
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA OKRES od 01.01.2018 do 31 12.2018 

 
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 r.                                                                                                                                                        

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 więz i, 
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 Fundacj i,                                                                                            

• 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.                                                                                               
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 



➢ 2018 - Kontynuacja współpracy Fundacji z łódzkim MOPS w ramach cyklicznych spotkań przedstawicieli 

organizacji pozarządowych i pracowników pomocy społecznej w siedzibie MOPS. 

➢ 2018 - Kontynuacja udziału Fundacji w projekcie RBW „Centerko” „Kompetencyjny model wolontariatu. 

Wolontariat pierwszym krokiem na rynek pracy” koordynacja wolontariatu osób z niepełnosprawnością 

słuchową/wzrokową. 

➢ Fundacja nie uzyskała dofinansowania, o które wnioskowała na projekt pt. Warsztaty Umiejętności Rodzicielskich 

w konkursie otwartym ofert UMŁ. 

➢ W marcu i kwietniu odbywał się w Fundacji cykl 6 zajęć dogoterapeutycznych dla rodzin zastępczych i 

adopcyjnych -  w ramach działalności odpłatnej Fundacji. 

➢ Wiosną Fundacja złożyła 3 wnioski o dofinansowanie: Więzi odNowa PLUS do RCPS (nie został skierowany do 

dofinansowania) oraz Warsztaty dla Rodziców, również do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej oraz 

dwuletni Więzi odNowa – POWRÓT do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Obywatelskiego (Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich) (oba zostały skierowane do dofinansowania) 

➢ Od kwietnia do czerwca odbywał się w Fundacji cykl zajęć w ramach działalności odpłatnej Trening umiejętności 

rodzicielskich i wychowawczych - dla rodziców i opiekunów doświadczających trudności (w tym dezintegracji 

rodziny poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej). 

➢ 5 czerwca Fundacja gościła wolontariuszy i pracowników RBW „Centerko” wraz z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych z Belgii. 

➢ W 2018 roku Fundacja została zaproszona do współpracy w ramach tworzonej przez Fundację Gajusz poradni 

zajmującej się dziećmi i rodzinami po traumie „Cukinia”. 

➢ 24 kwietnia Fundacja uczestniczy w organizowanej przez Fundację Życie oraz UMŁ konferencji 

współprowadzonej przez Tomasza Polkowskiego prezesa warszawskiej Fundacji Dziecko i Rodzina pt. 

„Wychowanie do samodzielności”. 

➢ 1 czerwca – 31 grudnia realizacja półrocznego projektu Warsztaty dla Rodziców (WdR) dofinansowanego ze 

środków Województwa Łódzkiego. 

➢ 3 czerwca Fundacja współorganizuje z Łódzkim Mopsem i łódzkim oddziałem Stowarzyszeniem Zastępczego 

Rodzicielstwa obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego (w ramach konkursu Fundacji EY). 

➢ 12 czerwca Fundacja bierze udziale w konferencji nt. problemów związanych z samotnym macierzyństwem w 

Domu Samotnej Matki  w Łodzi. 

➢ 30 czerwca w siedzibie Fundacji odbywa się Dzień Otwarty połączony z uroczystością 6 Urodzin Fundacji 

➢ Czerwiec i lipiec – rekrutacja uczestników do projektu Warsztaty Umiejętności Rodzicielskich oraz  konsultacje 

indywidualne dla rodziców. 

➢ Od sierpnia do grudnia codwutygodniowe zajęcia Grupy wsparcia dla rodziców (w ramach WdR) 

➢ Od września do listopada cotygodniowe zajęcia Treningu umiejętności rodzicielskich (w ramach WdR) 

➢ 10 września Fundacja uczestniczy w organizowanej przez łódzki RCPS konferencji nt. FAS 

➢ W ramach WdR organizujemy spotkania rodziców z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej 

➢ 12 września Fundacja jako partner bierze udział w uroczystym otwarciu poradni „Cukinia” Fundacji Gajusz. 

➢ Październik – listopad prowadzimy rekrutację kadry do projektu Więzi odNowa - POWRÓT 

➢ 3 grudnia nasza wolontariuszka została uhonorowana czwarta nagrodą w konkursie Barwy Wolontariatu na 

uroczystej gali wolontariatu, organizowanej corocznie przez RBW Centerko z okazji Dnia Wolontariusza 

➢ W ciągu całego roku co miesiąc spotykała się w siedzibie Fundacji GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW 

ADOPCYJNYCH i ZASTĘPCZYCH. 

➢ W ciągu roku prowadziliśmy,  w siedzibie Fundacji oraz mailowo i telefonicznie, KONSULTACJE dla rodziców i 

opiekunów oraz dla osób wychowanych lub wychowujących się poza rodziną biologiczną.   

➢ Ogółem w Fundacji pracowało w różnym wymiarze czasu DWUDZIESTU WOLONTARIUSZY (pomoc w 

organizowaniu zajęć, zajmowanie się dziećmi uczestników w czasie trwania warsztatów, prace biurowe, 

gospodarcze, kolportaż materiałów promocyjnych i edukacyjnych). 

➢ W ciągu roku Fundacja wzięła udział w następujących SZKOLENIACH: nt. RODO  (Stowarzyszenie Centrum 

Opus), nt. ES (stowarzyszenie Ja Ty My), korzystała z doradztwa prawnego, finansowego i marketingowe a także 

z coachingu dla kadry zarządzającej  (stowarzyszenie INSPRO) oraz wzięła udział w szkoleniach 

międzysektorowych organizowanych przez RCPS pt. „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych”. 

➢ W 2018 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

➢ W Fundacji była zatrudniona, w wymiarze całego a następnie części etatu, pracownica - na umowę o pracę. 

➢ W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie została przeprowadzona żadna kontrola.  

➢ Roczne sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

Fundacji Wsparcia i Rozwoju Rodziny ZIELONE WZGÓRZE 

Łódź, ul. Okólna 75 

NIP 726-265-00-56 

Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod 

numerem 0000425537 Sądu Gospodarczego XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego w 

dniu 27 czerwca 2012r. 

Czas działania Fundacji jest nieograniczony. 

Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 

2018r. 

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności. Nie są 

nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie istotnych zagrożeń dla 

kontynuowania przez organizację działalności. 

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości: 

 Rok podatkowy składa się z 12 okresów sprawozdawczych i pokrywa się z rokiem kalendarzowym; 

 Fundacja od roku 2017 sporządza sprawozdanie finansowe wg wzoru Załącznik nr 6 do Ustawy o 

Rachunkowości; 

 Fundacja ewidencjonuje koszty z podziałem na rodzaje prowadzonej działalności; 

 W roku 2018 Fundacja nie prowadziło działalności gospodarczej; 

 Do przychodów z nieodpłatnej działalności 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, ponieważ swoje dochody przeznacza na 

realizację celów statutowych, korzystających ze zwolnienia z podatku od osób prawnych na podstawie 

art. 17 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; 

 Fundacja nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

 Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe Fundacja wycenia na dzień bilansowy w wartości 

skorygowanej o odpisy amortyzacyjne; 

 Należności i zobowiązania w złotych Fundacja wycenia na dzień bilansowy w kwocie wymagającej 

zapłaty; 

 Należności i zobowiązania 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 21 lutego 2019r. 

Katarzyna Świątek 

 

 

 

 



Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny ZIELONE WZGÓRZE 

Łódź, ul. Okólna 75 

NIP 726-265-00-56 

 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2018 

   Wyszczególnienie  Kwota za rok 
2017 

Kwota za rok 
2018   

A. Przychody z działalności statutowej 122 058,00 41 834,20 

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 108 864,00 30 111,20 

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 850,00 3 200,00 

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 12 344,00 8 523,00 

B. Koszty działalności statutowej 142 118,15 63 903,01 

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 138 276,79 60 682,04 

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 3 841,36 3 220,97 

III. Koszty pozostałej działalności statutowej     

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -20 060,15 -22 068,81 

D. Przychody z działalności gospodarczej     

E. Koszty działalności gospodarczej     

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00 

G. Koszty ogólnego zarządu 45,50 205,00 

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -20 105,65 -22 273,81 

I. Pozostałe przychody operacyjne 20 700,00 17 803,48 

J. Pozostałe koszty operacyjne   0,01 

K. Przychody finansowe     

L. Koszty finansowe     

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 594,35 -4 470,34 

N. Podatek dochodowy     

O. Zysk (strata) netto (M-N) 594,35 -4 470,34 

   

   Sporządzono dnia 21 lutego 2019r. 

  

   Katarzyna Świątek 

 

 

 

 

 

 



Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny ZIELONE WZGÓRZE 

Łódź, ul. Okólna 75 

NIP 726-265-00-56 

 BILANS na dzień 31 grudnia 2018r. 
  stan na  

Aktywa 01-01-2018 31-12-2018 

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 

I. Wartości niematerialne i prawne     

II. Rzeczowe aktywa trwałe     

III. Należności długoterminowe     

IV. Inwestycje długoterminowe     

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     

B. Aktywa obrotowe 14 425,89 10 267,64 

I. Zapasy     

II. Należności krótkoterminowe 1 855,74 1 897,50 

III. Inwestycje krótkoterminowe 12 570,15 8 370,14 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy     

Aktywa razem 14 425,89 10 267,64 

     stan na  

Pasywa 01-01-2018 31-12-2018 

A. Fundusz własny 13 118,19 8 647,85 

I. Fundusz statutowy 1 000,00 1 000,00 

II. Pozostałe fundusze     

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 11 523,84 12 118,19 

IV. Zysk (strata) netto 594,35 -4 470,34 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 307,70 1 619,79 

I. Rezerwy na zobowiązania     

II. Zobowiązania długoterminowe     

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 307,70 1 619,79 

IV. Rozliczenia międzyokresowe     

Pasywa razem 14 425,89 10 267,64 

   

   Sporządzono dnia 21 lutego 2019r. 

  Katarzyna Świątek 

 

 

 

 



Informacja dodatkowa: 

1. Fundacja posiada zobowiązania w wysokości 1 619,79 zł i są to zobowiązania 

krótkoterminowe: z tytułu dostaw i usług 577,80 zł, oraz z tytułu podatków i składek 

ZUS w wysokości  1 041,99 zł. Nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek. 

2. Fundacja nie udzieliła żadnych zaliczek i kredytów fundatorom, członkom organów 

administracyjnych, zarządzających i nadzorujących. Nie udzielono też żadnych 

gwarancji i poręczeń. 

3. Fundacja  posiada środki trwałe należące do grupy 8 Wyposażenie o wartości 

18 106,61 zł w 100% zamortyzowane. 

4. Fundacja posiada należności w wysokości 1 897,50 zł i są to należności z tytułu 

refundacja wynagrodzeń PFRON za miesiąc listopad i grudzień. 

5. Fundacja osiągnęła następujące przychody : 

    9 840,20 zł dotacja udzielona  przez Województwo Łódzkie  na podstawie umowy nr   

           8//D/Rodz/2018; 

 20 271,00 zł dotacja w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 na 

           podstawie umowy nr 52_II/2018; 

   3 200,00 zł działalność odpłatna; 

   8 523,00 zł zł darowizny finansowe; 

  17 422,50 zł refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON; 

       380,98 zł pozostałe przychody operacyjne. 

Łącznie w roku 2018 Fundacja uzyskała przychody w wysokości 59 637,68 zł. 

6. Fundacja poniosła następujące koszty realizacji zadań statutowych:  

 30 111,20 zł sfinansowane ze środków dotacji; 

 30 570,84 zł sfinansowane ze środków własnych (darowizn, wpłat z PFRON); 

   3 220,97 zł koszty działalności odpłatnej; 

Oraz: 

 205,00 zł koszty ogólnego zarządu; 

      0,01 zł pozostałe koszty operacyjne. 

Łącznie w roku 2017 Fundacja poniosła koszty w wysokości 64 108,02 zł 

7. W roku 2018 w Fundacji fundusz statutowy nie uległ zwiększeniu. 

8. Fundacja nie ma statusu organizacji pożytku publicznego. 

9. Różnice pomiędzy kosztami wykazanymi w rachunku zysków i start za rok 2018 a 

wykazanymi w sprawozdaniu podatkowym CIT-8: 

 Wg Rachunku zysków i strat       64 108,02zł 

 Koszty uzyskania przychodów wg ustawy podatkowej wykazane w CIT-8  33 996,82zł 

 Koszty sfinansowane z dotacji (art. 16 ust. 1 pkt 58 Ust. o podatku od osób prawnych) 30 111,20zł. 

 

Sporządzono dnia 21 lutego 2019r. 

Katarzyna Świątek 


