
SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA OKRES od 27.06.2012 r.  do  31 12. 2012 r.  

FUNDACJA WSPARCIA I ROZWOJU RODZINY "ZIELONE WZGÓRZE"                                                                                      
Adres siedziby i adres do korespondencji – 
Okólna 75 
91-526 Łódź                                                                                                                                                                                          
E-mail: fundacjazielonewzgorze@gmail.com                                                                                                                                                                    
Data rejestracji:  27.06. 2012 roku.                                                                                                                                             
Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS:  0000425537                                                                                                                                                               
nr REGON:  101435961  

Celami  Fundacji  są :      

 przeciwdziałanie rozpadowi  rodziny i rozkładowi więzi rodzinnych;  

 profilaktyka  przemocy i uzależnień, chorób psychicznych i samobójstw;  

 propagowanie pozytywnych wzorców relacji w rodzinie;   

 podnoszenie świadomości w kwestii przyczyn i skutków przemocy w rodzinie;  

  przełamywanie toksycznych tabu w dziedzinie adopcji;   

 propagowanie terapii rodzinnej, psychoterapii i arteterapii jako dróg wyjścia rodziny z 
kryzysu;  

  propagowanie kontaktu z przyrodą i sztuką, promowanie ekologicznego trybu życia i 
twórczości indywidualnej;  

 psychoedukacja w temacie adopcji i rodzicielstwa zastępczego, propagowanie jawności 
adopcji oraz  w uzasadnionych przypadkach - adopcji otwartej;  

 wspieranie rozwoju kobiet, działalność na rzecz praw człowieka i równouprawnienia; 
zapobieganie wykluczeniu społecznemu;  

 pomoc w niwelowaniu  skutków społecznych  długotrwałego bezrobocia;   

 zwiększanie szans zawodowych osób  niepełnosprawnych;   

 aktywizacja społeczności lokalnych;  

  terapia i wsparcie psychologiczne dla :  dorosłych wychowanych poza rodziną 
biologiczną, dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-
wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ich  rodzin, dla rodzin zrekonstruowanych, dla 
samotnych rodziców,  dla matek rozważających zrzeczenie się praw rodzicielskich, dla 
rodzin z dziećmi i młodzieżą  niepełnosprawną  intelektualnie i fizycznie oraz 
niedostosowaną społecznie, dla dzieci, młodzieży i młodych matek w trudnej sytuacji 
oraz dla ofiar katastrof i klęsk żywiołowych;   

 pomoc psychologiczna w  następujących sytuacjach życiowych :  strata, żałoba, rozwód, 
adopcja, emigracja, niepłodność, zerwane więzi, zaburzenia przywiązania. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez  działalność prowadzoną nieodpłatnie  lub  odpłatnie.    
Fundacja realizuje swe cele poprzez  :  

 tworzenie programów i projektów prorodzinnych,                                                                                                                                                                                
 kampanie PR zmieniające niekorzystne stereotypy  dotyczące rodziny, adopcji  oraz metod  

wychowania i edukacji,  
 organizowanie szkoleń  i  warsztatów dla rodziców, rodzin zastępczych,  adopcyjnych , dla 

personelu medycznego i osób związanych  zawodowo ze wspieraniem rodziny oraz dla 
wolontariuszy, 

 prowadzenie doradztwa rodzinnego,  opieki tymczasowej,  warsztatów terapeutycznych i 
rozwojowych oraz  grup wsparcia, wypożyczanie literatury dotyczącej  problematyki 



rodzinnej, adopcyjnej, wychowawczej i psychologicznej  a także książek i zabawek 
terapeutycznych,                                                                                                                                                                                                                                    

 organizowanie spotkań  umożliwiających wzajemne poznanie się rodzin a także rodziców 
adopcyjnych oraz dorosłych wychowanych w   rodzinach  adopcyjnych,                                                                                                                                                                                                                           

 organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z terapią  oraz edukacją  
przyrodniczą i kulturalną,                                                                                                                                                          

 organizowanie grup samopomocowych (np. klubu rodzin adopcyjnych, klubu osiedlowego, 
klubu malucha 

 prowadzenie Ośrodka Terapii i Rozwoju  Rodziny,                                                                                                                                                                                
 prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Rodzin Adopcyjnych,                                                                                                                                                           
 organizowanie i  prowadzenie własnych ośrodków adopcyjno- opiekuńczych oraz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych w tym   placówek o charakterze rodzinnym, 
 organizowanie  (współorganizowanie ) szkoleń,  konferencji,  warsztatów  i  wykładów 

bazujących na wiedzy i doświadczeniach  Fundacji, 
 prowadzenie działalności  informacyjnej  i  wydawniczej  promującej idee i działania Fundacji,                                                                                            
 prowadzenie strony internetowej, blogu, poradnictwa mailowego i telefonu zaufania,                                                                                                                   
 występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw 

dziecka oraz ochronę rodziny ( m.in. w kontekście obowiązujących w Polsce praktyk 
adopcyjnych ),                                                                                                                                                               

 współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami w kraju i za 
granicą zainteresowanymi realizacją celów Fundacji,                                                                                                                                                                                                                                            

 współpracę z uczelniami łódzkimi  ( pozyskiwanie wolontariuszy, organizacja praktyk ),                                                                                                                                          
 podejmowanie innych działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Fundatorka  Anna Guzek,  aktem notarialnym z dn.  28.03. 2012 roku ustanowiła  Fundację 
Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze” i następnie wniosła fundusz założycielski w 
wysokości 1000,00 zł. 

 27. 06. 2012 roku w łódzkim Sądzie rejonowym została zarejestrowana Fundacja Wsparcia i 
Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze” z siedzibą w Łodzi. 

 Zgodnie ze Statutem zostały przez fundatorkę powołane organy Fundacji : Zarząd i Rada. 
 Prezesem Zarządu została Anna Guzek a wiceprezesem Maciej Guzek. 
 Członkami Rady zostały : Dorota Rałowiec, Beata Konfederat Jabłońska i Danuta Marusińska - 

Krupska. 
 28.06.2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu;  przyjęto politykę rachunkowości  i ustanowiono 

skarbnika. 
 Zostały założone dwie strony internetowe:  wwwfundacjazielonewzgorze.org 

www.rodzinaadopcyjna.pl 
 W  grudniu 2012 r. Fundacja przystąpiła do projektu innowacyjnego Wolontariat Narzędziem 

Aktywnej Integracji osób Chorujących Psychicznie realizowanym przez Stowarzyszenie Pomost i 
wzięła udział w szkoleniu koordynatora pracy wolontarystycznej, organizowanym prze Punkt  
Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej „Centerko”.  

W 2012 r. Fundacja nie poniosła żadnych kosztów. Fundacja nie prowadziła działalności 
gospodarczej. W Fundacji nikt nie był zatrudniony. W okresie sprawozdawczym w Fundacji 

nie została przeprowadzona żadna kontrola. 


