym porażeniem dziecięcym, z wadami 
genetycznymi, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, 
znacznym i głębokim oraz dzieci z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest 
posiadanie ważnego orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydanego na okres 
edukacji szkolnej.

85.10.Z 0,00 zł

3

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Fundacja jest organem prowadzącym dla 
Kolorowego Ośrodka - podmiotu leczniczego 
zarejestrowanego w Wojewódzkim Rejestrze 
Podmiotów Leczniczych pod numerem 
09757666. W ramach Kolorowego Ośrodka 
funkcjonuje Dzienny Oddział Rehabilitacji dla 
Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, 
który świadczy usługi z zakresu rehabilitacji dla 
pacjentów w ramach kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Pacjenci w ramach 
oddziału są pod stałą opieką lekarza rehabilitacji 
zlecającego zajęcia terapeutyczne z zakresu 
rehabilitacji ruchowej, logopedii, terapii 
psychologicznej czy też manualnej. Kolorowy 
Ośrodek to również Wieloprofilowy Program 
Opieki nad Wcześniakami i Noworodkami 
zagrożonymi zaburzeniami rozwoju oraz ich 
Rodzinami oferujący wczesną pomoc lekarską i 
terapeutyczną zagrożonym noworodkom.

86.90.A 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 11 694 835,74 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 11 523 964,75 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 163 732,07 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W kwietniu 2021 roku Fundacja 
zorganizowała VIII edycję biegu 
charytatywnego „Daj piątaka na dzieciaka”. 
Ze względu na nieustępującą pandemię 
bieg odbył się w wirtualnej ogólnopolskiej 
odsłonie, już po raz drugi w takiej formie. W 
dniach 16-18 kwietnia 2021 dla dzieci 
pobiegło 489 osób. Każdy z uczestników 
pokonywał dystans indywidualnie a 
następnie przesyłał swój wyniki. Celem 
biegu zapoczątkowanego w 2014 roku jest 
promowanie zdrowego stylu życia i 
zwrócenie uwagi na  funkcjonujące wokół 
nas osoby dotknięte mózgowym 
porażeniem dziecięcym.

93.11.Z 0,00 zł

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

W lipcu 2021 r. w Niepublicznej Kolorowej 
Szkole zorganizowano półkolonie letnie dla 
chętnych uczniów tejże szkoły. Pomysł 
uruchomienia półkolonii zrodził się na 
prośbę aktywnych zawodowo rodziców  
uczniów. Faktem jest prawie całkowity brak 
ofert zorganizowanej opieki i wypoczynku 
dla uczniów z niepełnosprawnościami 
podczas wakacji. Podczas półkolonii 
uczestnicy półkolonii mieli zapewnioną 
opiekę, wyżywienie i atrakcyjne spędzanie 
czasu. Półkolonie trwały przez pięć, 
tygodniowych turnusów w godz. 8.00 − 
16.00. Formę wypoczynku zarejestrowano 
w Łódzkim Kuratorium Oświaty.

79.12.Z 0,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1 614 963,44 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 8 962 838,05 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 2 475,10 zł

e) pozostałe przychody 4 663,82 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 933 466,61 zł

2.4. Z innych źródeł 183 567,64 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 3 408 547,06 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 101 304,56 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 Leczenie i rehabilitacja dzieci 1 022 795,34 zł

1 Usługi rehabilitacyjne, zabiegi medyczne 660 390,66 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

632 996,61 zł

6 891 452,14 zł

1 438 389,30 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

279 569,90 zł

68 579,33 zł

585 317,38 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 424 234,72 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -2 368,28 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: 11 269 731,99 zł 1 101 304,56 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

11 099 730,03 zł 1 101 304,56 zł

166 100,35 zł 0,00 zł

0,00 zł

22,04 zł

0,00 zł

3 879,57 zł 0,00 zł

2 Zakup sprzętu medycznego, leków, środków opatrunkowych, pomocy dydaktycznych 357 517,50 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 123 216,94 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

78 509,22 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

1 663 440,00 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)

89 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)

70,21 etatów

48 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)

0 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

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 780 685,53 zł

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

4 780 685,53 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)

500,00 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)  

3 277,58 zł

27 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 1 osób

20 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

27 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 679 142,12 zł

3 089 583,21 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

589 558,91 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 101 543,41 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 60 977,51 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 719 708,02 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

500,00 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)

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)

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)

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

1 Miejski Program 
Mikrograntów, w ramach 
którego zrealizowano 
projekt „Kuchenne rewelacje 
matematyczne”

Popularyzacja nauki 
matematyki oraz integracji 
dzieci – wychowanków Fundacji 
Kolorowy Świat z uczniami 
innych łódzkich szkół 
podstawowych.

Urząd Miasta Łodzi 2 000,00 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

12 693,62 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 IJK Sp. z o.o. 101763665          
 

ul. Admiralska 50, 91-857 Łódź 20,00 20,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Kuratorium Oświaty w Łodzi 2

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

1 'Kolorowe wsparcie na 
starcie II − 
interdyscyplinarny program 
zwiększania samodzielności i 
aktywności dzieci 
niepełnosprawnych

Celem projektu był wzrost 
samodzielności funkcjonowania 
w życiu społecznym 
niepełnosprawnych 
uczestników projektu w wieku 
do 18 roku życia, osiągnięty 
dzięki realizacji indywidulanie 
dobranego pakietu zajęć 
rehabilitacyjno-
terapeutycznych w okresie od 
01.04.2019 – 31.03.2022 
(kwota dotacji dotyczy okresu 
od I-XII 2021)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

1 438 389,30 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Izabela Jachim-Kubiak
Karolina Giełżecka Data wypełnienia sprawozdania 2022-07-01
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