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I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "AMI"

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE Powiat 
ZDUŃSKOWOLSKI

Gmina ZDUŃSKA WOLA 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
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Arkadiusz Rutkowski- Prezes Zarządu
Anna Urbaniak – Wiceprezes Zarządu
Anna Rutkowska- Członek Zarządu

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

Anna Borszczewska-Jasińska 
Agnieszka Wójcik

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)
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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.
• praca terapeutyczna z udziałem zwierząt;
• niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom przez 
dążenie do poprawy ich sytuacji, realizacja programów 
profilaktycznych i prozdrowotnych
• 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;
• działalność charytatywna polegająca 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

Celem fundacji jest również:
• działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
• ochrona i promocja zdrowia, działania profilaktyczne, 
prozdrowotne i antyuzależnieniowe, oraz edukacja ekologiczna i 
ochrona środowiska;
• promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych; 
• nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
• upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego; 
• porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 
patologiom społecznym; 
• promocji i organizacji wolontariatu; 
• upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój 
demokracji;
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

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 placówki wsparcia dziennego, prowadzenie 
placówek rehabilitacyjnych, terapeutycznych, opiekuńczych 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 rehabilitacja; 
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,
 organizacja 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;
 organizacja i finansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie środków 
przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób 
niepełnosprawnych;
 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
 edukacja 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 kampanii informacyjnych i szkoleniowych;
 zebranie wiedzy naukowej, która pozwoli na jak największe 
wykorzystanie zwierząt w szeroko pojętej terapii;
 współpracę z osobami oraz instytucjami o podobnych celach 
działania;
 opiniowanie projektów dotyczących terapii z udziałem zwierząt;
 prowadzenie zajęć edukacyjnych, pokazów dla dzieci, młodzieży i 
osób niepełnosprawnych;
 działania mające na celu integracje osób niepełnosprawnych;
 działalność szkoleniową;
 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.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Działalność Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI polega na 
organizowaniu bezpośredniej pomocy dzieciom, osobom chorym i 
niepełnosprawnym poprzez organizację zajęć terapeutycznych, edukacyjnych, 
dogoterapii, rehabilitacyjnych jak również poprzez kompleksową obsługę 
subkont. Na subkontach gromadzone są środki finansowe z przeznaczeniem na 
kosztowne często długoterminowe leczenie, rehabilitację i zakup leków, sprzętu 
rehabilitacyjnego. 

Organizacja Zajęć dogoterapii:
Fundacja prowadzi terapie kontaktową z udziałem zwierząt, czyli dogoterapię. 
Fundacja prowadzi regularne zajęcia dogoterapii w Szkołach Integracyjnych, 
Przedszkolach Integracyjnych, Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, Szpitalu 
Psychiatrycznym, w Stowarzyszeniach i Fundacjach współpracujących. Łącznie 
fundacja regularnie współpracuje z 15 placówkami na terenie województwa 
łódzkiego i wielkopolskiego. Ilość dzieci objętych wsparciem w ramach zajęć 
dogoterapii to niespełna 300 osób.

W ramach tej działalności fundacja realizuje między innymi projekty:

Projekt nr 1:  „Zajęcia wspomagające rehabilitację i edukację dzieci 
niepełnosprawnych”. okres realizacji – od września 2010 – do 31.03.2013. 
Projekt współfinansowany przez PFRON, którego beneficjentami jest 41dzieci 
niepełnosprawnych. W ramach projektu kynoterapeuci pracujący dla fundacji 
odwiedzają wyznaczone placówki zlokalizowane na terenie województwa 
łódzkiego oraz w Kaliszu, prowadząc w nich zajęcia kynoterapii.  Wkład własny 
fundacji w projekt stanowią środki pozyskane z 1% podatku.
W ramach programu Fundacja AMI prowadzi zajęcia dogoterapii z elementami 
arteterapii w następujących placówkach na terenie województwa łódzkiego i 
wielkopolskiego:
• Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 9 w Zduńskiej Woli,
• Przedszkole nr 6 w Zduńskiej Woli,
• Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu,
• Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu, w tym również Przedszkole 
Specjalne,
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łasku.
Łącznie w II okresie realizacji Fundacja AMI realizuje 576 godzin zajęć 
dogoterapii dla 41 dzieci w 15 grupach.

Dodatkowo fundacja prowadzi zajęcia edukacyjne z udziałem psów w 
placówkach oświatowo-wychowawczych dla dzieci zdrowych. W 2011 roku 
fundacja prowadziła akcje edukacyjne w ponad 40 placówkach oświatowych.
Dodatkowo fundacja realizowała następujące projekty edukacyjne:

Projekt nr 2: Projekt edukacyjny: „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. Akcja edukacyjna była współfinansowana przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany dla 
przedszkoli oraz szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie powiatu 
łaskiego. Celem głównym projektu było podniesienie poziomu wiedzy 1446 
dzieci uczęszczających do przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych 

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
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Projekt nr 3: Akcja edukacyjna: „Żyj zdrowo – myśl sprawniej”  
kwiecień – listopad 2011r. - projekt: „Żyj zdrowo – myśl sprawniej” 
współfinansowany przez Urząd Miasta Zduńska Wola. Cykl zajęć składał się z 
dwóch tematów. W okresie wiosennym zrealizowano około 40 zajęć w których 
uczestniczyło około 1000 dzieci. Drugi cykl zajęć zaczął się we wrześniu, gdzie 
również zrealizowano około 40 akcji edukacyjnych obejmujących około 1000 
dzieci – mieszkańców miasta Zduńska Wola.  Przedmiotem projektu była 
edukacja dzieci w zakresie zdrowego stylu życia.

Projekt nr 4: Akcja edukacyjna: „Jestem odpowiedzialny za swojego pupila”. 
Akcja miała na celu uświadomić dzieciom obowiązki jakie spoczywają na 
właścicielach czworonogów. Dzieci dowiedziały się czego wymaga opieka nad 
psem: systematycznego  oraz wartościowego karmienia, wizyt u weterynarza, 
higieny np. szczotkowania sierści, kąpieli, wyprowadzania psa na spacer i 
sprzątania po nim, a także zapewnienia mu własnego spokojnego miejsca. 
Przedszkolaki miały okazję bezpośrednio doświadczyć jak wykonywać dane 
czynności. Zajęcia dla dzieci były bezpłatne, finansowane w ramach środków 
pozyskanych z 1% podatku.
 Placówki, które odwiedzili nasi terapeuci to:
• Publiczne Przedszkole nr 3 w Zduńskiej Woli,
• Publiczne Przedszkole nr 5 w Zduńskiej Woli,
• Publiczne Przedszkole nr 10 „Pod Słoneczkiem” w Zduńskiej Woli, 
• Publiczne Przedszkole nr 7 w Karsznicach,
• Przedszkole nr 3 w Łasku.

Zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne:

W ramach organizacji bezpośredniej pomocy dzieciom, osobom 
niepełnosprawnym w 2011 roku w Akademii AMI fundacja realizowała zajęcia 
terapeutyczne. Lokal fundacji stawia przed naszą organizacją nowe możliwości 
rozwoju. W 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 PNF, integracji sensorycznej, Kinesjology 
Taping, zajęć w sali doświadczania świata. Oferujemy także wsparcie 
pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne i inne działania rewalidacyjne. 
Dodatkowo w 2011 roku fundacja poszerzyła ofertę o zajęcia w kombinezonach 
DUNAG 02. W ramach prowadzonych zajęć w Akademii fundacja wspiera około 
60 dzieci.

W 2011 roku fundacja realizowała kilka znaczących projektów 
współfinansowanych z różnych źródeł w których wkład własny fundacji stanowiły 
środki pozyskane z 1% podatku. Realizowane projekty to:

Projekt nr 5:  „Rozwijanie Aktywności Społecznej Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej” 
Okres realizacji:  od sierpnia 2010r. – do 31.03.2013
Projekt współfinansowany przez PFRON, którego beneficjentami są dzieci 
niepełnosprawne z województwa łódzkiego. W ramach projektu beneficjenci 
ostateczni zadania korzystają z zajęć terapeutycznych z fizjoterapeutą, 
logopedą, psychologiem oraz kynoterapeutą. 
W ramach projektu „Rozwijanie aktywności społecznej...” 14 dzieci 
niepełnosprawnych trzy razy w tygodniu korzysta z nieodpłatnych zajęć 
terapeutycznych prowadzonych metodami:
• Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów wg metody dr S. Masgutowej;
• Integracja Odruchów Twarzy;
• Terapia Taktylna wg metody dr S. Masgutowej;
• Elementy metody PNF;
• Terapia behawioralna;
• Kynoterapia (dogoterapia).
Łącznie w II roku realizacji projektu fundacja realizuje 1722 godziny 
indywidualnych zajęć dla 14 dzieci.

Projekt nr 6 „Zajęcia metodą Integracji Sensorycznej i sali doświadczania świata 
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drogą do poprawy funkcjonowania w życiu codziennym niepełnosprawnych 
dzieci”
Okres realizacji - kwiecień – grudzień 2011r.
Przez 8 miesięcy 7 dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatów 
zduńskowolskiego oraz sieradzkiego uczestniczyło w zajęciach w sali 
doświadczania świata. Łącznie zrealizowano 187 godzin zajęć. Dzięki realizacji 
projektu, prócz umożliwienia dzieciom nieodpłatnej terapii, fundacja miała 
możliwość doposażenia sali. Realizacja projektu umożliwiła niepełnosprawnym 
dzieciom udział w nieodpłatnych zajęciach terapeutycznych w pobliżu miejsca 
zamieszkania. Głównym celem terapii w takiej sali jest poznawanie świata 
wszystkimi zmysłami: wzroku, dotyku, słuchu i węchu. W pomieszczeniu tym 
dziecko poddawane jest wpływowi różnorodnych bodźców dźwiękowych, 
świetlnych, zapachowych i mechanicznych.
Elementy tworzące salę oddziałują korzystnie na poznawcze, zmysłowe i 
fizyczne niepełnosprawności i umożliwiają odprężenie lub stymulację. Pobyt w 
sali pozwala na chłonięcie, badanie i kontrolowane szerokiego zakresu bodźców 
zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i 
odprężenia, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi. W 
bezpiecznym, wygodnym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane muzyką. 
Pozytywne działania przenoszą się w inne sytuacje i w konsekwencji stymulacja 
i interakcja prowadzą do poprawy komunikacji, którą osoby niepełnosprawne 
mają często poważnie zaburzoną. Terapeuci, prowadzący zajęcia w sali 
doświadczania świata, stosują ciekawe metody pracy, a co najważniejsze – 
skuteczne. 
W ramach projektu zrealizowano 187 godzin indywidualnych zajęć z 7 dzieci 
niepełnosprawnych. 

Projekt nr 7 „Słyszę, rozumiem i mówię chętnie”okres realizacji: listopad - 
grudzień 2011 r.
Przedmiotem projektu była realizacja zajęć z neurologopedą oraz psychologiem 
dla 10 dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących teren województwa łódzkiego. 
Celem głównym projektu było zwiększenie umiejętności porozumiewania się z 
otoczeniem 10 dzieci niepełnosprawnych poprzez organizację specjalistycznych 
zajęć. Do projektu zostały zakwalifikowane dzieci i młodzież niepełnosprawna do 
18 roku życia, u których ze względu na bariery komunikacyjne wskazana została 
praca logopedyczna/neurologopedyczna, bądź też opieka i stymulacja 
psychologiczna. Proces rekrutacji cieszył się dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców, jednak objęciem możliwe było jedynie 
10 dzieci. W ramach projektu zrealizowano 320 godzin indywidualnych zajęć z 
dziećmi niepełnosprawnymi - projekt współfinansowany ze środków PFRON, 
będących w dyspozycji Zarząd Województwa Łódzkiego. 

Edukacja dzieci, rodziców, kadry wolontariuszy

W 2011 roku fundacja realizowała działania, których celem była poprawa jakości 
funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych. W ramach tego realizowała 
następujące działania:

Projekt nr 8:  PROJEKT:  „Potrafię pomóc swojemu podopiecznemu”
Okres realizacji wrzesień – grudzień 2011r.
Celem głównym projektu była poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób 
niepełnosprawnych. Projekt zakładał zwiększenie wiedzy między innymi 
opiekunów i terapeutów na temat nowoczesnych metod rehabilitacji.  W ramach 
projektu zostały przeprowadzone 3 szkolenia:
- Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych (autorstwa dr S. Masgutowej) 
- Ruchy archetypowe i rozwój psychomotoryczny (autor: S. Masgutowa, D. 
Masgutov)
- Diagnozowanie odruchów i ich schematów  (autorstwa dr S. Masgutowej) 
oraz warsztaty z psychologiem.

W ramach projektu swoje umiejętności podniosło 15 osób: terapeuci, 
wolontariusze pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi a także rodzice dzieci 
niepełnosprawnych. Dzięki realizacji projektu uczestnicy prócz poszerzenia 
swojej wiedzy mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat 
pracy z osobami niepełnosprawnymi. Udział w projekcie pozwolił także 
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uczestnikom na zwiększenie wiary we własne możliwości. 
Szkolenia były nastawione na zdobycie praktycznych umiejętności, jednak każdy 
z uczestników musiał poznać podstawy teoretyczne żeby dobrze zrozumieć 
założenia pracy metodami dr S. Masgutowej. Projekt współfinansowany ze 
środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego. 

Dodatkowo fundacja realizowała inne działania edukacyjne dzieci

Akcja edukacyjna: „Wakacje z psem”
Okres wakacyjny Fundacja „Ami” wykorzystała na wszechstronna edukację 
dzieci z terenu Zduńskiej Woli i okolic, przygotowując cykl zajęć składający się 
na:
- grupowe zajęcia kynoterapii,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia taneczne.
W okresie wakacji z zajęć skorzystało ponad 30 dzieci
Akcja cieszyła się ogromną popularnością wśród dzieci. Wszystkie zajęcia w 
ramach akcji były organizowane w ramach środków pozyskanych z 1% podatku

Działania: Wolontariat to mój bzik” – akcja edukacyjna Fundacji AMI
Ważnym rdzeniem każdej organizacji pozarządowej jest grupa solidnych 
wolontariuszy. Fundacja „Ami” od wielu lat współpracuje z ludźmi oddanymi 
pracy z dziećmi, w tym także z młodzieżą która chętnie pomaga przy licznych 
imprezach plenerowych, zajęciach terapeutycznych, zbiórkach publicznych.
Podczas spotkań przedstawiciele fundacji prezentowali działalność organizacji, 
aspekty prawne wolontariatu, a także wskazywali obszary, w jakich mogliby 
realizować się młodzi ludzie. Uczniowie mieli możliwość poznania „cieni i 
blasków” bycia wolontariuszem, zastanowić się głębiej czym jest wolontariat oraz 
czy są obszary w jakich mogliby się realizować. W spotkaniu uczestniczyły 
osoby na co dzień pracujące z dziećmi niepełnosprawnymi, między innymi 
wieloletnia wolontariuszka, członek Rady Fundacji „Ami”, inicjator spotkań w 
PG2: Anna Jasińska – Borszczewska, która opowiadała o swojej przygodzie z 
wolontariatem. Podczas spotkania udzielali się także kynoterapeutka Anna 
Wyrwas oraz Prezes Zarządu Arkadiusz Rutkowski – systematycznie 
prowadzący zajęcia kynoterapii. O działalności Fundacji „Ami” oraz kwestiach 
formalnych związanych z wolontariatem opowiadała Małgorzata Wolna. Celem 
zachęcenia młodych ludzi do bycia wolontariuszami w spotkaniach uczestniczyły 
psy terapeutyczne Fundacji „Ami”. Spotkaniami w ramach akcji zostały objęte 
wszystkie klasy PG2. Organizacja będzie chciała stopniowo odwiedzać 
wszystkie szkoły gimnazjalne w Zduńskiej Woli.

Fundacja AMI na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej 
„Kompleksowe leczenie w psychiatrii dzieci i młodzieży”
Przez dwa dni w Warcie odbywała się ogólnopolska konferencja naukowo-
szkoleniowa pod tytułem "Kompleksowe leczenie w psychiatrii dzieci i 
młodzieży". Organizatorami były: województwo łódzkie, Stowarzyszenie RTG - 
Duszy oraz Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie.
Fundacja AMI została poproszona przez organizatorów Konferencji na 
przeprowadzenie wykładu na temat:  Dogoterapia jako pozafarmakologiczna 
metoda w leczeniu dzieci i młodzieży – prowadzący Prezes Fundacji Arkadiusz 
Rutkowski. Terapeuci z Fundacji AMI regularnie prowadzą zajęcia dogoterapii z 
dziećmi i młodzieżą na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu w Warcie. Udział w 
konferencji pozwolił ukazać wszystkim nasze działania na oddziale i efekty 
naszej pracy  Podczas konferencji Prezes Fundacji "Ami" Arkadiusz Rutkowski 
wygłosił wykład na temat: "Dogoterapia w psychiatrii dzieci i młodzieży".
Drugiego dnia były prowadzone warsztaty z zajęć dogoterapii. Ponadto nasza 
organizacja miała swoje stoisko podczas pikniku na warciańskim rynku. 
Fundacja "Ami" już od dwóch lat z powodzeniem współpracuje ze szpitalem w 
Warcie, gdzie nasi dogoterapeuci prowadzą zajęcia dogoterapii dla 
podopiecznych oddziału: dzieci i młodzieży.

Zajęcia edukacyjne na Dziecięcym Uniwersytecie 
Fundacja AMI realizowała zajęcia edukacyjne na Dziecięcym Uniwersytecie 
Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej  w Sieradzu pt: "Czy psy potrafią 
leczyć?...". Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.

Inne działania podejmowane przez Fundację:
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Akcja charytatywna na rzecz podopiecznej fundacji Oli Kopczyńskiej
W lutym 2011r.  odbyła się akcja charytatywna, podczas której zbierane były 
pieniądze na leczenie ciężko chorej Oli. Dziewczynka urodziła się z Zespołem 
Arnolda-Chiariego, przepukliną oponowo-rdzeniową oraz wodogłowiem. Oleńka 
jest podopieczną Fundacji AMI, biorąc pod uwagę jej ciężki stan została ona 
objęta indywidualną rehabilitacją w domu. Rehabilitantka z Fundacji AMI 
intensywnie pracuje z Olą w domu. Koszt rehabilitacji finansuje Fundacja AMI 
dzięki czemu rodzice Oli nie ponoszą kosztów z tym związanych. Jednak pomoc 
Oli to też inne koszty niezbędne podczas leczenia.Festyn dla Oli nie mógł się 
odbyć bez psów terapeutycznych. Nasze psiaki zabawiały dzieciaki podczas 
festynu

Fundacja AMI uczestnikiem  Sympozjum „Zespół Williamsa - I Ogólnopolski 
Zjazd Naukowo-Edukacyjny” 18-20 marca 2011 Topola Królewska
W dniach 18-20 marca 2011 roku w Topoli Królewskiej odbył się I Ogólnopolski 
Zjazd Naukowo-Edukacyjny dotyczący Zespołu Williamsa. Uczestniczyło w nim 
około 38 rodzin osób dotkniętych tym zespołem, lekarze, psychologowie i 
terapeuci, pedagodzy z całej Polski zajmujących się tematyką ZW oraz 
wolontariusze i studenci. Podczas zjazdu odbyła się premiera książki autorstwa 
dr Magdaleny Giers „Zespół Williamsa”.W Zjeździe wzięli udział osoby z 
Zespołem Williamsa i ich rodzice oraz lekarze różnych specjalności (kardiolodzy, 
endokrynolodzy, rehabilitanci, pediatrzy, genetycy), psycholodzy i inni 
zainteresowani tą problematyką z całej Polski.

Fundacja AMI na urodzinowym festynie marketu Mrówka w Zduńskiej Woli
W dniu 16.04.2011 roku, market Mrówka w Zduńskiej Woli obchodził swoje 
pierwsze urodziny. Podczas imprezy swoje stoisko z atrakcjami dla 
najmłodszych miała również Fundacja Ami. Podczas imprezy przeprowadzana 
była zbiórka publiczna na sprzęt do rehabilitacji dzieci. Udało sie zebrać 1920zł. 

TARGI Firm
W maju 2012 Fundacja AMI pojawiła się na Targach Firm organizowanych przez 
Urząd Miasta Zduńska Wola. Organizacja była promowana przez wolontariuszy 
oraz kynoterapeutów. Podczas spotkania zostały zapewnione atrakcje dla dzieci.

Od przedszkolaka do pierwszaka"- festyn w Publicznym Przedszkolu nr 6 w 
Zduńskiej Woli.
Miesiąc czerwiec obfitował w wiele imprez związanych z obchodami Dnia 
Dziecka oraz Dnia Rodziny. Fundacja „AMI” wraz ze swoimi psami urozmaicała 
ich przebieg, sprawiając radość najmłodszym uczestnikom tych imprez. W 
ramach czerwcowych wydarzeń Fundacja "Ami" gościła podczas rodzinnej 
imprezy w zaprzyjaźnionym przedszkolu przy ulicy Żytniej. Najbardziej z naszej 
wizyty zadowolone były dzieci z grupy integracyjnej, które na co dzień 
uczestniczą  w zajęciach prowadzonych przez naszych kynoterapeutów. 

Rodzinne świętowanie - festyn w Rembieszowie
Podczas imprezy stoisko fundacji jak zwykle obfitowało w atrakcje dla dzieci: tory 
przeszkód, tunele, zabawy z psami. Do dyspozycji milusińskich były także 
materace na których mogły odpocząć po intensywnej zabawie. Stoisko cieszyło 
się bardzo dużą popularnością. 

Parafialny dzień dziecka u św. Pawła
W czerwcu 2011r.  po raz kolejny odbył się Parafialny Dzień Dziecka, którego 
organizatorem był ks. Janusz z parafii św. Pawła w Zduńskiej Woli. Impreza 
obfitowała w wiele atrakcji dla najmłodszych mieszkańców naszego regionu. Na 
placu kościelnym gromadziły się całe rodziny.  Podczas zabawy kynoterapeuci 
edukowali dzieci z zakresu bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami, organizując 
przy tym rozmaite zabawy. Dzieci chętnie zdobywały nową wiedzę z tego 
zakresu, bawiąc się z naszymi psiakami.

DNI Miasta Zduńska Wola
czerwiec – Fundacja AMI podczas tegorocznych Dni Miasta miała swoje stoisko. 
Na stoisku fundacji dzieci aktywnie brały udział w zabawach z psami, konkursie 
plastycznym "Przyjaciel z Fundacji AMI". Wiele frajdy dzieciom sprawiła 
Nowofundlandka Gerda, która powoziła dzieci specjalnie przygotowanym 
wózkiem.
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XVII DNI GMINY ZAPOLIC
Dnia 4 września 2011r. Fundacja "Ami" uczestniczyła w Dniach Gminy Zapolice 
prezentując swoje stoisko na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 
Zapolicach. Kynoterapeutki prowadziły zabawy dla dzieci uczestniczących w 
imprezie, jak również brały czynny udział w atrakcjach proponowanych przez 
organizatorów. Grupa dziewczyn wraz z Prezesem Fundacji na czele stawiła 
opór grupie strażaków w zawodach w ciągnięciu liną. Strażacy okazali się 
silniejsi i pokonali reprezentację Fundacji AMI.

Europejski Dzień Godności Osoby z Upośledzeniem Umysłowym 
Fundacja AMI została zaproszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych "Dary Losu" oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Sieradzu z na uroczystość obchodów Europejskiego Dnia 
Godności Osoby z Upośledzeniem Umysłowym.

Impreza Mikołajkowa „Mikołaju przybądź
W grudniu 2011 roku impreza Mikołajkowa „Mikołaju przybądź ”, która odbyła się 
w Akademii AMI. 
Przygotowano szereg atrakcji dla maluchów. Wiele emocji wzbudziło malowanie 
wielkich świątecznych obrazów, zabawy z psami terapeutycznymi przebranymi 
za renifery, a najwięcej wizyta Mikołaja, który obdarzył każde dziecko 
wspaniałym prezentem. Dodatkowo Mikołaj miał wielką prośbę do dzieci aby 
udekorowały sanie Mikołaja (malowanie palcami auta fundacji)

Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
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.
W roku 2011 program wsparły:  Elektrociepłownia Zduńska Wola, Kopalnia 
Węgla Brunatnego Adamus; Fabryka Maszyn i Urządzeń POLMATEX, Apteka 
GALMED sp jawna, Vix Filtron sp zoo. Pomoc firm pozwoliła na finansowanie 
rehabilitacji dla najbardziej potrzebujących dzieci. Uczestniczyły one w 
regularnych zajęciach rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych. Fundacja AMI.
W 2011 roku przeznaczyła środki finansowe pozyskane z 1% podatku, jak 
również z darowizn na cele związane z ochroną zdrowia podopiecznych fundacji. 
Udało się sfinansować turnusy rehabilitacyjne, specjalistyczną rehabilitację, 
leczenie, zakup leków i niezbędnych środków do prawidłowego procesu leczenia 
i edukacji dzieci, koszty związane z przygotowaniem do przeszczepu szpiku 
jednego z podopiecznych.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

Druk: MPiPS 10



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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

2800

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

1)Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i 
osób; Pomoc finansowa, finansowanie leczenia i rehabilitacji 
dzieci i osób niepełnosprawnych. 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.
2)Organizacja zajęć terapeutycznych dla podopiecznych fundacji, 
w tym dogoterapii, terapii S. Masgutowej, Integracji Sensorycznej, 
Sali Doświadczania Świata itp.
3)Prowadzenie zajęć dogoterapii w różnych placówkach 
oświatowo- wychowawczych

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88,99,Z

86,90,E

85,60 Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

1). Prowadzenie zajęć dogoterapii w różnych placówkach w 
placówkach oświatowo- wychowawczych

2) Organizacja zajęć terapeutycznych dla podopiecznych fundacji, 
w tym dogoterapii, terapii S. Masgutowej. Integracji Sensorycznej 
itp.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

85,60,Z

86,90,Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 964,578.60 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 793,854.70 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 148,830.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 9,668.48 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 211,376.68 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 243,491.00 zł

50,000.00 zł

65,327.74 zł

7,560.00 zł

120,603.26 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 60,199.34 zł

0.00 zł

25,809.34 zł

24,500.00 zł

1,920.00 zł

0.00 zł

4,000.00 zł

0.00 zł

3,970.00 zł

8. Z innych źródeł 8,225.42 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1,150.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 154,392.15 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 199,397.80 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 697,824.06 zł 199,397.80 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

506,823.57 zł 199,397.80 zł

149,980.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

1 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób, pomoc finansowa, finansowanie leczenia i 
rehabilitacji dzieci i ośób niepełnosprawnych podopiecznych fundacji

126,004.68 zł

2 Organizacja zajęć terapeutycznych dla podopiecznych fundacji w tym dogoterapii, terapii 
S. Masgutowej, Integracji Sensorycznej, w Sali Doświadczania Śiwata itp, wkład własny w 
realizację projektów na zajęcia dla dzieci

41,993.16 zł

3 Prowadzenie zajęć dogoterapii w różnych placówkach w placówkach oświatowo- 
wychowawczych

8,512.19 zł

4 Urządzenie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata do prowadzenia zajęć 
terapeutycznych

7,092.42 zł

1 Leczenie i rehabilitacja Weroniki Jaśkowiak 18,380.00 zł

2 Leczenie i rehabilitacja Adam Kluska 13,916.80 zł

3 Leczenie i rehabilitacja Julia Gołebiowska 8,508.00 zł

4 Leczenie i rehabilitacja Kaja Bilant 8,434.46 zł
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w tym :

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

41,014.08 zł 0.00 zł

9,994.06 zł 9,994.06 zł

6.21 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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)

5.0 osób

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)

2.6 etatów

23.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób
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16.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

1.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

4.00 osób

3.00 osób

e) inne osoby 8.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 207,989.41 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

56,498.21 zł

56,498.21 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 151,491.20 zł

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

207,989.41 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 80,296.57 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 127,692.84 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

2,071.73 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

722.19 zł

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

3,705.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3,510.00 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

10. 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)

Członek Zarządu zatrudniony jest w Fundacji na 
stanowisku pedagog-kynoterapeuta, a drugi członek 
zarządu zatrudniony jest na podstawie umów zleceń z 
tytułu koordynacji niektórych projektów. Praca w Zarządzie 
wykonywana jest społecznie

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Umowa nr OP.1.2011 z dnia 23.02.2011 r Zawarta z Prezydentem Miasta Zduńska 
Wola na realizację projektu: Zapobieganie chorobom społecznym poprzez 
wspieranie działań profilaktycznych promujących zdrowy tryb życia „Żyj zdrowo-Myśl 
sprawniej.

7,560.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Umowa nr 03/R/DF/2011 z dnia 01.04.2011 r. Zawarta z Województwem Łódzkim 
reprezentowanym przez Członka Zarządu Województwa Łódzkiego i Regionalne 
Centrum Polityki Społecznej na realizację projektu: „rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych – Zajęcia metodą I

12,013.18 zł

2 Umowa nr 02/DF/PFRON/2011 z dnia 22.08.2011 r. Zawarta z Województwem 
Łódzkim reprezentowanym przez Członka Zarządu Województwa Łódzkiego i 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej na realizację projektu: „Potrafię pomóc 
swojemu podopiecznemu”

26,458.22 zł

3 Umowa nr 09/DF/PFRON/2011 z dnia 07.11.2011 r. Zawarta z Województwem 
Łódzkim reprezentowanym przez Członka Zarządu Województwa Łódzkiego i 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej na realizację projektu: „Słyszę rozumiem i 
mówię chętnie – zajęcia indywidua

26,856.34 zł
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X.Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Anna Rutkowska -Członek Zarządu 16.07.2012 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Realizacja zajęć specjalistycznych (zajęcia dogoterapii) w Przedszkolu nr 3 im. Jana 
Brzechwy w Sieradzu w ramach projektu "Przedszkola równych szans" 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze srodków EFS

5,875.00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 kontrola prawidłowości realizacji projektu:  „Mój 
bezpieczny przyjaciel pies”

Urząd Marszałkowski w Łodzi, 2011-11-03

2 kontrola prawidłowości realizacji projektu: 
„Rozwijanie aktywności społecznej dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych Oddział w 
Łodzi

2011-11-10
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