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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-14

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

Agnieszka Wojcik Członek TAK

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "AMI"

Druk: MPiPS 1



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.
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;
• promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
• nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
• ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 
• porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom 
społecznym; 
• promocja i organizacja wolontariatu; 
• upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich;
a także działania wspomagające rozwój demokracji.

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 placówki wsparcia dziennego, prowadzenie placówek 
rehabilitacyjnych, terapeutycznych, opiekuńczych dla osób 
niepełnosprawnych;
 realizowanie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom; wspieranie zajęć terapeutycznych skierowanych do osób 
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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;
  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

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH W 2013 ROKU:
Cel priorytetowy: Ochrona zdrowia 
 prowadzenie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt, czyli metody wspomagającej rehabilitację osób 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

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 nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zduńskiej Woli;
• Przedszkole integracyjne Sióstr Felicjanek im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu
• Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łasku
• Przedszkole Integracyjne nr 6 w Sieradzu
• towarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Praszce.

Dodatkowo Fundacja odwiedza grupy przedszkolne i szkolne, aby prowadzić zajęcia edukacyjne na 
terenie województwa łódzkiego. W 2013 roku odbyło się szereg spotkań jednorazowy dogoterapii w 
placówkach  na terenie działania fundacji.

W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzone są zajęcia terapeutyczne w:

• Dzieci ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „DARY LOSU” przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sieradzu;
• Stowarzyszenie TACY SAMI w Wieluniu;
• Ośrodek Adaptacyjny 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;
• Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Praszce.
b) prowadzenie placówek terapeutycznych - praca terapeutyczna:
• w Ośrodku Rehabilitacyjno –Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli;
• w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym AMI w Sieradzu

Lokal fundacji stawiał przed naszą organizacją nowe możliwości rozwoju. 
W ośrodku fundacji skupialiśmy się głównie na profesjonalnych zajęciach indywidualnych, 
dostosowanych do potrzeb każdego dziecka. Dzięki pozyskanym środkom z 1% podatku mogliśmy 
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. Oferowaliśmy także wsparcie 
pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne i inne działania rewalidacyjne. 

Zajęcia w Ośrodku prowadzone były przez 6 dni w tygodniu przez cały rok. W regularnych zajęciach 
uczestniczyło ponad 70 dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. W Ośrodku AMI prowadzone były 
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.

Od 2012 roku Fundacja AMI na prowadzony Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI posiada wpis do 
placówek medycznych i oświatowych. 

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 związku z rozwojem i ilością dzieci zgłaszających się do fundacji Zarząd Fundacji podjął decyzję o 
utworzeniu oddziału Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego AMI w Sieradzu.
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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.

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.

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

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

Projekt:  „Dogoterapia metodą wspomagania rozwoju niepełnosprawnego dziecka” 
W okresie 01.03-31-12.2013 roku Fundacja AMI prowadziła projekt Dogoterapia metodą wspomagania 
rozwoju niepełnosprawnego dziecka na terenie 3 województw.
Celem głównym projektu było zwiększenie samodzielności beneficjentów ostatecznych zadania tj. 60 
dzieci niepełnosprawnych poprzez organizację specjalistycznych zajęć wzrost sprawności ruchowej, 
usprawnianie wrażliwości dotykowej, słuchowej i wzrokowej, wzrost umiejętności komunikowania się z 
otoczeniem, rozwinięcie procesów poznawczych w tym logicznego myślenia, koncentracji uwagi.
Projekt zakładał realizację zajęć dogoterapii z elementami artyterapii, muzykoterapii i kinezjologii 
edukacyjnej w placówkach na terenie trzech województw: łódzkiego, wielkopolskiego i opolskiego.
Nieodpłatne zajęcia dogoterapii z elementami artyterapii, muzykoterapii i kinezjologii edukacyjnej w 
placówkach realizowane są w następujących placówkach:
• Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli
• Niepubliczne Przedszkole Sióstr Felicjanek w Kaliszu
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku
• Publiczne przedszkole nr 6 w Sieradzu
• Zespół Placówek Specjalnych w Praszce;
• Ośrodek Rehabilitacyjno-edukacyjny AMI
Łącznie w 30 grupach zostanie zrealizowanych ponad 900 godzin zajęć do końca bieżącego roku.  
Projekt współfinansowany był ze środków PFRON, jak również z 1% podatku dla Fundacji AMI.
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 i 
II roku realizacji. Zajęcia:
• w kombinezonach ORTEZACH DUNAG 02
• Integracji Sensorycznej
• Terapia Snoezelen, w  Sali Doświadczania Świata
• PNF.
odbywają się  w:
• Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli
• Przedszkolu Integracyjnym Sióstr Felicjanek w Kaliszu.

Tylko w pierwszym roku realizacji projektu Fundacja AMI  przeprowadziła 1800 indywidualnych zajęć 
dla dzieci niepełnosprawnych a w drugim też podobną ilość godzin. 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON, jak również z 1% podatku od osób fizycznych.

Projekt:  „Skuteczna Komunikacja przejawem samodzielności - 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)
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• z psychologiem;
• w aparatach AVS; 
Zajęcia odbywają się w:
• Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli
• Przedszkolu Integracyjnym Sióstr Felicjanek w Kaliszu.

W pierwszym roku realizacji projektu Fundacja AMI zrealizowała 1800 indywidualnych zajęć dla dzieci 
niepełnosprawnych. W kolejnym roku podobną ilość godzin.

 Projekt współfinansowany przez PFRON, jak również z 1% podatku dla Fundacji AMI

 
Projekt:  „Zajęcia wspomagające rehabilitację i edukację dzieci niepełnosprawnych”.
okres realizacji – od września 2010 –  do 31.03.2013
Projekt współfinansowany przez PFRON, którego beneficjentami było 41 dzieci niepełnosprawnych. W 
ramach projektu kynoterapeuci pracujący dla fundacji odwiedzali wyznaczone placówki zlokalizowane 
na terenie województwa łódzkiego oraz w Kaliszu, prowadząc w nich zajęcia kynoterapii. 
W ramach programu Fundacja AMI prowadziła 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,
• Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łasku
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łasku.
Łącznie w III okresie realizacji Fundacja AMI realizuje ponad 700 godzin zajęć dogoterapii dla 56 dzieci 
w 22 grupach.

 Projekt współfinansowany przez PFRON, jak również z 1% podatku dla Fundacji AMI 
Projekt: „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 III roku realizacji projektu fundacja zrealizowała 1800 godziny indywidualnych zajęć dla 15 
dzieci.
Projekt współfinansowany ze środków PFRON i !% podatku dla Fundacji AMI
Projekt: „Pomagamy odzyskać nadzieję tam gdzie jej nie ma - rehabilitacja osób niepełnosprawnych" - I 
rok
Okres realizacji:  od kwietnia 2013r. – trwa nadal do 31.03.2016
W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym AMI była prowadzona w ramach projektu rehabilitacja 30 
dzieci niepełnosprawnych. Łącznie w I roku realizacji projektu zostało zrealizowanych 5900 godzin 
indywidualnego wsparcia. Tak duża pomoc do dzieci z problemami rozwojowymi pozwoliła osiągnąć 
cele postawione dzieciom w ich rozwoju i dążeniu do normalności.

Projekt pozwalał na realizację regularnymi bezpłatnymi zajęciami wsparcia w ilości 5 godzin 
tygodniowo. Formy realizowane w ramach projektu to:
• Terapia Taktylna wg metody dr S.Masgutowej;
• Dogoterapia;
• Integracji odruchów dynamicznych i posturalnych wg metody dr S.Masgutowej;
• Terapia Ręki;
• Kinesjogogy Taping;
• Terapia pedagogiczna;
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• Zajęci metodąW. Sherborne;
• PNF;
• Arteterapia;
• Biofeedback;
• Terapia logopedyczna;
• Muzykoterapia; 
• Zajęcia z języka migowego;

Projekt Współfinansowany ze środków PFRON jak również z 1% podatku dla Fundacji 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 2013 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, koszty związane z przygotowaniem do przeszczepu 
Dodatkowo fundacja przyznała pomoc finansową dla dzieci - podopiecznych fundacji znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
W 2013 roku Fundacja AMI na finansowanie rehabilitacji i pomoc podopiecznym przeznaczyła kwotę 
120 000zł.

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.

Projekt: Niezastąpiony Asystent na dobre i na złe

W okresie marzec-grudzień 2013 Fundacji AMI realizowała projekt: Niezastąpiony Asystent na dobre i 
na złe", współfinansowanego ze środków PFRON. W ramach podjętych działań zostały zakupione, 
przeszkolone i przekazane 2 psy asystujące do osób niepełnosprawnych ruchowo.

W tym roku Spajki i Marlej to dwa labradory szkolone do tak ważnej roli psa asystenta. Nowi 
przewodnicy Joanna i Kamil aby otrzymać nieodpłatnie takiego psa musieli przejść  długie szkolenie i 
zdać  egzamin wraz z psem.

Nieodpłatne przekazanie psów dla osób niepełnosprawnych ruchowo, było możliwe dzięki 
współfinansowaniu projektu przez PFRON i środkom pozyskanym z 1% podatku. Szkolenie psów 
odbywało się w wielu miejscach, a również w Szkole Podstawowej w Holendrach (g. Zapolice) 
wynajmowanej od Wójta Gminy Zapolice. 

Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw oraz innych imprez 
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Rodzinna integracja – Andrzejki 

Na zaproszenie Sali Zabaw – KOSMOLANDII, dzieci bawiły się na czarodziejskiej zabawie andrzejkowej 
W Sali zabaw KOSMOLANDIA w niesamowitym klimacie kosmosu dzieci wraz z rodzicami i kadrą bawiły 
się nieziemsko. 
Wróżki Magda i Kasia przygotowały dla wszystkich wiele wróżb, zadań i wspólnej zabawy. 

Działo się wiele. Dzieci zmieniały się w różne zwierzątka, aż nie do poznania. Było wiele wróżb, dużo 
śmiechu i super zabawa. 
Nawet Igorek zmienił się w chrabąszcza i pozwolił namalować sobie wąsy… 

Były także małe wróżki, aniołki, oj działo się… 
Były wróżby dla dzieci: 

Nie zabrakło wspólnej zabawy z rodzicami i zadań dla rodziców, którzy dzielnie się sprawdzali. Jak 
również wspólnej zabawy z dziećmi. 

Sala Zabaw KOSMOLANDIA ze Zduńskiej Woli dołączyła do programu pomocy dzieciom DAJMY 
DZIECIOM PRZYSZŁOŚĆ. 

Dziękujemy pani Małgosi za wsparcie naszych dzieciaków. 

Spotkanie Bożonarodzeniowe 

W grudniu 2013 roku impreza Bożonarodzeniowa, która odbyła się w Sali Widowiskowej PCKS ul. Dolna 

(zdjęcie) 

Jak co roku o tej porze Fundacja AMI chce przybliżyć swoim podopiecznym ten czas rodzinny, pełen 
ciepła i dobroci. Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny i niezwykły. 

Niespełna 100 osób zgromadziło się aby wspólnie spędzić ten wielki czas. W związku z tym 
zorganizowano wigilijne spotkanie dla podopiecznych i ich rodzin, wolontariuszy, pracowników i 
przyjaciół AMI, na którym było mnóstwo atrakcji. 

Wielką atrakcją dla wszystkich były jasełka przygotowane przez dzieci i terapeutów, którzy tyle troski, 
dobroci i pracy włożyli w przygotowania. Jedni ci widoczni na scenie dla dzieci inni pomagający w 
organizacji, przygotowaniu posiłku, prezentów, strojów… 
Oj wiele się działo… 
Jasełka dla dzieci, do których zostały włączone same dzieciaki. Dzieci bardzo przeżywały swoje występy 
i sprawiło to im wielką atrakcję. 

Kolejnym punktem spotkania była wspólna integracja. W związku z tym podopieczni, przyjaciele, 
wolontariusze przystrajali specjalnie przygotowaną przez Strażaków z Kalisza choinkę 3D. 

Oczywiście nie mogło zabraknąć Mikołaja dla naszych  grzecznych i dzielnych szkrabów…  

Cele dodatkowe: 

Cel: Działalność edukacyjna 

Działanie: Edukacja dzieci i rodziców 

 W 2013 roku Fundacja „AMI” realizowała w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
programy edukacyjne dla dzieci w przedszkolach i szkołach na terenie województwa łódzkiego. 

Projekt: „W zdrowym ciele zdrowy duch. Akcja edukacyjna – profilaktyka prozdrowotna dla dzieci z 
gminy Zapolice.” 

Fundacja AMI w czerwcu 2013 roku prowadziła akcję edukacyjną 
-Akcja edukacyjna – Zapoznanie dzieci z problemami niepełnosprawności – „Z psem za Pan brat z 
chorym kolegą poznaję świat.” 
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-Zajęcia edukacyjne w ramach projektu prowadzane zostaną wg hasła „ Z PSEM ZA PAN BRAT Z 
CHORYM KOLEGOM POZNAJĘ ŚWIAT.” Spotkania mają charakter zabawowy z udziałem psów oraz 
dzieci zaktywizowanych podczas przebiegu zajęć. 

 Celem akcji edukacyjnej było przede wszystkim uświadomienie problemów życia codziennego, jakie 
niesie ze sobą niepełnosprawność oraz uwrażliwienie ich na problemy osób niepełnosprawnych. Dzieci 
podczas zabaw i scenek edukacyjnych z udziałem psa w sposób empiryczny zapoznają się z 
ograniczeniami osób niepełnosprawnych. Terapeuci z AMI przybliżając dzieciom problem 
niepełnosprawności pokazywali i uwrażliwiali dzieci, że są różne czynniki wpływające na nasz stan 
zdrowia i nasze funkcjonowanie. Jednocześnie uświadamiali dzieciom poprzez zabawę, że sami poprzez 
nieuwagę czy nieodpowiednie zachowania, głupie pomysły mogą doprowadzić do tragedii i sami mieć 
problemy ze zdrowiem. 
 Zajęcia w czerwcu były realizowane w Przedszkolu, Szkole w Zapolicach i Rembieszowie. 
Zajęcia możliwe dzięki wsparciu Wójta Gminy Zapolice i środkom pozyskanym z 1% podatku. 

Projekt: Akcja edukacyjna:  - zapoznanie dzieci z problemami niepełnosprawności, bezpieczeństwa „ Z 
psem za Pan brat z chorym kolegą poznaję świat.” , „Będę bezpieczny, będę zdrowy” 

Akcja edukacyjna na terenie Gminy Szadek 

Fundacja AMI od czerwca do grudnia tego roku będzie realizowała akcję edukacyjną
Akcja edukacyjna – zapoznanie dzieci z problemami niepełnosprawności, bezpieczeństwa: 

„Z psem za Pan brat z chorym kolegą poznaję świat”
„Będę bezpieczny, będę zdrowy” 
 Na terenie placówek oświatowo-wychowawczych na terenie gminy Szadek. 

Dzięki dotacji Burmistrza Gminy i Miasta Szadek dzieci z przedszkola i klas I-III ze szkół zlokalizowanych 
na terenie gminy Szadek wzięły udział w akcji edukacyjnej promującej profilaktykę prozdrowotną. 

Promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia poprzez akcję edukacyjną propagującą Zdowy styl życia i 
podnoszący świadomość zdrowotną najmłodszych mieszkańców gminy. 

W ramach zadania, wnioskodawca przeprowadził akcję edukacyjną w zakresie zdrowego stylu życia wg 
hasła: „Z psem za Pan brat z chorym kolegom poznaję świat”, „ Będę bezpieczny, będę zdrowy”. 

Treści edukacji zdrowotnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Fundacja AMI wprowadza w 
zabawie i poprzez zabawę. Ukazuje ona zjawiska w nowych barwach, porusza wyobraźnię, budzi 
uczucia, pokazuje co dobre, zachęca a zarazem mobilizuje do działania i podejmowania inicjatywy 
własnej. Akcja edukacyjna oczywiście będzie realizowana przy udziale psów terapeutycznych. 

Celem profilaktyki prozdrowotnej i podnoszenia świadomości zdrowotnej było nie tylko przekazanie 
wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, ale przede wszystkim rozwijanie 
umiejętności i  nawyków, które pomogą skutecznie wykorzystać tę wiedzę. 

Projekt możliwy do realizacji dzięki wsparciu Burmistrza Gminy i Miasta Szadek i środkom pozyskanym z 
1% podatku dla Fundacji AMI. 

Projekt: Z PSEM ZA PAN BRAT Z CHORYM KOLEGĄ POZNAJĘ ŚWIAT 

Od stycznia do marca 2013 roku Fundacja AMI w ramach wolontariatu pracowniczego pracowników 
banku BGŻ oddział Zduńska Wola realizowała akcje edukacyjną dla przedszkolaków z terenu Miasta i 
Gminy Zduńska Wola. 

Projekt miał na celu uświadomienie dzieciom problemów życia codziennego osób niepełnosprawnych. 
Istotne jest, aby zwrócić uwagę na potrzeby tych osób. 

Poprzez aktywną organizację zajęć edukacyjnych dzieci zmieniły swoje nastawienie do osób 
niepełnosprawnych, inaczej je postrzegając. Realizacja projektu przyczyniła się do nabycia przez dzieci 
tak ważnej umiejętności, jaką jest okazywanie szacunku drugiej, może trochę „innej osobie”, która 
może, śmiesznie chodzi, jąka się, nie mówi, czy nie może wstać. Tę inność chcieliśmy zaprezentować 
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uczestnikom zajęć, jako coś normalnego, co może przydarzyć się każdemu, koledze, mnie, siostrze. 
Uwrażliwienie dzieci na problemy, z jakimi spotykają się te „inne” dzieci, przyniesie efekty w 
przyszłości. Dzieci nie będą śmiać się i wytykać palcami osób niepełnosprawnych, a tym samym okażą 
im należyty szacunek i podadzą pomocną dłoń. 

Wspólnymi siłami możemy więcej.  

W ramach wolontariatu lokalnego uczestnikami zajęć byli również pracownicy banku, którzy 
popularyzowali ideę równości i szacunku do drugiego człowieka. 
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: 
• Szkoła w Brzeźniu 
• Szkoła w Krobanowie 
• Szkołą Podstawowa nr 13 w Zduńskiej Woli 
• Szkoła w Chojnem; 

Akcja edukacyjna: „Wakacje z psem” 

Okres wakacyjny Fundacja „AMI” wykorzystała na wszechstronną edukację dzieci z terenu Zduńskiej 
Woli i okolic, przygotowując cykl zajęć składający się na: 
- grupowe zajęcia kynoterapii,
- zajęcia plastyczne, 
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. 

Najmłodsi rozwijali swoją sprawność ruchową, manualną, wyobraźnie i twórcze myślenie, a także 
wzrosła ich  umiejętność współpracy w grupie. 
Na pociechy czekała świetna zabawa, a później miłe wspomnienia! 

Działanie: Edukacja wolontariuszy 

Wolonatriusz przed uczestnictwem w zajęciach przechodzi przeszkolenie z zakresu bezpiecznego 
zachowania podczas zajęć i podstaw Dogoterapia. Dodatkowo wolontariusze uczestniczyli w 
organizowanych w partnerstwie z Międzynarodowym Instytutem dr S. Masgutowej szkoleniach. 

Projekt: „Jestem aktywny pomagam sprawnym inaczej.” 

Okres realizacji: od sierpnia 2010r. – trwa do 31.03.2013 

W 2013 roku realizowaliśmy projekt: Jestem aktywny pomagam sprawnym inaczej. 
Grupa młodzieży uczestniczyła w różnorodnych szkoleniach, aby wiedzieć jak pomóc drugiemu. Okres 
realizacji czerwiec – grudzień 2013 rok. 
Kluczowym celem projektu było promowanie postawy dzieci i młodzieży do zwiększenia aktywności 
społecznej w relacjach z innymi w zakresie wolontariatu oraz dzielenia się pasjami, zainteresowaniami z 
nimi. 
Młodzież w dwóch grupach uczestniczyła w spotkaniach szkoleniowo-warsztatowych, które 
obejmowały m.in.: 
• „nasze sprawne dłonie” – zajęcia z arteterapii, 
• „jest sens i jest gest” – zajęcia z terapeutą, 
• „toleruję sprawnych inaczej” – zajęcia z psychologiem 
• „stres to pikuś” – zajęcia z kynoterapeutami 
• „rehabilitacja dla laika” – zajęcia z fizjoterapeutą 
Na zakończenie uczestnicy otrzymali koszulki wolontariusza i smyczki z napisem – „Jestem aktywny.” 

Szkolenia przyniosły oczekiwane efekty, młodzież włączyła się w akcje pomocy dzieciakom. 
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Na spotkaniu fizjoterapeutka Ania opowiadała o swoich doświadczeniach z czasów jak była 
wolontariuszem, jak bardzo się jej to przydało i jak dzięki temu otrzymała pracę. Takich przykładów jest 
wiele… 

Projekt był realizowany ze środków z budżetu województwa Łódzkiego i 1% podatku dla AMI. 

Działanie: Edukacja przewodników psów jak postępować z czworonogiem 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas zajęć ze zwierzętami przewodnicy psów wraz ze swoimi 
czworonogami regularnie uczestniczą w zajęciach szkoleniowych: 
• Cotygodniowe szkolenie psów w okresie wiosenno-letnim na poligonie szkoleniowym w Kromolinie;
• W okresie jesienno-zimowym w pomieszczeniach zamkniętych oraz innych wyznaczonych miejscach. 

Dodatkowo prowadzone są indywidualne konsultacje instruktora szkolenia psów z przewodnikami w 
razie pojawiających się problemów. Tylko psy uczestniczące w regularnych szkoleniach mogą wchodzić 
do placówek na zajęcia i uzyskują coroczną certyfikację. 

Cel: Promocja Fundacji i propagowanie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt 

Działania: 
• Prowadzenie strony internetowej: www.ami.org.pl, 
• Działania promocyjne podczas imprez, konferencji i innych wydarzeń,
• Organizacja kursów i seminariów, 
• Współpraca z lokalnymi mediami, 
• Szeroko pojęta promocja w Internecie, 
• Spotkania z rodzicami i z dziećmi, 
• Dystrybucja materiałów promocyjnych: plakaty, ulotki, 
• Reklamy wizualne: banery, reklamy na szybach itp. 
• Promocja na facebooku 

Promocja fundacji odbywała się przy okazji wielu imprez: 

 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 plastyczny „Przyjaciel z Fundacji AMI.” 
Wiele frajdy dzieciom sprawiła Nowofundlandka Gerda, która powiozła dzieci specjalnie 
przygotowanym wózkiem. 
 TARGI Firm 

W maju 2013 roku Fundacja AMI pojawiła się na Targach Firm organizowanych przez Urząd Miasta 
Zduńska Wola. Organizacja była promowana przez wolonatriuszy oraz kynoterapeutów. Podczas 
spotkania zostały zapewnione atrakcje dla dzieci. 
 AMI na konferencji PCPR w Sieradzu 

W dniu 15.11.2013 roku Fundacja AMI na zaproszenie WSHE w Sieradzu uczestniczyła w konferencji 
„Droga do samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób w powiecie sieradzkim.” Zostały 
zaprezentowane działania Fundacji, metody pracy jak również umiejętności psów asystentów. Trener 
Bogdan wraz z psem Marleyem prezentowali swoje umiejętności.  

Współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działania

 Fundacja AMI współpracuje z Międzynarodowym Instytutem dr S. Masgutowej  z Warszawy, który 
zajmuje się rehabilitacją dzieci od pierwszych miesięcy życia.

Fundacja współpracowała ze Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych "DRY LOSU" przy 
specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, podejmując wspólne działania na rzecz 
integracji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych.

Współpraca z Fundacją BGŻ, przy realizacji akcji edukacyjnych.

Dodatkowo Fundacja nawiązywała współpracę z kolejnymi Stowarzyszeniami i Fundacjami w celu 
realizacji wspólnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo Fundacja AMI składała kolejne wnioski o dofinansowanie z różnych źródeł.
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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)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 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 oraz 
wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób 
Pomoc finansowa, 
finansowanie leczenia i 
rehabilitacji i innych 
kosztów z tym 
związanych dzieci i 
osób 
niepełnosprawnych. 
Program DAJMY 
DZIECIOM PRZYSZŁOŚĆ

88.99.Z

promocja i organizacja 
wolontariatu

Organizacja szkoleń i 
angażowanie młodzieży 
do pracy jako 
wolontariusze, 
Szkolenie psów 
asytentów osób 
niepełnosprawnych 
ruchowo

94.99.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie ośrodka 
rehabilitacji i edukacji 
dzieci 
niepełnosprawnych

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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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) 1,304,626.40 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,082,145.88 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 201,780.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 4,369.11 zł

e) Pozostałe przychody 16,331.41 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie zajęć 
dogoterapii w różnych 
typach placówek

85.60.Z

ochrona i promocja 
zdrowia

Prowadzenie ośrodka 
rehabilitacji i edukacji 
dzieci 
niepełnosprawnych

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 222,489.97 zł
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0.00 zł

10,006.38 zł

4,001.70 zł

604,665.91 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 28,453.84 zł

0.00 zł

23,338.50 zł

5,000.00 zł

115.34 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 2,750.00 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 135,560.77 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 210,981.58 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

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

117,000.00 zł

2 Zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci w Ośrodku AMI 46,413.18 zł

3 Zakup wyposażenia do Ośrodka AMI w Sieradzu i częściowy remont 25,114.09 zł

4 Wkład własny w realzacje projektów 22,504.86 zł

1 Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji podopiecznej Fundacji Weroniki Jaśkowiak 13,919.00 zł

2 Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji podopiecznego Fundacji Owczarek Mateusza 11,035.00 zł

3 Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji podopiecznego Fundacji Hankiewicz Przemka 7,419.44 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 618,673.99 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 232,691.75 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1,100.00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,105,287.64 zł 207,482.90 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

849,454.13 zł 207,482.90 zł

202,880.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

8.50 zł

52,945.01 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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

3,498.68 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

15.0 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)

8.1 etatów

38.0 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 397,506.10 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

210,316.06 zł

210,316.06 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 187,190.04 zł

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

397,506.10 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 89,520.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 307,986.10 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)

967.36 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)

788.70 zł

14.00 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

14.00 osób

9.00 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

6.00 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

3,456.50 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)

Osoba z Zarządu Fundacji zatrudniona była jako 
oligofrenopedagog- kynoterapeta, a pozostałe osoby 
zatrudniane 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

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 Akcja edukacyjna – 
zapoznanie dzieci z 
problemami 
niepełnosprawności, 
bezpieczeństwa „Z psem za 
Pan brat z chorym kolegą 
poznaję świat” „Będę 
bezpieczny, będę zdrowy”

Akcja edukacyjna – zapoznanie 
dzieci z problemami 
niepełnosprawności, 
bezpieczeństwa

Burmistrz Gminy i Miasta Szadek 3,001.30 zł

2 „Z psem za Pan brat z 
chorym kolegą poznaję 
świat” – akcja edukacyjna – 
zapoznanie dzieci z 
problemami 
niepełnosprawności.

Akcja edukacyjna dla dzieci Urząd Gminy Zapolice 1,000.40 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

5,128.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 PFRON „Rozwijanie 
aktywności społecznej dzieci 
i młodzieży 
niepełnosprawnej” 
2012_2013

koniec III roku do 31.03.2013 
roku. Celem zadania jest 
zapewnienie dzieciom 
niepełnosprawnym 
indywidualnych zajeć 
rehabilitacyjnych

PFRON 31,634.10 zł

2 PFRON „Zajęcia 
wspomagające rehabilitację 
oraz edukację dzieci 
niepełnosprawnych” 
2012_2013

koniec III roku do 31.03.2013 
roku. Celem zadania była 
realizacja nieodpłatnych zajęć 
dogoterapii dla dzieci na 
terenie dwóch województw: 
łódzkiego i wielkopolskiego

PFRON 26,328.32 zł

3 PFRON „Kroki ku lepszej 
przyszłości – zajęcia dla 
dzieci niepełnosprawnych” 
2012_2013

koniec II roku do 31.03.2013 
roku. Celem zadania było 
zapewnienie dzieciom 
niepełnosprawnym 
specjalistycznych 
indywidualnych zajęć 
terapeutycznych  dla dzieci z 
zaburzeniami ruchu i 
sensorycznymi.

PFRON 38,945.72 zł

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

III rok projektu od 01.04.2013 
roku do 31.03.2014. Celem 
zadania było zapewnienie 
dzieciom niepełnosprawnym 
specjalistycznych 
indywidualnych zajęć 
terapeutycznych dla dzieci z 
zaburzeniami ruchu i 
sensorycznymi.

PFRON 63,648.99 zł

5 PFRON „Skuteczna 
komunikacja przejawem 
samodzielności – zajęcia 
indywidualne dla dzieci 
niepełnosprawnych” 
2012_2013

koniec II roku do 31.03.2013 
roku. Celem zadania było 
zapewnienie dzieciom 
niepełnosprawnym 
specjalistycznych 
indywidualnych zajęć 
terapeutycznych dla dzieci z 
zaburzeniami w komunikacji.

PFRON 32,762.36 zł

6 PFRON „Skuteczna 
komunikacja przejawem 
samodzielności – zajęcia 
indywidualne dla dzieci 
niepełnosprawnych” 
2013_2014

III rok projektu od 01.04.2013 
roku do 31.03.2014. Celem 
zadania było zapewnienie 
dzieciom niepełnosprawnym 
specjalistycznych 
indywidualnych zajęć 
terapeutycznych dla dzieci z 
zaburzeniami w komunikacji.

PFRON 55,947.64 zł

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

I rok realizacji projektu od 
01.04.2013-31.12.2013. Celem 
zadania było zapewnienie 
grupie 29 dzieci 
specjalistycznego wsparcia 
terapeutycznego w wymiarze 5 
godzin tygodniowo przez okres 
1 roku.

PFRON 184,857.20 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

8 PFRON „Dogoterapia 
metodą wspomagania 
rozwoju niepełnosprawnego 
dziecka”

Od 01.03.2013-31.12.2013 
realizacja zajęć dogoterapii w 
placówkach na terenie 
województwa łódzkiego i 
wielkopolskiego i opolskiego. 
Objęcie 60 dzieci 
niepełnosprawnych 
regularnymi zajęciami 
dogoterapii.

PFRON 65,607.25 zł

9 PFRON "Niezastąpiony 
asystent na dobre i na złe"

Celem projektu było zakup, 
przeszkolenie i bezpłatne 
przekazanie 2 psów 
asystujących dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo.

PFRON 38,879.60 zł

10 PFRON "Zrozumieć autyzm = 
skuteczna rehabilitacja 
dzieci niepełnosprawnych"

Celem projektu było 
przeszkolenie z zakresu 
autyzmu (9 szkoleń) grupy osób 
z otoczenia dzieci 
niepełnosprawnych, którzy na 
co dzień pracują z dziećmi 
niepełnosprawnymi

PFRON 52,892.88 zł

11 RCPS „Podnoszę kwalifikacje 
- efektywnie pomagam 
innym”

Celem zadania było 
przeszkolenie 13 osób z 
otoczeni dzieci 
niepełnosprawnych z zakresu 
wczesnego wspomagania i 
ADHD

RCPS w Łodzi 12,593.89 zł

12 RCPS „Jestem aktywny 
pomagam sprawnym 
inaczej” – działania 
wspierające rozwój 
wolontariatu.

Celem zadania było 
przeszkolenie i przygotowanie 
grupy 20 młodych ludzi do roli 
wolontariusza i wydanie 
broszurki czym jest wolontariat 
i jak młody człowiek może 
zostać i realizować się jako 
wolontariusz.

RCPS w Łodzi 10,006.38 zł
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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 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Gminy Zduńska Wola 1

2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 1

3 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 1
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