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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina ZDUŃSKA WOLA

Powiat ZDUŃSKOWOLSKI

Ulica GETTA ŻYDOWSKIEGO Nr domu 34 Nr lokalu 

Miejscowość ZDUŃSKA 
WOLA

Kod pocztowy 98-220 Poczta ZDUŃSKA WOLA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail fundacja.ami@wp.pl Strona www www.ami.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-11-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 10012730600000 6. Numer KRS 0000246136

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

Arkadiusz Rutkowski Prezes Zarządu TAK

Anna Urbaniak Wiceprezes Zarządu TAK

Anna Rutkowska 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

Anna Borszczewska-
Jasińska

Przewodniczący TAK

Wójcik Agnieszka Członek TAK

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "AMI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji AMI jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych, 
a w szczególności osób z upośledzeniem umysłowym oraz takich, których 
niepełnosprawność powstała w wyniku wypadków komunikacyjnych. 
Celem działania jest ochrona zdrowia, działania profilaktyczne, 
prozdrowotne i antyuzależnieniowe oraz edukacja ekologiczna 
i ochrona środowiska. 

Celem działania jest dążenie do aktywnego uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w życiu społecznym i wspieranie ich rodzin poprzez:
•   działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja;
•  działalność paramedyczna – inicjowanie wprowadzania najnowszych 
sposobów rehabilitacji i  rewalidacji osób niepełnosprawnych;
•  pracę terapeutyczna z udziałem zwierząt;
•  niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom przez 
dążenie do poprawy ich sytuacji, realizacja programów profilaktycznych i 
prozdrowotnych;
•  pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, aby umożliwić im 
życie w warunkach odpowiadających godności człowieka;
•  działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy i innych 
form wspierania finansowego i rzeczowego w ramach opieki społecznej;
•  zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, 
propagowanie  zasad tolerancji wobec dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej, stwarzanie warunków do integracji z osobami 
zdrowymi.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” jest organizacją 
działającą na rzecz ochrony zdrowia. Podopieczni fundacji to przede 
wszystkim dzieci (z niepełnosprawnością intelektualną 
i ruchową, z zaburzeniami emocjonalnymi oraz nadpobudliwe 
psychoruchowo i inne), ale również osoby dorosłe z różnym rodzajem 
niepełnosprawności tj. Zespołem Downa, MPD, autyzmem itp. 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 wprowadzanie różnych form terapii osób niepełnosprawnych;
 prowadzenie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt, czyli metody 
wspomagającej rehabilitację osób niepełnosprawnych różnymi metodami;
 prowadzenie placówek rehabilitacyjnych, terapeutycznych dla osób 
niepełnosprawnych;
 realizowanie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom; wspieranie zajęć terapeutycznych skierowanych do osób 
uzależnionych, abstynentów 
w procesie zdrowienia oraz ich rodzin;
 działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitację osób 
niepełnosprawnych;
 działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, a w 
szczególności osób 
z upośledzeniem umysłowym oraz takich, których niepełnosprawność 
powstała w wyniku wypadków komunikacyjnych;
 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów między 
innymi dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i 
wolontariuszy;
 prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć;
 zapewnienie specjalistycznej pomocy i opieki rehabilitacyjnej;
 pomoc w pozyskaniu i doborze właściwego sprzętu rehabilitacyjnego;
 organizację i finansowanie pomocy społecznej, poprzez przekazywanie 
środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych 
osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach 
odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego 
usamodzielniania osób i rodzin na poziomie standardów europejskich;
 organizację i finansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na 
zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych;
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 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
 edukację w zakresie kształtowania bezpiecznych zachowań, 
kształtowanie i wzmacnianie postaw prozdrowotnych, propagowanie 
działań kształtujących właściwe postawy 
i zachowania prozdrowotne;
 organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw oraz innych imprez lokalnych, 

regionalnych 
i ogólnopolskich;
  prowadzenie bazy danych organizacji o podobnym profilu działalności w 
kraju i za granicą;
 prowadzenie kampanii informacyjnych i szkoleniowych;
 zebranie wiedzy naukowej, która pozwoli na jak największe 
wykorzystanie zwierząt w szeroko pojętej terapii;
 prowadzenie wspólnie z innymi Organizacjami kampanii na rzecz 
wprowadzenia terapii z udziałem zwierząt do placówek, w których 
wskazane jest prowadzenie terapii z udziałem zwierząt;
 współpracę z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania;
 opiniowanie projektów dotyczących terapii z udziałem zwierząt;
 pomoc w szkoleniu psów dla osób niepełnosprawnych;
 prowadzenie zajęć edukacyjnych, pokazów dla dzieci, młodzieży i osób 
niepełnosprawnych;
 działania mające na celu integracje osób niepełnosprawnych;
 działalność szkoleniową;
 prowadzenie działalności wydawniczej, materiałów szkoleniowych, 
biuletynów, kalendarzy i innych wydawnictw służących celom 
statutowym;
 szkolenie i organizację wolontariatu;
 zapoznanie i popularyzacja różnych form ochrony środowiska wśród 

dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej; 
 wyrabianie prawidłowych nawyków związanych z ochroną środowiska; 
 kształtowanie postawy szacunku do natury i jej zasobów; 
 promowanie stylu życia bez nałogów, organizacja czasu wolnego 
promującego zdrowy styl życia;
 inne działania realizujące cele statutowe.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH W 2014 ROKU:
Cel priorytetowy: Ochrona zdrowia 
 prowadzenie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt, czyli metody wspomagającej rehabilitację osób 
niepełnosprawnych różnymi metodami
Głównym celem Fundacji jest wspomaganie rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie 
różnych form terapii w tym również terapii ze specjalnie wyszkolonymi psami. 
W placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie woj. łódzkiego i poza nim prowadzone są 
zajęcia kynoterapii:
a) praca edukacyjno-terapeutyczna w placówkach oświatowo-wychowawczych:
Fundacja swoje cele realizuje poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną. \
Fundacja AMI prowadzi zajęcia dogoterapii na terenie trzech województw: łódzkiego, wilkopolskiego i 
opolskiego.
W ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzone są zajęcia terapeutyczne w:
• Zespół Szkół  z Oddziałami Integracyjnymi  w Zduńskiej Woli;
• Przedszkole integracyjne Sióstr Felicjanek im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu
• Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łasku;
• Przedszkole Publiczne w Pabianicach
• Szkoła Podstawowa w Kwaskowie;

Dodatkowo Fundacja odwiedza grupy przedszkolne i szkolne, aby prowadzić zajęcia edukacyjne na 
terenie województwa łódzkiego. W 2014 roku odbyło się szereg spotkań jednorazowy dogoterapii w 
placówkach  na terenie działania fundacji.
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W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzone są zajęcia terapeutyczne w:
• Stowarzyszenie TACY SAMI w Wieluniu;
• Ośrodek Adaptacyjny w Sieradzu;
• Szkoła Podstawowa nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Sieradzu;
• Przedszkole integracyjne Sióstr Felicjanek im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu;
• Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II w 
Skierniewicach;
• Ośrodek edukacyjno-rehabilitacyjny SZANSA w Piotrkowie Trybunalskim;
• fundacja Hippocampus z Łodzi
 
b) prowadzenie placówek terapeutycznych - praca terapeutyczna:
  w Ośrodku Rehabilitacyjno –Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli
  w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym AMI w Sieradzu
  w Niepublicznym Specjalistyczno-Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym AMIŚ

Lokal fundacji stawia przed naszą organizacją nowe możliwości rozwoju. W ośrodku fundacji skupiamy 
się głównie na profesjonalnych zajęciach indywidualnych, dostosowanych do potrzeb każdego dziecka. 
Dzięki pozyskanym środkom z 1% podatku możemy zaoferować dzieciom bezpłatne zajęcia metodami: 
kynoterapii, rehabilitacji, metodami dr S. Masgutowej (integracja odruchów dynamicznych i 
posturalnych, neurosensomotoryczna terapia taktylna), elementów metody Bobath i PNF, integracji 
sensorycznej, Kinesjology Taping, kombinezonach DUNAG 2, zajęć w sali doświadczania świata. 
Oferujemy także wsparcie pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne i inne działania rewalidacyjne. 

Zajęcia w Ośrodku prowadzone są przez 6 dni w tygodniu przez cały rok. W regularnych zajęciach 
uczestniczy ponad 70 dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. W Ośrodku AMI prowadzone są 
zajęcia przez fizjoterapeutów, logopedów, neurologopedów, psychologa, terapeutę SI, 
oligofrenopedagogów, kynoterapeutów. Osoby pracujące i współpracujące w fundacji podnoszą swoje 
kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i doskonaląc swój warsztat pracy.

W skład Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego AMI wchodzą między innymi: -  
- Dzienny Ośrodek Diagnozy i Terapii Dzieci z autyzmem i chorobami psychicznymi
- Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży,  
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (placówka oświatowa)

W Ośrodku zajęcia prowadzone były w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego. W ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, z pozyskanych środków 
w ramach 1% podatku, jak również z pozyskanych darowizn fundacja finansowała zajęcia terapeutyczne 
dla dzieci.

Przedszkole AMIŚ to placówka specjalistyczno-terapeutyczna w szczególności dla dzieci z autyzmem, 
niepełnosprawnościami sprzężnymi i innymi, w którym dbamy o rozwój poznawczy, motoryczny oraz 
emocjonalno-społeczny naszych przedszkolaków. Codzienna indywidualna i grupowa praca z dziećmi, 
domowa atmosfera to szansa dla Twojego dziecka. Pobyt dziecka w przedszkolu jest BEZPŁATNY.

Dodatkowo, aby pomóc dzieciom i ich rodzicom korzystanie z zajęć w Akademii, uruchomiono program: 
„DAJMY DZIECIOM PRZYSZŁOŚĆ”, gdzie fundacja pomaga w pozyskiwaniu środków finansowych na cele 
związane z ochroną zdrowia podopiecznych. Dzięki temu programowi udało się pozyskać środki 
finansowe od lokalnych firm.

 
c) realizowane projekty w ramach ndpp w zakresie ochrony zdrowia:

Projekt:  „Kroki ku lepszej przyszłości- zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych” 
okres realizacji – od kwietnia 2012 – trwa nadal do 31.03.2015
 Projekt współfinansowany przez PFRON, którego beneficjentami jest 16 dzieci niepełnosprawnych w I 
roku realizacji. Zajęcia:
• w kombinezonach ORTEZACH DUNAG 02
• Integracji Sensorycznej
• Terapia Snoezelen, w  Sali Doświadczania Świata
odbywają się  w:
• Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli
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• Przedszkolu Integracyjnym Sióstr Felicjanek w Kaliszu.

Projekt:  „Skuteczna Komunikacja przejawem samodzielnosci- zajęcia indywidualne dla dzieci 
niepełnosprawnych”
okres realizacji – od kwietnia 2012 – trwa nadal do 31.03.2015
W ramach projektu Fundacja AMI zapewnia dla 16 dzieci
z terenu woj. łódzkiego i wielkopolskiego BEZPŁATNIE  indywidualne zajęcia mające na celu zwiększenie 
samodzielności dzieci niepełnosprawnych poprzez poprawę komunikacji z otoczeniem.
Zajęcia:
• z logopedą/neurologopedą
(w tym: praca na systemach komputerowych)
• z psychologiem;
• w aparatach AVS; 

Zajęcia odbywają się w:
• Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli
• Przedszkolu Integracyjnym Sióstr Felicjanek w Kaliszu.
Projekt współfinansowany przez PFRON

Projekt:  „Pomagamy odzyskać nadzieję tam gdzie jej nie ma- rehabilitacja osób niepełnosprawnych - II 
rok”
okres realizacji – od kwietnia 2013 – trwa nadal do 31.03.2016

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Wolo jest prowadzona BEZPŁATNA w 
ramach projektu rehabilitacja 30 dzieci niepełnosprawnych.
W ramach projektu dzieci niepełnosprawne są objęte regularnymi BEZPŁATNYMI indywidualnymi 
zajęciami 5 godzin tygodniowo z następujących form wsparcia:
• Terapia Taktylna wg metody dr S. Masgutowej
• Dogoterapia
• Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg metody dr S. Masgutowej
• Terapia ręki
• Kinesiology Taping
• Terapia pedagogiczna
• Zajęcia metodą w. Sherborne
• PNF
• Arteterapia
• Biofeedback
• Terapia logopedyczna
• Muzykoterapia
• Zajęcia z języka migowego
Łącznie w II roku realizacji projektu Fundacja zrealizuje ponad 7200 godzin indywidualnych zajęć 
terapeutycznych
Tak duże wsparcie specjalistów pozwoli na osiągnięcie zakładanych celów pracy.
Projekt współfinansowany ze środków PFRON 

Projekt:  „Aktywnie DOGonić równieśników - dogoterapia w rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka”
okres realizacji – od styczeń 2014 – trwa nadal do 31.12.2016
 
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym od stycznia realizuje projekt: Aktywnie DOGonić 
rówieśników dogoterapia w rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka współfinansowany ze środków 
PFRON.
W ramach projektu specjalistycznymi zajęciami dogoterapii z elementami arteterapii obejmujemy 
ponad 60 dzieci w następujących placówkach:
• Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu;
• Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli;
• Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku;
• Przedszkole w Pabianicach
• Szkoła Podstawowa w Kwaskowie
do końca czerwca Przedszkole im Jasia i Małgosi w Sieradzu.
Dogoterapia nie tylko przyczynia się do przywracania sprawności fizycznej, ale poprzez bezpośredni 
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kontakt z psem rozwija sferę emocjonalną.  Kynoterapia wpływa na socjalizację i uwrażliwienie między 
innymi więźniów, trudnej młodzieży, narkomanów, gdyż kontakt z psem tłumi agresję, wymusza na 
dziecku, czy osobie dorosłej inne zachowanie.
Dzięki kontaktowi z psem wzrasta poczucie własnej wartości człowieka. Pies bezgranicznie akceptuje 
człowieka takim jaki jest. Dla psa wszyscy jesteśmy jednakowi. Pies traktuje wszystkich tak samo, nie 
ocenia po wyglądzie. Dlatego dziecko podczas zajęć zapomina o swojej chorobie, kalectwie i wyglądzie.
Kolejnym aspektem jest to, że dzieci czują się potrzebne. Pielęgnując psa, karmiąc go, wydając mu 
komendy, prowadząc na smyczy dzieci wiedzą, że są im potrzebne, a jednocześnie nieświadomie 
ćwiczą.
To działanie jest realizowane dzięki współfinansowaniu przez PFRON i 1% podatku dla AMI.

Projekt:  „„Integracja Sensoryczna i Terapia Snoezelen sprzyja poprawie funkcjonowania dzieci 
niepełnosprawnych w życiu codziennym”.
W okresie od września do grudnia 2014 roku Fundacja AMI realizowała projekt
„Integracja Sensoryczna i Terapia Snoezelen sprzyja poprawie funkcjonowania dzieci 
niepełnosprawnych w życiu codziennym”.
Celem projektu była poprawa funkcjonowania w codziennym życiu dzieci z wyzwaniami rozwojowymi
NA CZYM POLEGA TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ?
Terapia ta polega rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia 
poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch)
oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Jest dla 
dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy 
dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy (co wiemy z 
diagnozy). Terapia ta zwana „naukową zabawą” odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w 
specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Terapeuta 
przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem 
zasady stopniowania trudności. Sprzyja to utrzymaniu stałego zainteresowania dziecka i ciągłemu 
poprawianiu jego samooceny dzięki osiąganym sukcesom. To zaś motywuje dziecko do dalszego 
wysiłku.
 
NA CZYM POLEGA TERAPIA SNOEZELEN?
Świat wokół nas jest mieszaniną światła, zapachów, rzeczy, które można poznawać za pomocą 
zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku.
Terapia w Sali Doświadczania Świata dobierana jest indywidualnie do potrzeb dziecka. W takiej Sali 
dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje.
Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje 
wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę a przede wszystkim na chęć 
podejmowania aktywności, działań.
W przeciwieństwie do wielu sytuacji życia codziennego, które zakładają od dziecka dostosowywanie się, 
w Sali Doświadczania Świata stworzone jest takie otoczenie, które jest dopasowane do niego.
Projekt realizowany był w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci w Sieradzu ul. Warcka 3 Udział w zajęciach  był 
BEZPŁATNY.
Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa łódzkiego i 
otrzymanych darowizn i 1%podatku dla AMI.

    
 Projekt:  Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Ortezie Dunag 02- kombinezonach 
kosmicznych.
W okresie od września do końca grudnia Fundacja AMI realizuje projekt: Specjalistyczna rehabilitacja 
osób niepełnosprawnych w Ortezie Dunag 02- kombinezonach kosmicznych.
W ramach projektu realizowana jest rehabilitacja 15 dzieci w okresie wrzesień-grudzień 2014 roku.
Specjalistyczna rehabilitacja dzieci będzie odbywać się nastepującymi metodami:
• Terapia Taktylna wg metody dr S. Masgutowej;
• Integracja odruchów wg metody dr S Masgutowej;
• Terapia w Kombinezonach  DUNAG 2.
Dzieci uczestniczyły w zajęciach zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami, jak również wg celów 
do osiągnięcia.
Zajęcia odbywały się w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci AMI w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 29.
Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY.
Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa łódzkiego i 
otrzymanych darowizn i 1%podatku dla AMI.
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Projekt:  Pies asystent –  niesamowity przyjaciel
okres realizacji – od styczeń 2014 – trwa nadal do 31.12.2016
Fundacja AMI po raz kolejny, szkoliła psy do pomocy osobom niepełnosprawnym ruchowo.
Od stycznia 2014 roku realizuje projekt: Pies asystent –  niesamowity przyjaciel
Już tylko w pierwszym roku AMI będzie szkolić i przekaże 4 psy asystujące dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo, a całym okresie 10 psów.
Kto to jest pies asystent?
Pies asystujący to odpowiednio przeszkolony pies, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne 
uczestnictwo w życiu społecznym. Taki czworonóg pozwala osobie niepełnosprawnej pokonywać 
bariery życia codziennego, tym samym daje poczucie dużej niezależności.
 
Gdzie osoba niepełnosprawna może wejść z psem?
Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (…), osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu z psem 
asystującym do większości budynków użyteczności publicznej.
Do obiektów tych zaliczymy budynki:
• administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości,
• kultury,
• oświaty, szkolnictwa wyższego,
• nauki,
• opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej,
• obsługi bankowej,
• handlu,
• gastronomii,
• usług,
• turystyki,
• sportu,
• obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym 
śródlądowym,
• innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym 
także budynków biurowych i socjalnych.
Osoba niepełnosprawna nie może natomiast wejść z psem asystującym do obiektów sakralnych. 
Tłumaczy się to tym, iż w wielu wyznaniach i Kościołach nie powinno się ingerować w rytualny 
charakter zachowania w świątyniach.
Kto może starać się o psa asystenta?
Pierwszeństwo otrzymania psa asystującego przysługuje osobom aktywnym, które np.
– osoba niepełnosprawna ruchowo,
– osoba w wieku aktywności zawodowej (18-60 lat),
– osoba która lubi zwierzęta na tyle, że chce spędzić z psem kilkanaście lat swego życia i uważa, że 
będzie w stanie psu zaufać,
– osoba aktywna, tzn. uczącą się, studiującą, pracującą lub udzielającą się społecznie,
– osoba posiada odpowiednie warunki finansowe i lokalowe do utrzymania psa,
– osoba zdająca sobie sprawę z obowiązków i odpowiedzialności, jaką pociąga za sobą praca z psem i 
jesteś gotowa tych obowiązków się podjąć,
Z osób zgłaszających się do Fundacji zostaną wybrane osoby i zaproszone na spotkanie w celu dalszej 
kwalifikacji do przyznania bezpłatnie psa asystenta.
Ile kosztuje otrzymanie takiego psa?
W ramach realizowanego projektu pies przekazywany jest BEZPŁATNIE.
Wszystkie koszty w okresie przygotowania i szkolenia psa ponosi Fundacja. 
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu PFRON i środkom z 1% podatku dla Fundacji AMI.
 

 Projekt:  Kompleksowa specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych szansą ich 
samodzielności
okres realizacji – od marzec 2014 – trwa nadal do 28.02.2017

Kompleksowa specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych szansą ich samodzielności” to 
kolejny projekt skierowany do dzieci niepełnosprawnych, który jest realizowany w Ośrodku AMI w 
Sieradzu od marca 2014 roku przez okres 3 lat.
Już w pierwszym roku zostanie zrealizowanych ponad 6400 indywidualnych bezpłatnych zajęć 
terapeutycznych. Kompleksowe zajęcia rehabilitacyjne oferowane w ramach projektu to:
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• Integracja Sensoryczna;
• Sala Doświadczania Świata;
• Kinezjoterapia;
• Rehabilitacja w Ortezie DUNAG 2
• Masaż;
• Terapia behawioralna;
• Gimnastyka korekcyjna;
• Dogoterapia;
• Terapia logopedyczna/neurologopedyczna;
• Kinesjology Taping;
• Neurosensoryczna Terapia Taktylna dr Swietłany Masgutowej;
• PROGRAM TEACCH;
• Terapia przez sztukę.
Jak widać w ramach projektu będzie realizowany szeroki wachlarz specjalistycznych zajęć. W ramach 
projektu fundacja pomaga dzieciom z autyzmem, porażeniem mózgowym, z chorobami genetycznymi i 
innymi schorzeniami.
Rodzicu, jeśli jesteś zainteresowany, zgłoś się już dziś do Ośrodka AMI w Sieradzu. Tak kompleksowe 
zajęcia dadzą Twojemu dziecku szansę na lepsze życie.
Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie przez dziecko aktualnego orzeczenia o 
niepełnosprawności.
To działanie jest realizowane dzięki współfinansowaniu przez PFRON i 1% podatku dla AMI 

 
Działanie:  POMOC SPOŁECZNA i Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych

• Ochrona zdrowia i działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych;
• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób; aby umożliwić im życie 
w warunkach odpowiadających godności  człowieka;
Finansowanie leczenia i rehabilitacji podopiecznych 

Fundacja AMI w 2014  roku przeznaczyła środki finansowe pozyskane z 1% podatku jak również 
z darowizn na cele związane z ochroną zdrowia podopiecznych fundacji. Dzięki prowadzonym 
subkontom dla dzieci i dorosłych udało się zaangażować rodziców w pozyskiwaniu środków na leczenie 
i rehabilitację dzieci. Pomagamy dzieciom i osobom niepełnosprawnym szukać środków na leczenie i 
rehabilitację. 
Udało się sfinansować turnusy rehabilitacyjne, specjalistyczną rehabilitację, zakup leków, leczenie 
zagraniczne, czy winda do budynku dla osoby niepełnosprawnej ruchowo czy inne niezbędne środki do 
prawidłowego procesu leczenia i edukacji dzieci. Dodatkowo fundacja przyznała pomoc finansową dla 
dzieci - podopiecznych fundacji znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
W 2014 roku Fundacja AMI na finansowanie rehabilitacji i pomoc podopiecznym przeznaczyła kwotę 
ponad 160 tyś zł.

WSPARCIE DLA RODZICÓW

Dodatkowo, aby pomóc dzieciom i ich rodzicom korzystanie z zajęć w Akademii, uruchomiono program: 
„DAJMY DZIECIOM PRZYSZŁOŚĆ”, gdzie fundacja pomaga w pozyskiwaniu środków finansowych na cele 
związane z ochroną zdrowia podopiecznych. Dzięki temu programowi udało się pozyskać środki 
finansowe od lokalnych firm, czy fundacji wspierających dzieci niepełnosprawne.

Pomagamy rodzicom pisać wnioski, pisma, tak aby zapewnić dzieciom nieodpłatne zajęcia.

Pomoc firm czy współpracujących fundacji pozwoliła na finansowanie rehabilitacji dla najbardziej 
potrzebujących dzieci. Uczestniczyły one w regularnych zajęciach rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych.

Cele dodatkowe:
Cel:  Działalność edukacyjna
Działanie: Edukacja dzieci i rodziców
W 2014 roku Fundacja „Ami” realizowała w ramach nieodpłatnej działalność pożytku publicznego 
programy edukacyjne dla dzieci w przedszkolach i szkołach na terenie województwa łódzkiego.
Projekt: Razem z psem wspinamy się po piramidzie zdrowego żywienia 
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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)

4000

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Od czerwca Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI w ramach promocji, profilaktyki i 
ochrony zdrowia  na terenie gminy Szadek i Zapolice organizuje akcje edukacyjne RAZEM Z PSEM 
WSPINAMY SIĘ PO PIRAMIDZIE ZDROWEGO ŻYWIENIA.
 
Celem głównym zadania jest podnoszenie świadomości społecznej na temat kształtowania właściwej 
postawy i zachowań prozdrowotnych dla ponad 500 dzieci, uczęszczających do przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych i uczniów klas I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Szadek i Zapolice.
Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym realizujemy w formie zabawy i poprzez 
zabawę z ulubieńcami dzieci psami terapeutami, które na co dzień pracują z dziećmi 
niepełnosprawnymi.

Dzieci bardzo pozytywnie reagują na takie akcje edukacyjne i nie mogą doczekać się kolejnej wizyty 
psich terapeutów.

Akcje edukacyjne odbywały się od czerwca do początku grudnia na terenie Gminy Szadek i Zapolice. 
Dzieci otrzymały kolorowanki i przypinki, aby na dłużej zapamiętały przekazane treści.
Zadanie z zakresu profilaktyki zdrowotnej mieszkańców i propagowania zdrowego stylu życia i 
podnoszenia świadomości zdrowotnej na terenie Gminy Szadek i Zapolice możliwe były dzięki wsparcie 
Burmistrza Gminy i Miasta Szadek i Wójta Zapolic

Akcja edukacyjna „Mój bezpieczny przyjaciel pies”
Podczas akcji edukacyjnej kynoterapeuci uczyli najmłodszych mieszkańców odpowiednich zachowań w 
obecności psa. Dzieci wiedzą już czego należy unikać w kontaktach z psami oraz w jaki sposób uchronić 
się przed agresją zwierzęcia. Zajęcia były urozmaicone zabawami edukacyjnymi z udziałem psów-
terapeutów. Dzieci podczas świetnej zabawy miały okazję poszerzyć swoją wiedzę. 
Akcje edukacyjne odbywały się w różnych placówkach oświatowych na terenie województwa łódzkiego:
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 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

Pomoc społeczna w 
tym pomoc rodzinom i
osobom w trudnej 
sytuacji życiowej i 
materialnej i 
wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób
Pomoc finansowa, 
finansowanie leczenia i 
rehabilitacji i innych 
kosztów związanych z 
leczeniem.
Fundacja Pomocy 
Osobom 
Niepełnosprawnym 
AMI realizuje pomoc 
finansowa, 
finansowanie leczenia i 
rehabilitacji i innych 
kosztów związanych z 
leczeniem i 
rehabilitacją dzieci 
niepełnosprawnych. 
1. Wsparcie finansowe 
codziennego 
funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych i 
ich rodzin, 
3. Udzielanie pomocy w 
finansowaniu zakupu 
przedmiotów 
ortopedycznych oraz 
urządzeń i pomocy 
ułatwiających 
codzienne 
funkcjonowanie dzieci 
niepełnosparwnych
4. Udzielanie pomocy w 
finansowaniu wyjazdów 
na turnusy 
rehabilitacyjne 
podopiecznych 
fundacji.

88.99.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Fundacja Pomocy 
Osobom 
Niepełnosprawnym 
AMI w zakresie 
działalności na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych 
prowadzi rehabilitację i 
edukację dzieci 
niepełnosprawnych.
Fundacja Prowadzi 
Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Edukacyjny AMI w tym 
Ośrodek rehabilitacyjny 
dla dzieci i młodzieży i 
Ośrodek diagnozy i 

86.90.A

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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terapii dzieci z 
autyzmem i chorobami 
psychicznymi w 
Zduńskiej Woli i 
podobny w Sieradzu.
W Ośrodku dzieci 
objęte są fachową 
opieką specjalistów. W 
Ośrodkach realizowane 
są bezpłatne zajęcia dla 
dzieci finansowane ze 
środków PFRON i 
Środków1% podatku
W ramach tych 
projektów odbywają się 
specjalistyczne zajęcia 
terapeutyczne w 
Zduńskiej Woli z:
· fizjoterapeutą;
· logopedą;
· neurologopedą;
· surdopedagogiem
· 
oligofrenopedagogiem;
· psychologiem;
· dogeterapeutą i 
innymi
Dodatkowo od 
września Fundacja 
otworzyła Niepubliczny 
Specjalistyczny Punkt 
Przedszkolny AMIŚ, 
gdzie podopiecznymi są 
w szczególności dzieci 
niepełnosprawne. 
Dzieci. Przedszkole 
zostało stworzone z 
myślą o wspieraniu 
rozwoju i terapii w 
szczególności dzieci z 
zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu. 
Kameralny dom 
pozwala się wyciszyć i 
skoncentrować, co 
niewątpliwie jest 
naszym priorytetem.
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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. 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizacja szkoleń i 
angażowanie młodzieży
do pracy jako 
wolontariusze,
Szkolenie psów 
asystentów osób 
niepełnosprawnych 
ruchowo
W 2014 roku fundacja 
realizowała projekty: 
Niezastąpiony Asystent 
na dobre i na złe i Pies 
asystent niezastąpiony 
przyjaciel.
W ramach projektów 
fundacja szkoliła 8 
psów asystentów osób 
niepełnosprawnych 
ruchowo. Pies 
pomocnik potrafi 
wykonać wiele poleceń; 
otwiera szafę, podaje 
upuszczone 
przedmioty, zapala 
światło, jest też bardzo 
pomocny przy 
ubieraniu się i ścieleniu 
łóżka. Takie właśnie 
psy, które służą pomocą 
osobom 
niepełnosprawnym 
poruszającym się na 
wózkach szkoliła 
fundacja w tym roku. 
Odpowiednio 
przeszkolony pies, 
ułatwiający aktywne 
uczestnictwo w życiu 
społecznym, to 
prawdziwy skarb. 
Pozwala pokonywać 
bariery życia 
codziennego i tym 
samym zapewnia 
poczucie niezależności.

94.99.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie zajęć 
dogoterapii w różnych 
typach placówek, w 
tym pokrywanie 
bezpośrednich kosztów 
organizacji tych zajęć.
Zajęcia edukacyjne 
dogoterapii w 
placówkach na terenie 
kraju. Zajęcia 
edukacyjne i 
terapeutyczne w 
Ośrodku 
Rehabilitacyjno-
Edukacyjnym AMI 
Niepublicznej  Poradni 
Psychologiczno 
Pedagogicznej, na które 
fundacja nie może 
pozyskać innych 
funduszy, tak aby 
realizować bezpłatnie. 
W tym zajęcia z 
pedagogiem, logopedą, 
terapeutą Integracji 
Sensorycznej, 
dogoterapii, 
tyflopedagogiem, 
surdologopedą.

85.60.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) 1,831,066.05 zł

ochrona i promocja 
zdrowia

Prowadzenie ośrodka 
rehabilitacji i edukacji
dzieci 
niepełnosprawnych w 
tym prowadzenie 
Ośrodka 
Rehabilitacyjno-
edukacyjnego AMI w 
tym ośrodka 
rehabilitacji dzieci i 
ośrodka diagnozy i 
terapii dzieci z 
autyzmem i chorobami 
psychicznymi.
Organizacja zajęć 
rehabilitacyjnych, 
terapeutycznych, 
organizacja wizyt 
lekarskich z psychiatrą, 
ortopedą. Prowadzenie 
wsparcia 
psychologicznego dla 
dzieci poza zajęciami 
organizowanymi w 
ramach realizowanych 
projektów, na które 
fundacja nie może 
pozyskać dodatkowego 
wsparcia aby 
realizować w/w zadania 
bezpłatnie.

86.90.A

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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a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,577,154.74 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 246,060.04 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 2,524.77 zł

e) Pozostałe przychody 5,326.50 zł

0.00 zł

106,790.00 zł

3,000.00 zł

973,969.37 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 38,909.00 zł

0.00 zł

28,959.00 zł

8,200.00 zł

1,750.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 454,900.07 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 147,069.16 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 261,622.71 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

1 Pomoc społeczna w tym pomoc osobom w trudniej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób, pomoc finansowa, finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci osób 
niepełnosprawnych

156,468.37 zł

2 Zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci w ORE AMI 21,650.00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 253,497.61 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,083,759.37 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 238,001.17 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -739.96 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,655,484.09 zł 257,937.42 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

1,339,153.57 zł 257,937.42 zł

246,800.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

7.75 zł

0.00 zł

69,522.77 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: 

3 Wkład własny w realizację projektów dotyczących rehabilitacji dzieci 25,673.23 zł

4 Uruchomienie, wyposażenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego AMIS 33,305.31 zł

1 Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji Weroniki Jaskowiak 26,462.00 zł

2 Pokrycie kosztów leczenie i rehabilitacji Julii Golębiowskiej 14,869.77 zł

3 Pokrycie kosztów leczenia Mateusza Owczarka 15,115.00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

3,685.29 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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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.)

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

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)

17.0 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)

11.3 etatów

42.0 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 591,078.51 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

295,543.27 zł

295,543.27 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 295,535.24 zł

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

591,078.51 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 91,674.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 499,404.51 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)

792.22 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)

1,094.78 zł

15.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

15.00 osób

3.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

3.00 osób

0.00 osób
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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

3,220.00 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)

Dwie osoby z Zarządu zatrudnione były na podstawie 
umów zleceń z tytułu koordynacji niektórych projektów. 
Praca w Zarządzie wykonywana była społecznie.

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

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

1 Akcja edukacyjna: „Razem z 
psem wspinamy się po 
piramidzie zdrowego 
żywienia”

Celem zadania było 
podnoszenie świadomości 
społecznej na temat 
kształtowania właściwej 
postawy i zachowań 
prozdrowotnych  poprzez akcję 
edukacyjną dla  dzieci z gminy 
Zapolice

Urząd Gminy Zapolice 1,000.00 zł

2 Akcja edukacyjna dla dzieci: 
„RAZEM Z PSEM WSPINAMY 
SIĘ PO PIRAMIDZIE 
ZDROWEGO ŻYWIENIA”

Celem zadania było 
podnoszenie świadomości 
społecznej na temat 
kształtowania właściwej 
postawy i zachowań 
prozdrowotnych  poprzez akcję 
edukacyjną dla dzieci z gminy 
Szadek.

Burmistrz Gminy i Miasta Szadek 2,000.00 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

3,900.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 PFRON „Skuteczna 
komunikacja przejawem 
samodzielności – zajęcia 
indywidualne dla dzieci 
niepełnosprawnych”   
2013_2014

II rok projektu do 31.03.2014. 
Celem zadania było 
zapewnienie dzieciom 
niepełnosprawnym 
specjalistycznych 
indywidualnych zajęć 
terapeutycznych dla dzieci z 
zaburzeniami w komunikacji.

PFRON 27,060.36 zł

2 PFRON „Skuteczna 
komunikacja przejawem 
samodzielności – zajęcia 
indywidualne dla dzieci 
niepełnosprawnych”   
2014_2015

III rok projektu od 01.04.2014 
do 31.03.2015. Celem zadania 
było zapewnienie dzieciom 
niepełnosprawnym 
specjalistycznych 
indywidualnych zajęć 
terapeutycznych dla dzieci z 
zaburzeniami w komunikacji.

PFRON 87,299.68 zł

3 PFRON „Kroki ku lepszej 
przyszłości – zajęcia dla 
dzieci niepełnosprawnych”  
2013_2014

II rok projektu do 31.03.2014. 
Celem zadania było 
zapewnienie dzieciom 
niepełnosprawnym 
specjalistycznych 
indywidualnych zajęć 
terapeutycznych dla dzieci z 
zaburzeniami w ruchu i 
sensorycznymi.

PFRON 30,926.01 zł

4 PFRON „Kroki ku lepszej 
przyszłości – zajęcia dla 
dzieci niepełnosprawnych”  
2014_2015

III rok projektu od 01.04.2014 
do 31.03.2015. Celem zadania 
było zapewnienie dzieciom 
niepełnosprawnym 
specjalistycznych 
indywidualnych zajęć 
terapeutycznych dla dzieci z 
zaburzeniami w ruchu i 
sensorycznymi.

PFRON 81,000.05 zł

5 PFRON „Pomagamy 
odzyskać nadzieję tam gdzie 
jej nie ma – rehabilitacja 
osób niepełnosprawnych”  
2013_2014 ROK_1

I rok projektu do 31.03.2014. 
Celem zadania było 
zapewnienie dzieciom 
niepełnosprawnym 
specjalistycznego wsparcia 
terapeutycznego w wymiarze 5 
godzin tygodniowo przez okres 
realizacji projektu.

PFRON 77,265.80 zł

6 PFRON „Pomagamy 
odzyskać nadzieję tam gdzie 
jej nie ma – rehabilitacja 
osób niepełnosprawnych”  
2014_2015 ROK_2

II rok projektu od 01.04.2014. 
Celem zadania było 
zapewnienie dzieciom 
niepełnosprawnym 
specjalistycznego wsparcia 
terapeutycznego w wymiarze 5 
godzin tygodniowo przez okres 
realizacji projektu.

PFRON 217,981.46 zł

7 PFRON „Aktywnie DOGonić 
rówieśników - dogoterapia w 
rehabilitacji 
niepełnosprawnego dziecka"

Celem zadania jest zwiększenie 
samodzielności beneficjentów 
ostatecznych zadania tj. 60 
dzieci niepełnosprawnych 
poprzez organizację 
specjalistycznych zajęć 
dogoterapii w okresie realizacji 
zadania.

PFRON 73,366.60 zł

Druk: MPiPS 20



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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

8 PFRON "PIES ASYSTENT-
NIESAMOWITY PRZYJACIEL"

Celem zadaniajest 
przygotowanie w w pierwszym 
roku trwania projektu 4 psów 
asystentów do pracy z osobami 
niepełnosprawnymi ruchowo i 
przekazanie ich beneficjentom 
projektu.

PFRON 107,900.07 zł

9 PFRON "Kompleksowa 
specjalistyczna rehabilitacja 
dzieci niepełnosprawnych 
szansą do ich 
samodzielności"

Celem zadania było pomoc 40 
niepełnosprawnym dzieciom 
poprzez zwiększenie ich 
samodzielności  i 
funkcjonowania w 
społeczeństwie oraz pomoc w 
wykonywaniu czynności 
samoobsługowych poprzez 
organizację specjalistycznych 
zajęć terapeutycznych; dążenie 
do tego, aby dziecko w 
przyszłości mogło być 
maksymalnie niezależne od 
opiekunów.

PFRON 242,126.79 zł

10 RCPS PFRON Projekt 
"Specjalistyczna rehabilitacja 
osób niepełnosprawnych w 
Ortezie Dunag 02 – 
kombinezonach 
kosmicznych"

Celem głównym projektu była 
poprawa stanu zdrowia 15 osób 
niepełnosprawnych poprzez 
organizację specjalistycznych 
zajęć w okresie od 25.08.2014r. 
do 19.12.2014r

RCPS w Łodzi 12,972.26 zł

11 RCPS budżet Woj. Łódz. 
"RCPS „Integracja 
Sensoryczna i Terapia 
Snoezelen (Sala 
Doświadczania Świata) 
sprzyja poprawie 
funkcjonowania dzieci 
niepełnosprawnych w życiu 
codziennym”

Celem głównym projektu była 
poprawa funkcjonowania w 
życiu codziennym 7 dzieci 
niepełnosprawnych z terenów 
powiatu sieradzkiego, dzięki 
zajęciom metodą Integracji 
Sensorycznej oraz w Sali 
Doświadczania Świata w okresie 
sierpień – grudzień 2014 roku.

RCPS w Łodzi 16,070.29 zł

Druk: MPiPS 21



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 (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

Arkadiusz Rutkowski
31.03.2015 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 3

2 ZUS 1

3 Urząd Gminy Zapolice 1

4 PFRON 1

5 Powiatowa Straż Pożarna 2

Druk: MPiPS 22


