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I.
Dane ogólne
Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”
91-437 Łódź, ul. Kościelna 6
data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – 15.05.2003
KRS 0000161880
REGON 473161308
NIP 726-24-48-604
Organizacja poŜytku publicznego – od dnia 12.05.2004

Skład Zarządu Fundacji:
Prezes Zarządu
Izabela Jachim-Kubiak

Wiceprezes Zarządu
Bogdan Swoboda

Członek Zarządu – Główny Księgowy
Janina Kubiak

Członek Zarządu
Małgorzata Stawowska

Cele statutowe Fundacji
Fundacja została powołana w celach:
1. Niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym i chorym;
2. Udzielania pomocy szpitalom i placówkom medycznym, domom dziecka i innym ośrodkom
niosącym pomoc dzieciom, ich rodzicom lub opiekunom znajdującym się w trudnych sytuacjach
Ŝyciowych;
3. Świadczenia pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowane i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędnego do
prawidłowej diagnostyki lekarskiej;
2. WyposaŜanie poradni specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny;
3. Zakup bądź zbiórkę Ŝywności i przekazywanie jej na potrzeby osób wymienionych w § 11;
4. Zakup niezbędnych leków na potrzeby osób wymienionych w § 11;
5. Organizowanie
i
finansowanie
operacji
i
zabiegów
przeprowadzanych
w placówkach wymienionych w § 11;
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6.
7.
8.
9.

Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom wymienionym w § 11;
Organizowanie i prowadzenie punktów bezpłatnego Ŝywienia;
Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;
Organizowanie sympozjów, kongresów, kursów, szkoleń i wykładów związanych z problemami
dotyczącymi osób wymienionych w § 11;
10. Organizowanie oraz finansowanie kolonii, zjazdów, wycieczek, obozów dla osób wymienionych w §
11;
11. Współpraca z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi
i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i za granicą;
12. Podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów statutowych.
13. Organizowanie i prowadzenie wszelkiego typu placówek oświatowych, rehabilitacyjnych, opieki
zdrowotnej, oświatowo-rehabilitacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych dla osób wymienionych w
§11
Fundacja moŜe prowadzić odpłatną działalność poŜytku publicznego w zakresie:

a) Wydawanie ksiąŜek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie
oprogramowania (58.1)
b) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych i muzycznych (59.1)
c) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała
działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79.1)
d) Wychowanie przedszkolne (85.1)
e) Szkoły podstawowe (85.2)
f) Pozaszkolne formy edukacji (85.5)
g) Działalność wspomagająca edukację (85.6)
h) Praktyka lekarska (86.2)
i) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (86.9)
j) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.1)
k) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób niepełnosprawnych (87.3)
l) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.9)
m) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób niepełnosprawnych (88.1)
n) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (88.9)
o) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2)
Fundacja moŜe prowadzić nieodpłatną działalność poŜytku publicznego w zakresie:
a) Wydawanie ksiąŜek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie
oprogramowania (58.1)
b) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych i muzycznych (59.1)
c) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała
działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79.1)
d) Wychowanie przedszkolne (85.1)
e) Szkoły podstawowe (85.2)
f) Pozaszkolne formy edukacji (85.5)
g) Działalność wspomagająca edukację (85.6)
h) Praktyka lekarska (86.2)
i) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (86.9)
j) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.1)
k) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób niepełnosprawnych (87.3)
l) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.9)
m) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób niepełnosprawnych (88.1)
n) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (88.9)
o) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2)
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II.
Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych w roku 2010 roku
1. Realizacje nieodpłatnej działalności statutowej

1 216 092,21 zł.

Lp. Nazwa
A. na rzecz Podopiecznych indywidualnych i wychowanków
placówek opiekuńczo-wychowawczych
B. na rzecz Niepublicznego „Kolorowego Przedszkola” dla
Dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych
C. Darowizny rzeczowe

Wartość
361 196,05 zł
650 887,71 zł
204 008,45 zł

Ad. 1 A. na rzecz Podopiecznych indywidualnych i wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych










dofinansowanie zabiegów medycznych i rehabilitacji indywidualnej
dla 69 dzieci
dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla 106 dzieci.
Z tej formy pomocy korzystały głównie dzieci z poraŜeniem
mózgowym wyjeŜdŜając na turnusy rehabilitacyjne:
- do ośrodka Zabajka – 19 dzieci
- do ośrodka Neuron – 20 dzieci
- do ośrodka Stecrom – 4 dzieci
- do ośrodka Tratwa – 7 dzieci
- do ośrodka w MrzeŜynie – 4 dzieci
- do ośrodka w Rusinowicach – 4 dzieci
- oraz 48 dzieci do innych ośrodków indywidualnie wybranych przez
uczestników.
zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla 33 dzieci: stoły
rehabilitacyjne, siedzisko, materace przeciwodleŜynowe, fotelik
rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, krzesła rehabilitacyjne,
kombinezon rehabilitacyjny, rurki tracheotomijne, inhalatory, aparaty
słuchowe, okulary korekcyjne, obuwie ortopedyczne, pomoce
dydaktyczne, piłki rehabilitacyjne, trener równowagi, pionizator, łóŜko
rehabilitacyjne, meble „peto” do ćwiczeń rehabilitacyjnych, laptop i
program dydaktyczny do ćwiczeń rehabilitacyjnych, wózek toaletowy
zakup leków i artykułów opatrunkowych dla 61 dzieci
zakup
artykułów
spoŜywczych/przemysłowych
do
paczek
okolicznościowych dla rodzin o niskich dochodach (paczki
wielkanocne - 117 sztuk, z okazji dnia dziecka - 179 sztuk, wyprawki
szkolne – 85 sztuk, boŜonarodzeniowe – 214 sztuk)
wypoczynek dzieci i młodzieŜy – kolonie
Z w/w wypoczynku korzystały dzieci z:
• Domu Dziecka w Dąbrówce,
• Starostwa Powiatowego w ChodzieŜy,
• Domu Dziecka nr 3 w Łodzi
• Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bochni
• Rodzinnych Domów Dziecka z Łodzi,
• Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie
• Rodzinnego Domu Dziecka w Bochni,
• Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamotułach
• Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w
Studzieńcu

61 156,60
94 779,00

57 442,77

25 647,33
66 295,03

18 060,00
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13 611,86

imprezy okolicznościowe
1. impreza z okazji „Dnia Dziecka” dla dzieci z Domu Dziecka w
Dąbrówce z urządzeniami rozrywkowymi;
2. piknik w Rdutowie dla dzieci i podopiecznych „Kolorowego
Przedszkola” i ich rodzin
3. świąteczna impreza Mikołajkowa z projekcją filmu „ Zaplątani”
w kinie Orange dla dzieci z ubogich rodzin plus paczki;



Organizacja zbiórki publicznej (materiały do oklejania skarbon,
transport skarbon itp.)

24 203,46

PowyŜsze koszty sfinansowano z środków:
 Zbiórki publicznej
 Środków własnych (nawiązki sądowe i 1%)

336 453,12 zł
24 742,93 zł

Ad. B. na rzecz Niepublicznego „Kolorowego Przedszkola” dla Dzieci o Specjalnych
Potrzebach Rozwojowych

Od dnia 1 września 2009 roku zostało zarejestrowane Niepubliczne Kolorowe Przedszkole
dla Dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych. Głównymi Beneficjentami
przedszkola są dzieci z mózgowym poraŜeniem dziecięcym. Decyzja o przyjęciu do
przedszkola podejmowana jest na podstawie predyspozycji psycho-fizycznych oraz stanu
zdrowia dziecka. Na dzień 31 grudnia do Przedszkola uczęszczało 21 dzieci, posiadających
orzeczenie o niepełnosprawności i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W
Przedszkolu utworzone zostały 3 grupy dzieci.
W przedszkolu została zatrudniona następująca kadra:
 2 Fizjoterapeutów: posiadających wyŜsze wykształcenie oraz dyplomy ukończenia
kursu z Integracji Sensorycznej, metody Peto i oligofrenopedagogiki,
 5 Pedagogów Specjalnych z dodatkowo ukończonymi studiami z zakresu edukacji
wczesnoszkolnej
 Logopeda
 Psycholog
 Pomoc nauczyciela
 Pedagog edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej
Celem Przedszkola jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do aktywnego i moŜliwie jak
najbardziej samodzielnego Ŝycia, dlatego w przedszkolu łączymy zajęcia edukacyjne z
zajęciami wspomagającymi rozwój ruchowy dzieci.
W przedszkolu bazujemy na rozwiązaniach opracowanych w ramach Metody Nauczania
Kierowanego, która integruje działania rehabilitacyjne, edukacyjne i społeczne.
Uzyskujemy w ten sposób kompleksową pomoc będącą odpowiedzią na złoŜone potrzeby
dziecka z poraŜeniem mózgowym i jego rodziny.
Nauczanie Kierowane zakłada jednoczasową i zintegrowaną naukę: funkcji ruchowej,
samoobsługi i porozumiewania się, a takŜe opanowanie określonego programu
edukacyjnego.
Codzienny pobyt dziecka w „Kolorowym Przedszkolu” daje moŜliwość systematycznego i
kompleksowego usprawniania. Obejmuje ono właściwie dobraną terapię ruchową,
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psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną, opierającą się o indywidualne i grupowe
programy pracy z dzieckiem. Programy są opracowywane przez zespół terapeutów, w skład
którego wchodzą rehabilitant, pedagog specjalny, psycholog i logopeda. Zawierają
dokładne wytyczne i zadania w zakresie edukacji przedszkolnej, usprawniania ruchowego,
a takŜe samoobsługi. Ich realizacja odbywa się codziennie podczas zajęć motorycznych i
pedagogicznych.

Aby ułatwić naszym przedszkolakom odkrywanie świata stosujemy wspomagające metody
pracy z dziećmi:
• muzykoterapię,
• integrację sensoryczną,
• metodę „ruchu rozwijającego” Weroniki Sherborne,
• metodę „dobrego startu” Marty Bogdanowicz,
• programy aktywności Knillów
• metodę ośrodków pracy Marii Grzegorzewskiej,
• metodę stymulacji polisensorycznej
W zajęciach „ Kolorowego Przedszkola” uczestniczą dzieci z powiatu kolskiego, które
dzięki realizacji zadania „Interdyscyplinarna rehabilitacja dzieci dotkniętych mózgowym
poraŜaniem dziecięcym przy wykorzystaniu metody Nauczania Kierowanego w formie
stacjonarnej i jako e– rehabilitacja” dofinansowanego ze środków PERON mają
zapewniony codzienny dowóz do placówki.
Dla dzieci, które nie mogą osobiście uczestniczyć w zajęciach Kolorowego Przedszkola
uruchomiliśmy projekt bezpośredniej transmisji zajęć z wykorzystaniem technologii
internetowej. Zainteresowani rodzice po zalogowaniu się na stronie przedszkola mogą
obserwować zajęcia realizowane w placówce. Z usługi w 2010 roku skorzystało 75 osób.
Śledząc Ŝycie i zadania stawiane dzieciom w przedszkolu rodzice mogą podjąć próbę
powielenia pewnych schematów postępowania i planów dnia w warunkach domowych,
przyczyniając się tym samym do usprawniania swojego dziecka.
WaŜniejsze wydarzenia w Ŝyciu przedszkola w 2010 roku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

styczeń: „Babcie i dziadkowie” w „Kolorowym Przedszkolu”
luty: Bal ostatkowy
marzec:
Kadra podnosi kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniu z
komunikacji alternatywnej wykorzystanej w odniesieniu do dzieci nie mówiących,
kwiecień: miesiąc rekrutacji dzieci do przedszkola w zawiązku z planowanym
uruchomieniem od września dodatkowej trzeciej grupy,
maj: starszaki uczestniczyły w lekcjach pierwszej klasy w zespole szkół specjalnych
nr 6 w Łodzi,
czerwiec: z wielkim bólem poŜegnaliśmy Daniela,
Kolorowe Przedszkolaki odbyły bajkową podróŜ po miejscu, w którym
mieszka między innymi Miś Uszatek w SE-MA-FORZE,
lipiec: uroczyste zakończenie I roku Przedszkolnego z przedstawieniem o
wakacyjnej podróŜy na Hawaje
wrzesień: powitaliśmy nowych kolegów i odbyło się pasowanie na Przedszkolaka
listopad: straszne Hallowen,
grudzień: Kolorowe Przedszkolaki bohaterami jednego z odcinków z cyklu
Uniwersytet Przedszkole,
Rodzice zorganizowali swoim dzieciom Jasełka, na które przybyli
zaproszeni goście i Mikołaj,
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Koszty funkcjonowania Przedszkola w podziale rodzajowym:
wynagrodzenia z umowy o pracę członków zespołu terap.-rehab
wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło
składki ZUS
czynsz
energia
dowóz dzieci
wyŜywienie dzieci
wycieczki i spotkania integracyjne dzieci
sprzęt rehabilitacyjny
materiały do zajęć, sprzęt, pom. dydakt., materiały czystości
remonty
pozostałe usługi (obraz on-line, wycieczki, obsługa administracyjna)
usługi pocztowo-telekomunikacyjne
w tym:
• koszty sfinansowane ze środków PFRON w ramach projektu
„Interdyscyplinarna rehabilitacja dzieci dotkniętych mózgowym
poraŜeniem dziecięcym w formie stacjonarnej i jako erehabilitacja”.
• koszty sfinansowane z dotacji UM Wydział Edukacji-Łódź
• środków własnych (1%)

650 887,71 zł
314 913,26 zł
18 838,03 zł
59 163,14 zł
54 789,38 zł
3 611,50 zł
38 190,03 zł
36 075,72 zł
3 648,60 zł
8 636,82 zł
39 708,74 zł
21 650,79 zł
33 670,25 zł
17 991,45 zł

189 943,34 zł

444 380,16 zł
16 564,21 zł

Ad. 1 C. Darowizny rzeczowe
Beneficjentami darów byli m. in. z Łodzi Ośrodek Szkolno Wychowawczy, Rodzinny Dom
Dziecka Happy Kids, Placówka Specjalna nr 1, Dom Samotnej Matki, Domy Dziecka w
Łodzi Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 oraz w Toruniu, Głownie, Ostrzeszowie, Zambrowice, Krakowie i
Dąbrówce, Zasadnicza Szkoła Specjalna nr 6 w Łodzi, Schronisko Brata Alberta z Łodzi,
Zespół Szkół Specjalnych Kłodawa,
Pogotowie Opiekuńcze nr 1 i 2 w Łodzi,
Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”, Dom Małego Dziecka w
Wałbrzychu,
2. Odpłatna działalność statutowa w roku 2010

3 340,44 zł

W dniach 6 - 7.03.2010 roku zorganizowano szkolenie z zakresu „Komunikacji alternatywnej
i wspomagającej w terapii dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się” dla 19 uczestników
• przychody z tego tytułu 19 x 170 = 3 200,• koszty w kwocie 3 340,44 zł dotyczą:
Wynagrodzenia wykładowcy
Zakwaterowania wykładowcy
Cateringu dla uczestników

2 900,00 zł
130,00 zł
310,44 zł

3. Ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci z poraŜeniem mózgowym w Rdutowie
Na podstawie umowy z dnia 02.01.2008 Fundacja wydzierŜawiła na okres 10 lat budynek po
byłej szkole podstawowej w Rdutowie, który po modernizacji i przebudowie będzie
Ośrodkiem Rehabilitacji dla dzieci z poraŜeniem mózgowym.
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W 2010 wstrzymano modernizację obiektu z uwagi na brak środków finansowych.
Wydatki wyniosły:
- usługi budowlane dotyczące przyłącza elektrycznego, sfinans. z środków 1%
- darowizny rzeczowe - oprawy oświetleniowe
Na koniec 2010 r. wysokość poniesionych nakładów inwest. wyniosła na ten cel

4 814,57 zł
3 422,57 zł
1 392,00 zł
700 917,26 zł

W budynku między innymi:
 dostosowano ściany zewnętrzne i wewnętrzne do docelowego układu pomieszczeń;
 uzyskano stan surowy zamknięty w docelowej kubaturze;
 w starej części budynku oprawiono nową stolarkę okienną i drzwiową (zewnętrzną);
 wykonano instalację kanalizacyjną na parterze budynku,
 wylano nowe posadzki na parterze budynku;
 wykonano remont dachu i nowe orynnowanie;
 uzupełniono belki stropowe po wyburzonej klatce schodowej;
 na parterze budynku wykonano ścianki działowe;
4. Nakłady inwestycyjne na pomieszczenia „Kolorowego Przedszkola” - Centrum Integracji
Dzieci z PoraŜeniem Mózgowym
W roku 2010 kontynuowano remont wydzierŜawionego dodatkowego lokalu przy ulicy
Kościelnej 6 z przeznaczeniem na „Kolorowe Przedszkole”.
Etapy modernizacji:
1 etap - oddanie do uŜytku pomieszczeń IV. 2009 roku - wartość nakładów
2 etap - oddanie do uŜytku pomieszczeń IX. 2010 roku - wartość nakładów
w tym:
- zakup materiałów
- usługi budowlane
- darowizny materiałów

73 077,05 zł
46 368,78 zł
14 051,84 zł
29 987,60 zł
2 329,34 zł

Wydatki w kwocie 44 039,44 zł sfinansowano z środków 1%.
W Centrum mieści się Niepubliczne „Kolorowe Przedszkole” oraz świadczone są usługi
terapeutyczno-rehabilitacyjno-psychologiczne dla rodziców w formie warsztatów. Warsztaty
dotyczą m.in. radzenia sobie z niepełnosprawnością swojego dziecka, stresem. Wsparciem
objętych zostało 21 rodzin.
5. Działalność gospodarcza Fundacji
Fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem 0000161880
Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje świadczenie usług w zakresie:
a)
Doradztwa związanego z zarządzaniem (70.2)
b)
Reklamy (73.1)
c)
Pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (74.9)
d)
Działalności związanej z zatrudnieniem (78)
e)
Sprzątania obiektów (81.2)
f)
Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.3)
g)
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.1)
h)
Pozostałe zakwaterowanie (55.9)
i)
Działalności związanej ze sportem (93.1)
Działalność gospodarcza w roku 2010 nie była podjęta.
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6. Kampania informacyjna odnośnie statutowej działalności Fundacji
Fundacja jako organizacja poŜytku publicznego w 2010 roku prowadziła działania informacyjne
o prowadzonej działalności statutowej, a ponadto zachęcające do popularyzacji przekazywania
darowizn, odpisów z tytułu 1% podatku .
W tym celu:
• zainsertowano wspólnie z patronem Dziennikiem-Łódzkim płytę do rozliczeń podatkowych,
na okładce której popularyzowano główny projekt Fundacji - budowę ośrodka
rehabilitacyjnego,
• opracowano podstronę internetową dotyczącą przekazywania 1%,
• opracowano przy współudziale wolontariuszy materiał filmowy informujący o działalności
statutowej fundacji na rzecz dzieci z poraŜeniem mózgowy, który bezpłatnie emitowany był
w telewizjach TVN, regionalnych, a na specjalnych warunkach w TVP 3 Łódź,
• na bieŜąco utrzymywany jest kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
placówkami słuŜby zdrowia, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi - w Łodzi oraz
powiecie kolskim w celu informowania zainteresowanych rodziców przez ww. placówki o
działalności Kolorowego Przedszkola
• w dn. 08.06.2010 ukazał się materiał w Łódzkich Wiadomościach Dnia informujący o
działaniach podejmowanych w Kolorowym Przedszkolu oraz funkcjonowaniu e-rehabilitacji,
będącej jedną z form zadania „Interdyscyplinarna
rehabilitacja dzieci dotkniętych
mózgowym poraŜeniem mózgowym przy wykorzystaniu Metody Nauczania Kierowanego
formie stacjonarnej i jako e-rehabilitacja”
• w dn. 08-09.06.2010 odbyły się Dni Otwarte w „Kolorowym Przedszkolu” o czym pisała
m.in. Gazeta Wyborcza („Kolorowe Przedszkole zaprasza na dni otwarte”)
• w dn. 19.06.2010 zorganizowano Piknik Integracyjny dla dzieci z poraŜeniem mózgowym i
ich rodzin w Rdutowie na terenie powiatu kolskiego
• w dn. 01.07.2010 zorganizowano uroczyste zakończenie roku z udziałem władz lokalnych,
zaproszonych gości i rodziców o czym pisał m.in. Urząd Miasta Łodzi („Otwierają dzieciom
świat”), Łódzkie Kuratorium Oświaty („Powoli odkrywają Świat”),
• w dn. 21.12.2010 przygotowano „Jasełka” w Kolorowym Przedszkolu z udziałem władz
lokalnych, zaproszonych gości i rodziców - publikacje ukazały się m.in. w Dzienniku
Łódzkim („Szopka w Kolorowym Przedszkolu”), oraz na stronie internetowej Pani Poseł
Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej („Jasełka w Kolorowym Przedszkolu”),
• „Kolorowe Przedszkole” wzięło udział w Projekcie "Uniwersytet Przedszkole"
realizowanym przez firmę GATE sp. z o.o. w ramach Działania 9.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym działaniem w ramach projektu jest
produkcja cyklu reportaŜy a następnie ich emisja w TVP Łódź. ReportaŜe przybliŜają ideę
edukacji przedszkolnej oraz uwzględnią jej nowoczesne formy.
• Fundacja od stycznia 2010 roku realizuje projekt „Kolorowe Przedszkole rośnie w siłę”
dofinansowany ze środków unijnych o czym napisała Gazeta Wyborcza („Kapitał Ludzki dla
maluchów”) w artykule o „Kolorowym Przedszkolu” oraz Polska Agencja Prasowa
(„Łódzkie. Unijne dofinansowanie na projekty dla Przedszkolaków”)
• informacje o Kolorowym Przedszkolu i Fundacji ukazały się na stronach internetowych:
www.miastodzieci.pl,
www.niepelnosprawni.pl,
www.tvp.pl/lodz,
www.ngo.pl,
www.gazeta.edu.pl, www.czasdzieci.pl, www.magazyn.netmama.pl, www.kuratorium.lodz.pl,
www.uml.lodz.pl,
www.cityoflodz.pl,
www.mypolki.pl,
www.dzieciwlodzi.pl,
www.naszprzedszkolak.pl, www.gate.com.pl, www.wyborcza.pl, www.pap.pl, www.siecmpd.pl,
www.portalspoleczny.pl, www.lodz.gazeta.pl, www.lodz.naszemiasto.pl, www.sledzinskakatarasinska.platforma.org, www.parenting.pl.
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III.
Odpisy uchwał Zarządu Fundacji
– w załączeniu

IV.
Przychody Fundacji
W roku 2010 Fundacja uzyskała następujące przychody na ogólną wartość
Przychody pienięŜne z tytułu nieodpłatnej działalności statutowej:
w tym:
 darowizny pienięŜne na nieodpłatną działalność statutową
 zbiórka publiczna
 1% od podatku dochodowego osób fizycznych
 wpływy z nawiązek sądowych
 realizacja zadania „Interdyscyplinarna rehabilitacja dzieci …” PFRON
 realizacja dotacji UM-Wydział Edukacji Łódź
Przychody pienięŜne z tytułu odpłatnej działalności statutowej:
Przychody niepienięŜne- darowizny rzeczowe

1 997 124,40 zł.:
1 788 499,87 zł
354 973,21 zł.
362 140,08 zł.
423 650,82 zł
13 412,26 zł
189 943,34 zł
444 380,16 zł
3 230,00 zł
205 394,53 zł

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

V.
Koszty Fundacji
W roku 2010 Fundacja poniosła koszty na ogólną wartość
z tego:

1 748 800,26 zł

 realizacja celów statutowych (szczegółowe omówienie kosztów w pozycji II) 1 219 432,65 zł.
 pozostałe koszty

529 367,61 zł.









8 467,20 zł
20 877,54 zł
256 226,34 zł
25 261,64 zł
19 922,37 zł
195 572,02 zł
3 040,50 zł

amortyzacja
zuŜycie materiałów i energii
wynagrodzenia i ZUS
czynsze
usługi transportowe i delegacje
usługi obce
pozostałe koszty
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VI.
Łączne zatrudnienie u Pracodawcy – Fundacji „Kolorowy Świat”
1. W roku 2010 zatrudnienie wyniosło:
Styczeń – 16 osób
Luty – 17 osób
Marzec – 17 osób
Kwiecień – 18 osób
Maj – 18 osób
Czerwiec – 17 osób
Lipiec – 18 osób
Sierpień – 16 osób
Wrzesień – 17 osób
Październik – 18 osób
Listopad – 18 osób
Grudzień – 20 osób
WyŜej wymienione zatrudnienie obejmuje
 Prezesa Zarządu na pełnym etacie od 1.01.2010-31.08.2010, a od 1.09.2010 na ¼ etatu oraz na
kontrakcie menedŜerskim „Kolorowego Przedszkola”.
 Wiceprezesa Zarządu na pełnym etacie.
 Członka Zarządu - Głównego Księgowego na ¼ etatu, a od 1.10.2010 roku zatrudnionego na ½
etatu.
 Członka Zarządu, który dołączył do zespołu w miesiącu lipcu 2009 roku i nie pobierał
wynagrodzenia.
2. Koszty wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wynoszą
Z tego:
 wynagrodzenia Zarządu
 Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Członek Zarządu - Główny Księgowy
 Członek Zarządu

525 630,97 zł
75 150,00 zł
26 800,00 zł
41 950,00 zł
6 400,00 zł
0,00 zł

WyŜej wymienione osoby nie otrzymywały Ŝadnych premii, nagród, ani innych świadczeń
pienięŜnych czy teŜ niepienięŜnych
 wynagrodzenia pozostałych pracowników (członków zespołu terapeutyczno-pedagogicznego i
administracji)
450 480,97 zł
Pracownicy nie otrzymywali poza pensją podstawową i premią Ŝadnych innych
dodatkowych świadczeń pienięŜnych i niepienięŜnych.
Wynagrodzenia sfinansowane były z środków:
 PFRON
 własnych
 UM-Wydział Edukacji Łódź

118 662,36 zł
213 853,27 zł
193 115,34 zł

Rada Fundacji składająca się z 2 osób jest organem działającym społecznie, nie pobierającym
wynagrodzenia, diet ani nie otrzymywała zwrotu kosztów pracy społecznej.

3. Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło wynosiły
Koszty sfinansowane ze środków UM - Wydział Edukacji - Łódź
Koszty sfinansowane ze środków własnych

25 720,00zł
16 720,00 zł
9 000,00 zł
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VII.
Informacje dodatkowe
1. Fundacja nie udzieliła Ŝadnych poŜyczek pienięŜnych.
2. Na dzień 31.12.2010r. Fundacja posiada następujący stan środków pienięŜnych:
Gotówka w kasie
Bank Spółdzielczy Rzemiosła (konto podstawowe)
Bank Spółdzielczy Rzemiosła (zbiórka publiczna)
mBank BRE (rachunek dodatkowy)
Saldo z tytułu dotacji PFRON
Saldo z tytułu dotacji UM-Wydział Edukacji w Łodzi
Lokaty terminowe

- saldo - saldo - saldo - saldo - saldo -saldo- saldo -

321 345,12 zł
6 952,15 zł
97 747,34 zł
24 297,15 zł
749,43 zł
581,19 zł
41 017,86 zł
150 000,00 zł

3. Fundacja nie posiada obligacji, udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego, nie nabyła
Ŝadnych nieruchomości, środków trwałych.
4. Wartości aktywów Fundacji ujęte we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych
dla celów statystycznych wynoszą
1 137 687,81 zł
5. Na dzień 31 grudnia 2010 roku Fundacja posiada krótkookresowe zobowiązania
Z tego:
Rozrachunki z tyt. dostaw i usług
Rozrachunki z budŜetem ZUS + podatek
Rozliczenia z tytułu dotacji PFRON
Rozliczenie z tytułu dotacji z UM-Wydział Edukacji w Łodzi

51 502,57 zł

1 045,50 zł
3 696,23 zł
807,16 zł
45 953,68 zł

Wymienione krótkookresowe zobowiązania są jedynymi zobowiązania Fundacji.
Zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2011 roku.
6. Fundacja ma podpisaną 3 letnią tj. na lata 2009-2011 umowę z Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (nr umowy ZZO/000006/15/D) dotyczącą realizacji
zadania „Interdyscyplinarna rehabilitacja dzieci dotkniętych mózgowym poraŜeniem dziecięcym w
formie stacjonarnej i jako e-rehabilitacja”. Na podstawie ww. umowy Fundacja otrzymała
dofinansowanie w kwocie 189 943,34 zł. Zgodnie z zapisami umowy zostało złoŜone i przyjęte
stosowne sprawozdanie z realizacji zadania za rok 2010.
7. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciąŜących zobowiązań podatkowych.
Naliczone
Składki ZUS
Podatek od wynagrodzeń

220 185,13 zł
37 832,00 zł

RóŜnica zapłacona
Zapłacone w okresie
sprawozdawczym
terminowo w 2011 roku
217 096,20 zł
3 088,93 zł
37 224,70 zł
607,30 zł

Zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego jak i składki ZUS były regulowane przez
Fundację terminowo. Pozostające zobowiązania na 31.12.2010r dotyczą składek z ostatniego
miesiąca i zostały uregulowane terminowo w 01.2011r.
Fundacja składa do I Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty następujące dokumenty: bilans brutto na
dzień 31.12.2010 roku, rachunek zysków i strat za 2010 rok, informację dodatkową do
sprawozdania, CIT 8, CIT 8/0.
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8.
W roku 2010 w Fundacji odbyły się kontrole:
Lp. Data kontroli
1
27-29 04
2010

Organ kontrolujący
PERON Oddział Łodź

Przedmiot kontroli
Kontrola
realizacji
zadania do umowy
ZZ0/00006/15/D
Kontrola w sprawie
czystości i wyŜywienia
dzieci w przedszkolu
Obserwacja rozmowy
podsumowującej staŜ
nauczyciela w celu
uzyskania
stopnia
nauczyciela
kontraktowanego
Kontrola w sprawie
zgłoszeń dzieci do
subwencji oświatowej
Kontrola wentylacji

2

27.05.2010 i
03.12.2010

3

09.07.2010

Powiatowa
Stacja
SanitarnoEpidemiologiczna
Kuratorium Oświaty w
Łodzi,

4

30.07.2010

Wydział
Edukacji
Urzędu Miasta Łodzi

5

30.07.2010

6

24.09.2010

Zakład
Usług
Kominiarskich Jerzy
Bednarkiewicz
EchoSon Laboratorium Oświetlenie
Środowiska
Badań
Pracy

Wynik kontroli
Brak zaleceń

Brak zaleceń

Brak zaleceń

Brak zaleceń

Brak zaleceń

Brak zaleceń

Podpisano:

Małgorzata Stawowska

Janina Kubiak

Bogdan Swoboda

Izabela Jachim-Kubiak

Członek Zarządu

Członek Zarządu
Główny Księgowy

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu
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