
zaokres od 01.01.2017 do 31.12.2017

FI]I\DACJA W§PARCIA I RozwoJU RoDZII{Y ,,ZIELOI\B wzGÓFg,F"
Adres siedziby i adres do korespondencji: Okólna 75,91-526Łódź ,

e-mail: fundacjazielonewzgorze@email.com
Data rejestracjiz 27 .06.2012
nr KRS: 0000425537 ; nr REGON: t0l43596l
ZarządF'undacji: prezes: Anna Guzek; wiceprezes: Maciej Guzek

Celami Fundacji są:
o przeciwdziałanie rozpadowi rodziny i rozkładowiwięzi rodzinnych,
o profilaĘka przemocy ftzycznej i psychicznej w rodzinie orazuzależnień,
. propagowanie pozylywnych wzorców relacji w rodzinie,
o podnoszenie świadomości społecznej w kwestii przycTp i skutków przemocy w rodzinie,
o przełamywanie toksycznych tabu w problematyce rodzinnej,
o pomoc w odbudowywaniu zerwanych więzi rodzinnych,
. pomoc w nawiązywaniu kontaktów między rodzinami w trudnej sytuacji życiowej,
. propagowanie terapii rodzinnej, psychoterapii i arteterapii jako dróg wyjściarodziny lub jednostkizkłyzysu,
. promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zdrowotna, rwłaszcza profilaktyka chorób psychicznych,
o propagowanie kontaktu zptzyrodą i ekologicznego Ębu Ęcia jako warunku zdtowia,
. promocja kontaktu ze szhlĘ oraztwórczości indywidualnej jako drogi rozwoju osobistego i rodzinnego,
o edukacja i pomoc psychologicznaw zakresie zagadnieńz-łłiązanychzadopcją i rodzicielstwemzastępczym,
. propagowanie idei traktowania adopcji jako szansy na pogłębienie rozrvoju,
o propagowanie jawności adopcji orazĘciaw prawdzie jako warunku harmonii i miłości w rodzinie,
. propagowanie praktyki adopcji otwartej - w tych przypadkach, gdy jest to mozliwe,
. wspieranie ronvoju kobiet oruzdziałalnośó na rzeczrównych praw kobiet imężczyzn,
. zapobieganie wykluczeniu społecznemu imarginalizagji,
. pomoc w niwelowaniu skutków społecznych dfugotrwałego bezrobocią
. nviększenie szans zawodowych rńodzieĘ i dorosłych, zvłłaszczaniepełnosprawnych,
o aktywizacja społeczności lokalnychpoprzezwłączenie ich w organizowane przez Fundację pĄekty,
o udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej:
- rodzinom i osobom po stracie oraz parom niepłodnym,
- osobom doświadczającym skutków leczenia niefodności,
- dorosĘm wychowanym przezinne osoby niżrodzice biologiczni,
- samotnym rodzicom oraz rodzinom zrekonstruowanym,
- opiekunom zasĘpczym, wychowawcom dzieci po doświadczeniu straty i separacji orazrodzicom adopcyjnym,
- osobom i rodzinom doświadczającym problemów twiązanych z emigracją,
- dzieciom przebywającym w rodzinachzastępczych i w placówkach i ich bliskim,
- wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- rodzicom rozwńającym zrzęczęnie się praw rodzicielskich.

dofinansowanego z programu FIO MRPiPS.
W ramach Projektu przeprowadzone zostały:

. Dwa cykle TRENINGU KOMPETENCJI RODZICIELSKICH i WYCHOWAWCZYCH (69 gode)
o TRENING KOMUNIKACJI dla rodziców i opiekunów (36.godz.)
. Cykl wARszTATÓw łnrnrERApEUTyczNcH dla matek (28 godz)
. Cykl wARszTATÓw rorocRAFIczNyCH dla rodzin (28 godz.)
. Cykl wARSZTATÓwlocoTERApEUTycZNycH dla rodzin (24 godz.)

. |Icz. cyklu z^ĘĆTERApEUTyCzNycH dla dzieci wruzz opiekunami
(zudziaŁempsa pracującego w dogoterapii) (40 gooz.1

. II cz. cykli soc.loTERApII dla dwóch grup wiekolyych dzieci(4o godz.)

. Cykl dla rodzin: GRUPA TWORCZO-ROZWOJOWA (24 godz.)

|,undocjo Wsporcio i Rozwoiu Rodziny
,,zlELoNE WzGÓRzE,,

91-526 tódź, ul. Okótna 75
Regon 101435961, NlP7262650056, t6l. 515 270 502

o KoNSI}LTACJE spEcJALIsTYcZNE (zpedagogami, psychÓIogami i terapeutami): 1lo godzin)
. 12 wywIADów etnograficznych z obszaraprzerwanych więzi rodzinnych

W Projekci ę WdanazostńaZ3l stronicowa ksiązka pt. ,,Więzi odNowa. Rozmowy z uczestnikami Projektu".
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z4.6;.Fundacja wzięłaudzińw II konferencji parlamentarnego Zespołu "Dobro dziecka jako cel

najwyższy". Temat: DoBRo DZIECKA w PROCEDURZE ADOPCYJNEJ

W lutym i marcu Fundacja brŃaldzińw konsultacjach i spotkaniach roboczych dotYcące Projektu

,,DZIECI MAJĄ pRAwo Do RoDZII{Y" organizowanych przezFwtdację Gajusz

28.03. Fund acjawzięłaudzińw poświęconej jej półgodzinnej audycji TV Retsat

26.06. Spotkanie zespołu projektowego wię"ioaŃowa podsumowujące częŚĆ warsztatową Projektu

połączone z uroczystymi S-tymi I]RoDZINAMI FUNDAcJI

6.06.|JdziaŁFundacji w III ktnferencji Parlamentarnego Zespołu "Dobro dziecka jako cel najwyŻszy"'

Temat: WSPÓŁPRACA ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Z RODZINAMI ZASTĘPCZYMI

01.08. _ do końca roku _ Fundacja bierze udzińw innowacyjnym Projekcie ,oKompetencyjny model

wolontariatu. wolontariat pierwszym krokiem na rynek pracy" realizowanym lrzezRegionalne 
Biuro

wolontariatu o,centerko,,. w ramach projektu w ńundĄi do końca roku (planowana kontynuacja)

pracują wolontariu sze zuszkodzeniem wzRoku i/lub słucllu (orzeczenia o niepełnosprawności)

10.10 Fundacja bierze udzial w pierwsrym z cyklicznych spotkań dyrekcji łódzkiego Mops z

pnedstawicielami organizacj i pozarządowych

9.11. spotkanie zKoalicją naRzeczRodzinnej opieki_Zastępczej, S"Ęlel:9ot, nowego narądzia

internetowego, pomocnógo * procesie deinstytrrcjona|izacjipieczy zastępcze1

;ffi;ffi;jil;;;;;,""";;il t-i"*iiiio..r.ltytuiprojektu: wARszTATy uMIEĘTNoścI

R.DZICIEL.KI.H) * konk*.ie UMŁ w zakresie wsPierania rodzinY i sYstemu Piecry zastęPczej na

zadaniedot.: organizowania programów wspierający chzzakresu podnoszeliaumiejętności

opiekuńczo_*yóo*ur" czychdla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w Piecry zastęPczej oraz

.od"i.ó*przeżrywa!ącychtrudnościopiekuńczo.łvychowawgze.

dla zespofu Fundacji .___:1^___^ : +^t^f^_i,

KoNsuLTAC"rr dla rodziców i opiekń*, dlu osób rozwazających adopcję lub rodzicielstwo zastęPcze

oraz dlaosób wychowanych lub wychowuj ących się poza rodzinąbiologiczną,

rozwojowyc h z wykorzystaniem technik rękodzielńicrych

Adopc}jnych i Zastępcrych (planowana kontynuacja w 2018 r,)

h

o W ramach projektu Łódzkiego os.oTtu ffi*aa Ekonomii Społecznej, w którym Fundacja

uczestnicz}: /instytut Spraw Obywatelskich INSPRO/

- ,,Komunikacja i praca w zespole"
_ ,J.{arzędzia interneto*" * pod*iotach ekonomii społecznej _iuk,nich skutecznie korzystaó?"

_ ,,podmiot ekonomii społeczrej w zgodziez prawem: umowy, prawo autorskie, odpowiedzialnośó prawna"

- Doradztwo prawne i finansowe



Wprowadzenie do sprawo zdania finansowego
Fundacji Wsparcia i Ronvoju Rodziny ZIELONE WZGÓFIZE

Łódź, ul. Okólna 75

NIP 7ż6-265_00_56

Fundacja zostałazarejestrowana w Sądzie Rejonowym dlaŁodzi- Śródmieścia w Łodzi pod
numerem 0000425537 Sądu Gospodarczego XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego w
dnil27 czerwca2Ot2r.

Czas działania Fundacj i j est nieogr aniczony.

Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od dnia 01 stycznia 20I7r. do dnia 31 grudnia
2017r.

Sprawozdanie finansow e sporządzono przy założeniukontynuow ania dzińalności. Nie są
namznane okoliczności, które wskazywałyby na istnienię istotnych zagrożeń dla
kontynuowania ptzez organizację działalności.

Omówienie przyjętych zasadrachunkowości :

Rok podatkowy składa się z 12 okresów sprawozdawczych i pokrywa się z rokiem kalendarzowym;
Fundacja od roku 2017 sporządza sprawozdanie finansowe wg wzonr Zńącznik nr 6 do Ustawy o
Rachunkowości;
Fundacja ewidencjonuje koszty zpodzińemnarodzaje prowadzonej działalności;
W roku 20 l 7 Fundacja nie prowadziło działalności gospodarczej;
Do przychodów z nieodpłatnej dzińalności pożytku publicznego kwalifikowane są przychody z dotacji
i subwencji;
Do przychodów z pozostałej działalności statutowej kwalifikowane są przychody z darowizn;
Fundacja nie ustala odroczonego podatku dochodowego, poniewaz swoje dochody przeznaĆzana
realizację celów statutowych, korzystających ze zw.olnienia z podatku od osób prawnych na podstawie
art. l7 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
Fundacja nie tworzy ZahJadowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe Fundacja wycenia na dzień bilansowy w wartości
skorygowanej o odpisy amortyzacyjne;
Należności i zobońązania w złotych Fundacja wycenia na dzień bilansowy w kwocie wymagającej
zapłaty;
Należności izobowiązania w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie
ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe z tej wyceny wpływają na
koszty lub przychody finansowe.

Sporządzono dnia 01 marca 2018r.

Biuro Rach unkowe "POMOST'90408 Ładż, ul. Próchnika 7
NlP; 731-179-38-39, REGON : 47 ?38/'125

tet. 513 724 L5Q
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Wyszczególnienie kwota zarok
2016

kwota zarok
2017

Ą. Przvchodv z działalności statutowe.i 114794,76 122 058,00
i. przvchodv z nieodołatnei działalności oożMku oubltczneso 86 354,00 108 864.00
I. przvchody z odpłatnei działalności pożytku publicznego 14 650,00 850,0C
,II. przvchody z pozostałęi działalności stafu towei 13 790.76 12 344,0c
B. kosztv dzialalności statutowei 126 345,73 142118,15
,. kosztv nięodpłatnei działalności pożvtku publiczneeo 110 191.94 138 276,79,
I. I(oszfu odnłatnei działalności oożvtku oublicznepo 16 153,79 3 841,3€

III. koszty pozostałei działalności statutowei

C. Zysk (strata) z działalności statutowei (A-B) -11 550,97 -20 060,15
D. przvchodv z działalności posoodarczei

E. kosztv działalności gospodarczei

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej @-E) 0,00 0,00
G. kosztv ogólnego zarządu 3 266,46 45.50
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -14 817,43 -20 105,65
I. Pozostałe przvchodv oneracvine 20 700.00 20 700.00
I. pozostałe kosztv oneracvine

k. przvchodv finansowe

L. Kosztv finansowe

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 5 882,57 594,35
\. Podatek dochodowv

D. Zysk (strata) netto (M-N) 5 882,57 594,35

Sporządzorro dnia 01 marca 201 8r.

Biuro Rach unkowe,FOMOST.
90-408 Łódź, ui. Próchnika 7

NlP: 731-17$38-39, REGON: 4723i!,32S
tel, 513 724 75o
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Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodz iny ZIF,LONE WZGOF(ZI'
Łódź, ul. Okólna 75
NIP 726_265-00_56

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Za rok201J
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Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny ZI&LONE WZGORZ,E
Łódź, ul. Okólna 75

NIP 726_265_00_56

BILANs dzień ia201731na ruon
stan na

Aktywa 01-01-2017 31-12-2017

Ą.. Aktywa trwałe 0,00 0,00

, Wartości niematerialne i prawne

I. Rzeczowe aktywa trwałe

,II. Należności długoterminowe
'V. Inwestvcie dłusoterminowe

V, Dłusoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktvwa obrotowe 13 002,31 14 425,89

. Zapasy

II. Należności kótkoterminowe 1840,64 1855,74
III. Inwestycie krótkoterminowe 11 161,67 12 570,15
[v, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

. Należne wnłatv na fundusz statutowv

Aktywa razem 13 002,31 14 425,89

stan na

Pasvwa 01-01-2017 31-12-2017

Ą. Fundusz wlasny 12 523,84 13118,19
[. Fundusz statutowv 1 000.00 1 000,00
II. Pozostałe fundusze

III. Zvsk (strata) z lat ubięełych 5 641,27 11 523,84
IV, Zvsk (strata) netto 5 882,57 594.35
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 478,47 1307,70
I. Rezerwv na zobowiazania

II. Zobowiazania długoterminowe

III. Zobow iazania krótkoterml nowe 478.47 1 307,70
IV. Rozliczenia miedzvokresowe

Pasywa razem 13 002,31 14 425,89

Sporządzono dnia 01 marca 201 8r,

Biuro Rachunkowe "POMOST.90408 Łódź, ul. Próchnika 7
NlP: 731-17}3&39, R[GON : 472384325

tel. 513 724I5O
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91-526 lftlż, ul. Okólna 75
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Informacja dodatkowa:

1. Fundacja posiada zobowiązania w wysokości 1 307,70 zŁ i sąto zobowią zania
krótkotęrminowe: ztytllłu dostaw i usfug 303,27 zł, orazztyfllłu podatków i składek
ZUS w wysokości I 004,43 zł. Nie zaciqgaięto żadnychkredytów alipożyczek.

2. Fundacja nie udzieliłażadnychzaliczeki kredytów fundatorom, członkom organów

administracyjnych, zarządzających i nadzorujących. Nie udzielono też żadnych
gwarancji i poręczeń.

3. Fundacja posiada środki trwałe należące do grupy 8 Wyposazenie o wartości 8 236,68

zł w l00Yo zamortyzow ane.
4. Fundacja posiada nalezności w wysokoś ci t 855,7 4 zł i są to naleznoś ci z ĘtaŁu

składek ZUS w wysokości t30,74 zł, oraz refundacja wynagrodzeń PFRON za
miesiąc grudzień w wysokości I725,00 zł,

5. Fundacja osiągnęła następujące przychody :

. l08 864,00 dotacja udzielona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie umowy nr

157 z dnia 03 częrwca 2016r.;
, 850,00 zł dzińalność odpłatna;
, 12 344,00 zł darowizny finansowe;
, 20 700,00 zł refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON;

Łącznie w roku 2017 Fundacja uzyskała przychody w wysokości l42 758,00 zł.

6. Fundacja poniosła następujące koszty realizacji zadai statutowych:

, 108 864,00 zł sfinansowane ze środków dotacji;
, 29 412,36 zł sfinansowane ze środków własnych (darowizn, wpłatz PFRON);

Oraz:

, 45,50zŁkoszty ogólnego zarządu,

Łącznie w roku 20 l 7 Fundacja poniosła koszty w wysokości l42 163,65 ń

W roku 2017 w Fundacji fundusz statutowy nie uległ zwiększeniu.
Fundacja nie ma statusu organizacji pożytku publicznego.
Róznice pomiędzy kosztami wykazanymi w rachunku zysków i start zarok20l7 a

wykazanymi w sprawozdaniu podatkowyn CIT-8:

Wg Rachunku zysków i strat |4ż 163,65ń
Koszty uzyskania przychodów wg ustawy podatkowej wykazane w CIT-8 33 299,65zł

Koszty sfinansowane z dotacji (art, 16 ust, ]. pkt 58 Ust. o podatku od osób prawnych) 108 864,00zł.

7,

8.

9.

Sporządzono dnia 0]. marca 2078r.

Biuro Rachunkowe 
"POMOSf90-408 Łódź, ul. Prócnnika 7

NlP; 731-179-38-39, RIGON : 4723U3?5
tel,513 72475o
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