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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-21

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

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)

1. Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i chorym.
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 zbiórkę 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 PFRON „KOLOROWE WSPARCIE NA STARCIE” - interdyscyplinarny program zwiększenia 
samodzielności i aktywności dzieci niepełnosprawnych”

Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Czas trwania całego projektu: 01.04.2017 - 31.03.2019
Zasięg projektu: woj. łódzkie 
Projekt został podzielony na dwa etapy:
- I etap obejmował okres od 01.04.2017 do 31.03.2018 r. - liczba uczestników: 110 os.
- II etap obejmuje okres od 01.04.2018r. do 31.03.2019 r. - liczba uczestników: 110 os.
Celem projektu jest wzrost samodzielności funkcjonowania ukierunkowany na zwiększenie aktywności w życiu społecznym 
niepełnosprawnych uczestników projektu w wieku do 18 roku życia, poprzez kompleksowe, indywidualne działania 
rehabilitacyjno- terapeutyczne.
ETAP I 
Wartość projektu w okresie 01.04.2017 do 31.03.2018 wynosiła 1 625 293,80 złotych w tym:
- kwota dofinansowania przez PFRON 1 540 000,00 zł
- wartość wkładu własnego 85 293,80 zł
ETAP II 
Wartość projektu w okresie 01.04.2018 do 31.03.2019 wynosiła 1 616 928,30 zł w tym:
- kwota dofinansowania przez PFRON 1 532 039,50 zł
- wartość wkładu własnego 84 888,80 zł

W okresie 01.03.2018 - 31.12.2018 na realizację projektu wydatkowano 1 677 978,46 zł., w tym kwota dofinansowania przez 
PFRON: 1 630 796,46 zł.

2. REALIZACJA PROJEKTU: INTERDYSCYPLINARNY PROGRAM OPIEKI NAD WCZEŚNIAKAMI ORAZ NOWORODKAMI ZAGROŻONYMI 
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ZABURZENIAMI ROZWOJU I ICH RODZINAMI „OTULINKA2”.

Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Województwa Łódzkiego.
Czas trwania całego projektu: 01.06.2018-31.12.2018 
Zasięg projektu: woj. łódzkie 
Celem projektu była realizacja programu osłonowego dla 30 całych rodzin, które posiadają wcześniaki oraz noworodki 
zagrożone zaburzeniami rozwoju, poprzez zapewnienie im kompleksowej opieki terapeutycznej i specjalistycznego poradnictwa.
Wartość projektu w okresie 01.06.2018-31.12.2018 r. wynosiła 28 450,00 zł w tym:
- kwota dofinansowania przez Województwo Łódzkie / RCPS 21 000,00 zł.
- wartość wkładu własnego 7 450,00 zł
W okresie od 01.06.2018 do 31.12.2018 r. z otrzymanego dofinansowania wydatkowano 21 000,00 zł 

3. ZBIÓRKA PUBLICZNA:

Od początku roku do dnia 31.05.2018 Fundacja Pomocy Dzieciom 'Kolorowy Świat" prowadziła zbiórkę publiczną na podstawie 
decyzji MSWIA nr 2017/1878/OR,  natomiast od dnia 01.06.2018 do końca roku na podstawie decyzji nr 2018/1290/OR . Łączna 
wartość zebranych środków w 2018 roku wyniosła 450 165,83 zł. 
Na dzień 01.01.2018 na rachunku bankowym Fundacja posiadała do rozdysponowania z poprzednich zbiórek kwotę 156 389,06 
zł. Łącznie w 2018 roku Fundacja dysponowała kwotą 606 554,89 zł pochodzącą ze zbiórek publicznych.
Środki zbiórki publicznej w roku 2018 wydatkowane były m.in. na:
• zakup sprzętu medycznego dla Podopiecznych – 10 513,63 zł. (okulary, obuwie ortopedyczne, ortezy, wózki inwalidzkie);
• dofinansowanie operacji / zabiegów medycznych – 5 500,00 zł. 
• dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych, rehabilitację indywidualną  –  57 505,01 zł
• zakup leków i środków higienicznych – 5 404,15 zł
• zakup usług logopedycznych/psychologicznych/rehabilitacyjnych – 57 771,30 zł.
• finansowanie Interdyscyplinarnego  Programu Opieki nad Wcześniakami oraz Noworodkami Zagrożonymi Zaburzeniami 
Rozwoju i ich Rodzinami „OTULINKA”– 32 995,03 zł

4. NIEPUBLICZNE "KOLOROWE PRZEDSZKOLE":

To bezpłatna placówka oświatowa dla dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych, w tym głównie dla dzieci z mózgowym 
porażeniem dziecięcym. Placówka przystosowana jest w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych. W przedszkolu dzieci 
znajdują fachową opiekę rehabilitacyjną, logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną. Przedszkolaki uczestniczą również w 
zajęciach muzyczno-ruchowych. Na funkcjonowanie placówki otrzymano w 2018 roku subwencję oświatową w kwocie 2 064 
705,43 zł . Do przedszkola uczęszczało średnio 45 dzieci. 

Przez cały rok 2018 przy przedszkolu działał (powołany w 2017) Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci, który miał na 
celu pobudzenie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. 
W  2018 roku skorzystało ze wsparcia ZWWRD 48 osób. Na ten cel Fundacja w 2018 r. otrzymała subwencję w wysokości  209 
739,50 zł

5. KOLOROWA SZKOŁA:

W 2018 roku finansowanie działalności "Kolorowej Szkoły" oparte było na subwencji UM/Łódź w kwocie 2 039 377,08  zł oraz 
środkach od ościennych gmin na pokrycie kosztów dowozu dzieci w kwocie 8 115,40 zł. Niepubliczna "Kolorowa Szkoła" dla 
Dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych została utworzona w 2010 roku, umożliwiając dzieciom uczęszczającym do 
"Kolorowego Przedszkola" kontynuowanie edukacji w placówce szkolnej. Oddziaływanie wykwalifikowanej kadry pedagogów 
specjalnych i terapeutów, a także bogate zaplecze pomocy edukacyjnych oraz szeroki wybór sprzętu rehabilitacyjnego mają na 
celu kompleksowe stymulowanie wszystkich aspektów rozwoju dziecka, redukowanie i kompensowanie deficytów rozwojowych 
oraz wspomaganie dziecka w konstruktywnym wykorzystaniu własnego potencjału. Do szkoły w 2018 roku uczęszczało średnio  
44  dzieci.

6. DZIENNY ODDZIAŁ REHABILITACJI DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO:

"Kolorowy Ośrodek" funkcjonuje na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wysokość kontraktu w 2018 roku 
wynosiła 408 763,74 zł. Z pomocy skorzystało  314 pacjentów, z czego 200 znajduje się pod stałą opieką zespołu specjalistów, 
natomiast 104 pacjentów zakończyło stałą terapię, większość z nich ze względów na poprawę stanu zdrowia. 10 dzieciom po 
skonsultowaniu przez lekarza rehabilitacji zostały udzielone porady lekarskie oraz w razie potrzeby dodatkowe konsultacje z 
psychologiem, neurologopedą lub fizjoterapeutą.

7.DAJ PIĄTAKA NA DZIECIAKA :
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 W czerwcu 2018 roku odbyła się V jubileuszowa edycja Biegu charytatywnego pod hasłem "Daj piątaka na dzieciaka", w którym 
brało udział łącznie 648 osób. Celem biegu było promowanie zdrowego stylu życia, wspólne spędzenie czasu wolnego przez całe 
rodziny, ale także zwrócenia uwagi na problemy osób dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym. 
Bieg zorganizowano jako odpłatna działalność statutowa, której przychody wynosiły 45 693,80 zł., koszty 46 684,68 zł

8. #17MILIONÓW:

Przez cały miesiąc październik 2018 roku Fundacja prowadziła IV Ogólnopolską Kampanię Społeczną pod nazwą #17milionów 
pod hasłem „Nie przechodź obojętnie obok 17 milionów”.
W Kampanii w 2018 roku Fundacja poruszała i nagłośniła w mediach, portalach społecznościowych, medycznych internetowych 
- istotną kwestię neurogennego zwichnięcia stawu biodrowego, którym zagrożonych jest ponad 40% dzieci z Mózgowym 
Porażeniem Dziecięcym. 
Dzięki stałemu monitoringowi stawów biodrowych, regularnym badaniom RTG, rehabilitacji oraz kontroli ortopedycznej można 
znacznie ograniczyć konieczność wykonywania skomplikowanych operacji na stawach biodrowych (tak jak miało to miejsce w 
Szwecji). Tym samym podczas kampanii w 2018 roku  Fundacja wraz z polskimi autorytetami medycznymi (m.in. Krajowego 
Konsultanta z Zakresu Ortopedii Dziecięcej – prof. Jarosława Czubaka oraz prof. Marka Jóźwiaka) promowała potrzebę 
powstania Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Neurogennego Zwichnięcia Stawów Biodrowych. 
W ramach kampanii, w dniu 06 października kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego na znak 
solidarności z osobami dotkniętymi mózgowym porażeniem dziecięcym w całej Polsce podświetlono na zielono kilkadziesiąt 
budynków (między innymi: Zamek Królewski w Chęcinach Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie, Radio Gdańsk, 
Stadion Narodowy w Warszawie, Sky Tower we Wrocławiu, Amfiteatr w Opolu, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w 
Warszawie) oraz profile w mediach społecznościowych znanych osób publicznych, osób prywatnych i instytucji.

9. PROJEKT #17MILIONÓW DŹWIĘKÓW - GWIAZDY POLSKIEGO JAZZU I PIANISTYKI DLA DZIECI
DOTKNIĘTYCH MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM (Koncert był częścią realizowanej przez Fundację w październiku br. 
kampanii społecznej).

To muzyczne wydarzenie uświetnili wybitni pianiści tworzący historię polskiego jazzu, reprezentujący trzy muzyczne generacje: 
Dorota Miśkiewicz, Włodzimierz Nahorny, Andrzej Jagodziński, Michał Tokaj, a także Bartosz Dworak String Quartet i gościnnie 
Henryk Miśkiewicz. Tak znakomity zespół, oprawa muzyczna i cel wydarzenia zyskał szeroką publiczność  oraz zainteresowanie 
ze strony Łodzian. W Koncercie wzięło udział 570 widzów, z czego liczną grupą odbiorców tego unikalnego przedsięwzięcia, 
prezentowanego po raz pierwszy w Łodzi było: 70 osób z niepełnosprawnością (młodzież i osoby dorosłe) wraz z opiekunami, a 
także podopieczni fundacji wraz ze swoimi rodzinami oraz osoby w pełni sprawne chcące okazać swoim udziałem solidarność z 
osobami dotkniętymi MPD. 
Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Miasta Łodzi.
Czas trwania całego projektu: 17.10.2018-27.10.2018 
Zasięg projektu: Miasto Łódź. 
- kwota dofinansowania przez UMŁ 5 000,00 zł
wydarzenie zrealizowano jako odpłatna działalność statutowa, w której przychody stanowiły 21 680,00 zł a koszty 30 958,16

10. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „WCZESNE WSPOMAGANIE(…)”

W 2018 roku (9 i 10 listopada) Fundacja zorganizowała  Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka w wieku 2-6 lat”. Podczas dwudniowych wykładów oraz warsztatów prowadzonych przez polskich i 
zagranicznych ekspertów (m.in.: Foteini Zografou, Delfini Papazoglou, Eddi Mellaerts, Liliana Klimont, Dore Bloom, Karolina 
Mazurkowska oraz Kamila Wiśniewska), uczestnicy konferencji mogli zapoznać się między innymi z najnowszymi badaniami 
dotyczącymi  zaburzeń rozwojowych oraz strategiami pomocy terapeutycznej, fizjoterapeutycznej czy neurologopedycznej w 
tym zakresie. Kierownikiem Naukowym tegorocznej konferencji została prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa. Uczestnicy za 
udział w konferencji otrzymali punkty edukacyjne.
Konferencja adresowana była do lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych, 
studentów kierunków medycznych oraz wszystkich specjalistów  działających w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju 
dzieci – łącznie uczestników było 300. 
Konferencję  zorganizowano jako odpłatna działalność statutowa, której przychody wynosiły 118 193,06 zł., a koszty 118 660,45
 zł

11. PROJEKT „DOBRY START” - program terapii dla dzieci niepełnosprawnych potrzebujących specjalistycznej pomocy w 
zakresie nauki alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się.

Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Miasta Łodzi.
Czas trwania całego projektu: 01.07.2018-21.12.2018 
Zasięg projektu: Miasto Łódź 
Głównym celem projektu „Dobry start” był wzrost samodzielności oraz podniesienie poziomu kompetencji społecznych, głównie 
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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

2016

1

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

umiejętności komunikacyjnych 6 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - poprzez zagwarantowanie im specjalistycznej i 
kompleksowej terapii logopedycznej w zakresie komunikacji alternatywnej.
Wartość projektu w okresie 01.07.2018-21.12.2018 i r. wynosiła 5 200,00 zł w tym:
- kwota dofinansowania przez Miasto Łódź 4 881,00 zł.
- wartość wkładu własnego 319,00 zł
W okresie od 01.07.2018 do 21.12.2018 r. z otrzymanego dofinansowania wydatkowano 4 881,00 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 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 0957666. 
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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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 była organizatorem 
Międzynarodowej Konferencji "Wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 1-
4". Zakres merytoryczny konferencji 
obejmował strategie oraz metody 
terapeutyczne wykorzystywane do 
stymulacji rozwoju dzieci z różnymi 
problemami oraz zaburzeniami 
rozwojowymi, a dwudniowe wykłady i 
specjalistyczne warsztaty m.in.: z zakresu 
analizy chodu, zaburzeń kontroli 
posturalnej, logopedii i neurologopedii, 
rozwoju sensomotorycznego, terapii ręki 
czy zaburzeń dysfagicznych poprowadzili 
polscy i zagraniczni eksperci od lat 
specjalizujący się we wczesnym 
wspomaganiu rozwoju

85.59.b 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Koncert Charytatywny #17milionów w 
Gmachu Filharmonii Łódzkiej, w 
październiku 2018 roku był wyjątkowym 
wydarzeniem dla Fundacji, muzycznym 
wyrazem solidarności ze wszystkimi 
osobami dotkniętymi MPD. Dzięki muzyce 
nasz wspólny głos był bardziej słyszalny, 
wrażliwość na los drugiego człowieka 
zabrzmiała piękną nutą. Okazane 
zrozumienie i dobre serce kolorują świat, 
budują silne więzi oparte na poczuciu 
bezpieczeństwa i zaufaniu. W koncercie 
udział wzięli zarówno podopieczni fundacji 
wraz ze swoimi rodzinami, osoby 
niepełnosprawne oraz osoby w pełni 
sprawne chcące przyłączyć się do kampanii.

88.99.z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W roku 2018 Fundacja zorganizowała 1 
wydarzenie o charakterze sportowo-
rekreacyjnym , którego celem była 
popularyzacja aktywnego spędzania czasu 
wolnego ale przede wszystkim zwrócenie 
uwagi na potrzeby osób dotkniętych 
porażeniem mózgowym. Fundacja jest 
aktywnym podmiotem działającym na rzecz 
integracji osób niepełnosprawnych z 
osobami pełnosprawnymi i ich rodzinami. 
Uczestnikami byli Podopieczni Fundacji, 
członkowie ich rodzin jak i zupełnie 
niezwiązane z Fundacją osoby. 
Zorganizowanie wyżej wymienionej imprezy 
charytatywnej miało na celu pozyskanie 
środków na działalność statutową Fundacji 
w zakresie terapii i edukacji dzieci 
niepełnosprawnych w Kolorowym Ośrodku 
Edukacyjno-Terapeutycznym.

93.11.z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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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) 8 906 965,43 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 692 736,68 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 185 566,86 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 28 661,89 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 930 147,18 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 407 889,35 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 6 392 378,61 zł

w 
tym:

0,00 zł

408 763,74 zł

4 352 818,41 zł

1 630 796,46 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł

176 550,29 zł

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

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 1 519 839,35 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 634 856,54 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 8 131 624,42 zł 634 856,54 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

7 935 321,13 zł 634 856,54 zł

196 303,29 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Leczenie i rehabilitacja dzieci 426 513,11 zł

1 Usługi rehabilitacyjne, zabiegi medyczne. 293 031,81 zł

2 Zakup sprzętu medycznego, leków, środków opatrunkowych, pomocy dydaktycznych. 133 021,30 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 52 996,82 zł 208 150,13 zł

w 
tym:

0,00 zł

354 039,09 zł

125 942,26 zł

450 165,83 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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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 757 415,55 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -10 736,43 zł

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

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)

74 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)

55,63 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

5 128 159,42 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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85 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)

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 3 403 058,83 zł

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

3 403 058,83 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)  

3 016,89 zł

30 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) 

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)

9 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 5 osób

4 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

29 osób

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 433 875,56 zł

1 940 358,66 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

493 516,90 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 969 183,27 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 65 568,89 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 337 489,94 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)

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

1 Interdyscyplinarny Program 
Opieki nad Wcześniakami 
oraz Noworodkami 
zagrożonymi zaburzeniami 
rozwoju i ich Rodzinami 
„OTULINKA2”

Głównym celem projektu była 
realizacja programu 
osłonowego dla 30 dzieci i 30 
rodzin – beneficjentów 
programu poprzez zapewnienie 
im kompleksowej opieki 
terapeutycznej i 
specjalistycznego poradnictwa. 
Podstawowym założeniem 
interdyscyplinarnego programu 
„OTULINKA2” było zapewnienie 
ciągłości specjalistycznej opieki 
nad wcześniakami oraz 
noworodkami zagrożonymi 
zaburzeniami rozwoju już od 
momentu opuszczenia oddziału 
neonatologicznego lub 
położniczego, aż do pierwszej 
wizyty na dziennym oddziale.

Zarząd Województwa Łódzkiego 21 000,00 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

15 614,65 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 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

2 "Dobry start" - program 
terapii dla dzieci 
niepełnosprawnych 
potrzebujących 
specjalistycznej pomocy w 
zakresie nauki 
alternatywnych i 
wspomagających metod 
porozumiewania się.

Głównym celem projektu 
„Dobry start”, był wzrost 
samodzielności oraz 
podniesienie poziomu 
kompetencji społecznych, 
głównie umiejętności 
komunikacyjnych u 6 dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej - 
poprzez zagwarantowanie im 
specjalistycznej i kompleksowej 
terapii logopedycznej w 
zakresie komunikacji 
alternatywnej z programem 
„Look to Learn”.

Miasto Łódź 4 881,00 zł

3 Małe Granty: Koncert 
charytatywny pt.: 
#17milionów dźwięków - 
gwiazdy polskiego jazzu i 
pianistyki, to autorski projekt 
łódzkiej Fundacji Pomocy 
Dzieciom „Kolorowy Świat.

Celem projektu było stworzenie 
warunków umożliwiających 
osobom niepełnosprawnym 
dostęp do przestrzeni publicznej 
oraz uczestnictwa w życiu 
społecznym i kulturalnym, 
a także podniesienie poziomu 
świadomości społeczeństwa na 
temat osób niepełnosprawnych, 
ich praw, potrzeb i możliwości 
oraz wkładu we wszystkie sfery 
życia.

Miasto Łódź 5 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Kolorowe wsparcie na starcie 
– interdyscyplinarny 
program zwiększenia 
samodzielności i aktywności 
dzieci niepełnosprawnych

Celem projektu był wzrost 
samodzielności funkcjonowania 
ukierunkowany na zwiększenie 
aktywności w życiu społecznym 
niepełnosprawnych 
uczestników projektu w wieku 
do 18 roku życia, poprzez 
kompleksowe, indywidualne 
działania rehabilitacyjno-
terapeutyczne, zrealizowane w 
okresie od 01.04.2017 r. do 
31.03.2019 r. (kwota dotacji 
dotyczy okresu od I-XII 2018)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

1 630 796,46 zł
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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)

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

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 IJK Sp. z o.o. 101763665          
 

Łagiewnicka 54/56
91-463 Łódź

20,00 20,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny 2

2 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - odbiór parkingu 1

2019-06-21
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