
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA OKRES od 01.01.2013 do 31 12.2013 

FUNDACJA WSPARCIA I ROZWOJU RODZINY "ZIELONE WZGÓRZE"                                                                         
Adres siedziby i adres do korespondencji Okólna 7591-526 Łódź                                                                                                                                                                                               
E-mail: fundacjazielonewzgorze@gmail.com                      Data rejestracji: 27.06. 2012 roku.                                                                                                                                                       
Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000425537                   nr REGON: 101435961                                                                                                                                                                                             
Zarząd Fundacji   -   Prezes :  Anna Guzek Wiceprezes:  Maciej Guzek                                                                                                                                         
Cele Fundacji :      

 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 cele poprzez  działalność prowadzoną nieodpłatnie  lub odpłatnie.  Formy działań: 

 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, bloga, 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.                                                                                               

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

 Od początku stycznia do końca roku Fundacja bierze udział w Innowacyjnym Projekcie Unijnym WOLONTARIAT JAKO 
NARZĘDZIE AKTYWNEJ  INTEGRACJI OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE . W ramach Projektu od stycznia do czerwca 
pracowało w Fundacji dwoje wolontariuszy, przepracowawszy łącznie 80 godzin.  Jeden z wolontariuszy po 
zakończeniu pracy wolontaryjnej w ramach Projektu nadal współpracował z Fundacją do końca roku. 

 Ogółem w Fundacji pracowało w różnym wymiarze czasu SIEDMIORO WOLONTARIUSZY (prace biurowe, pomoc w 
organizowaniu warsztatów, zajmowanie się dziećmi uczestników w czasie trwania warsztatów, opieka nad psem, praca 
jako przewodnik psa pracującego w dogoterapii) 

http://www.wolontariat-integracja.org/do-pobrania.html
http://www.wolontariat-integracja.org/do-pobrania.html


 Fundacja nawiązała współpracę z  poznańską FUNDACJĄ PRZYJACIELE MARTYNKI , organizującą szkolenia  dla 
profesjonalistów z dziedziny pomocy psychologicznej rodzinie adopcyjnej. Cykl szkoleń, w którym wzięliśmy udział był 
prowadzony przez włoskich psychoterapeutów i terapeutów rodzinnych, będących również ojcami adopcyjnymi. Nosił 
tytuł „Rodzina adopcyjna.  Jak jej towarzyszyć i jak ją wspierać”. 

 Fundacja nawiązała współpracę z KLUBEM RODZIN ADOPCYJNYCH „RAZEM” przy Ośrodku Adopcyjnym TPD w  
Warszawie. Wspólnie rozpoczęliśmy gromadzenie materiałów do publikacji na temat rodzicielstwa społecznego i 
zerwanych więzi. 

 Przygotowano i złożono wnioski : do Wydziału Zdrowia  Urzędu Miasta (zadanie: Działania wspierające dla osób z 
problemem alkoholowym i ich rodzin), do Wydziału Edukacji U.M. (zadanie: Wspieranie rozwoju i zwiększanie 
dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych, w tym również w 
środowisku osoby niepełnosprawnej), do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
(projekt pt „Razem Dostrzegamy Więcej” – grupowe warsztaty psychoedukacyjne i arteterapeutyczne) jednak nie 
zostały one skierowane do dofinansowania.  Fundacja otrzymała natomiast dofinansowanie na projekt złożony do 
Urzędu Miasta Łódź  

 W okresie od 1 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Fundacja realizowała projekt WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI 
RODZICIELSKICH w ramach konkursu ogłoszonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.  Projekt dotyczył 
realizacji zadania publicznego: Organizowanie programów wspierających z zakresu podnoszenia umiejętności 
opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców 
przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. W siedzibie Fundacji w okresie od maja do listopada odbywały 
się 3 cykle zajęć:  ARTETERAPIA DLA RODZICÓW (12 spotkań dwugodzinnych), TRENING KOMPETENCJI RODZICIELSKICH 
(10 spotkań trzygodzinnych), WARSZTATY DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW (8 spotkań trzygodzinnych). W ramach 
Projektu udzieliliśmy społecznie w siedzibie Fundacji ponad  dwudziestu godzinnych konsultacji indywidualnych, a 
także odbyliśmy konsultacje w kilku Punktach Pracy Socjalnej MOPS.  

 4 kwietnia Fundacja wzięła udział w uroczystości  PIĄTYCH URODZIN PUNKTU POŚREDNICTWA PRACY 
WOLONTARYSTYCZNEJ  „CENTERKO”, z którym Fundacja stale współpracuje. Fundacja prezentowała m.in. warsztaty 
dogoterapeutyczne. 

 15 kwietnia w „Zielonym Wzgórzu” odbył się WIECZÓR AUTORSKI  Magdaleny Modlibowskiej. Autorka książki 
"Odczarować adopcję" spotkała się z rodzicami adopcyjnymi i biologicznymi, z pracownikami ośrodków adopcyjnych,  
fundacji i stowarzyszeń, z osobami, które stykają się z tematyką rodzicielstwa społecznego na co dzień oraz z tymi dla 
których temat ten był do tej pory mało znany.  

 W ciągu całego roku Fundacja współpracuje z ŁÓDZKIMI OŚRODKAMI ADOPCYJNYMI biorąc udział w panelach na 
zakończenie szkoleń dla kandydatów na rodziców adopcyjnych i udzielając konsultacji kandydatom w siedzibie 
Fundacji. 

 11 i 12 maja w ramach współpracy  w zakresie dogoterapii  z Centrum Kynologicznym „Psia niania” odbyły się w 
siedzibie Fundacji WARSZTATY MASAŻU RELAKSACYJNEGO PSÓW. 

 27 czerwca odbyły się u nas WARSZTATY FLORYSTYCZNE,  a  4 lipca WARSZTATY MALARSTWA JAPOŃSKIEGO, w których 
uczestniczyli wolontariusze PPPW „Centerko” i podopieczni Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami 
Psychicznymi ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost” oraz terapeuci zajęciowi.  Prowadząca: mgr Anna Gajda, florystka i 
studentka arteterapii. 

 Fundacja w ciągu całego roku kontynuowała współpracę z TOWARZYSTWEM PRZYJACIÓŁ DOMU NA OSIEDLU;  
wychowankowie wspólnoty artystów z niepełnosprawnością  intelektualną  odwiedzali naszą Fundację,  jedna z 
podopiecznych gościła u nas  w lipcu przez tydzień. Dwaj wolontariusze naszej Fundacji nawiązali kontakt z Domem na 
Osiedlu i pomagali przy organizacji kiermaszów  i  eventów. 

 W listopadzie, po zakończeniu ostatniego cyklu Warsztatów zawiązała się prowadzona przez arteterapeutkę, prezes 

Fundacji  - GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW, która w założeniu jest  grupą otwartą, spotykającą się  w 

siedzibie Fundacji  raz w miesiącu.  

 W Fundacji odbyła PRAKTYKI  (45 godz.) studentka kierunku Arteterapia  (studia podyplomowe na Akademii 
Humanistyczno Ekonomicznej) w Łodzi, a następnie zrealizowała w Fundacji swój projekt dyplomowy („Techniki 
arteterapeutyczne w stymulowaniu aktywności społecznej osób z trudnościami emocjonalnymi  i  intelektualnymi”). 

 4 grudnia 2013 r. Fundacja  wraz ze swymi wolontariuszami  i sympatykami było obecna i prowadziła stoisko 
prezentujące działalność  Fundacji na GALI WOLONTARIATU organizowanej przez PPPW "Centerko w Akademickim 
Ośrodku Inicjatyw Artystycznych. 

 5 grudnia wzięliśmy udział w konferencji „Standardy organizatora pieczy zastępczej” w ramach projektu „ProNGO – 
standardy III sektora”,  realizowanego przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS  oraz Sieć 
Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. 

 W grudniu zorganizowaliśmy u nas : WARSZTATY PIECZENIA I DEKOROWANIA PIERNICZKÓW; wzięli w nich udział 
wolontariusze i pracownicy PPPW „Centerko”, podopieczni Stowarzyszenia Pomost  oraz artyści z Domu na Osiedlu .  

 W ciągu całego roku prowadziliśmy,  w siedzibie Fundacji  oraz mailowo i telefonicznie konsultacje dla rodziców i 
opiekunów, dla osób rozważających adopcję lub rodzicielstwo zastępcze oraz dla osób wychowanych lub 
wychowujących się poza rodziną biologiczną.                                                                                                                                       
W 2013 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. W Fundacji nikt nie był zatrudniony na umowę o pracę. 
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie została przeprowadzona żadna kontrola. Roczne sprawozdanie 
finansowe stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 







 


