
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA OKRES od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

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:  27.06.2012r.                                                                                                                                                        

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.  
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➢ 10.01. 2020 w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego odbył się finisaż wystawy pt. „Jestem rodzicem”, która była 

prezentowana tam w ramach projektu Więzi odNowa. Na finisażu -  pokaz filmu dokumentalnego powstałego  

w ramach tego projektu.  

➢ 14.01 – 10.03. Trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych: cykl 8 spotkań 2,5 godzinnych  

w siedzibie Fundacji, w ramach statutowej działalności odpłatnej. 

➢ 20.01 – 07.02. Wystawa „Jestem rodzicem” prezentowana jest w Stowarzyszeniu Kamienica 56 w Łodzi.  

Na finisażu - pokaz naszego filmu Więzi odNowa. 

➢ Od 07.02. Wystawa eksponowana jest w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi 

➢ Nadal następuje sukcesywna sprzedaż książek Więzi odNowa w ramach statutowej działalności odpłatnej. 

➢ 09.06 – 29.07. Trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych: 2 cykle dla dwóch grup po 8 spotkań  

2,5 godzinnych w siedzibie Fundacji w ramach statutowej działalności odpłatnej. 

➢ 27.06. Fundacja organizuje ognisko dla rodzin adopcyjnych i zastępczych. 

➢ 13.08 – 15.10. Pojedyncze warsztaty rozwijające kompetencje rodzicielskie/wychowawcze: „Jak sobie radzić 

ze złością” „Komunikacja z dzieckiem”, „Uczucie złości w komunikacji z dzieckiem”. 

➢ 20.08. Pokaz filmu Więzi odNowa – w siedzibie Fundacji. 

➢ 15.09 – 03.11. Trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych: cykl 8 spotkań 2,5 godzinnych  

w siedzibie Fundacji w ramach statutowej działalności odpłatnej. 

➢ 19 - 20.09. Trenerki Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej przeprowadzają dla rodziców adopcyjnych  

i zastępczych w siedzibie Fundacji szkolenie TBRI (w ramach naszej statutowej działalności odpłatnej). 

➢ 24 - 26.09. Fundacja bierze udział w IX Zlocie Asystentów Rodziny, odbywającym się w tym roku online. 

Organizatorzy: Katedra Badań nad Edukacją Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Częstochowie, 

Stowarzyszenie „DLA RODZINY” w Częstochowie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny 

zaprosili nas z prelekcją i pokazem naszego filmu.  

➢ 06.11. Premiera drugiego wydania książki Magdaleny Modlibowskiej pt. „Odczarować adopcję”, której Fundacja 

jest jednym z patronów. 

➢ Przez cały rok odbywają się co miesiąc spotkania grupy wsparcia dla rodziców adopcyjnych. 

➢ 30.11. Fundacja bierze udział w spotkaniu online, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pracownia 

Etnograficzna, Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem Uniwersytetu Warszawskiego i Pracownię 

Duży Pokój.  Pokazaliśmy nasz film: „Więzi odNowa”, a następnie uczestniczyliśmy w dyskusji nt. 

„Macierzyństwo w oderwaniu”. 

➢ 09.12. Trening komunikacji dla rodziców i opiekunów – początek cyklu 6 spotkań 2,5 godzinnych w siedzibie 

Fundacji w ramach statutowej działalności odpłatnej. 

➢ Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przyznał nam certyfikat 

„Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” w ramach Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu 

Długoterminowego na lata 2018 – 2030: Korpus Solidarności 

➢ 11.12. Grupa wsparcia dla rodziców adopcyjnych prowadzona od 3 lat w ramach działalności statutowej 

Fundacji przekształca się w grupę empatii. Nadal spotkania na żywo odbywają się co miesiąc. Rozpoczęliśmy  

też spotkania online, także 1 x w miesiącu. 

➢ 22.12. W ramach zajęć z profilaktyki społecznej na zaproszenie Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Śląskiego pokazaliśmy (online) tamtejszym studentom nasz film Więzi odNowa, wygłosiliśmy 

prelekcję oraz odpowiadaliśmy na pytania studentów. 

➢ 16.10 – 27.11. Trening komunikacji dla rodziców i opiekunów - cykl 6 spotkań 2,5 godzinnych w siedzibie 

Fundacji w ramach statutowej działalności pożytku publicznego. 

➢ W ciągu roku przy stronie internetowej Fundacji nadal prowadzony jest powstały w ramach projektu  

Więzi odNowa blog z artykułami tematycznymi i relacjami z działań Fundacji. 

➢ Ogółem w Fundacji pracowało w różnym wymiarze czasu dziewięciu wolontariuszy (pomoc w organizowaniu 

zajęć, dokumentacja fotograficzna działań, prace biurowe, gospodarcze, kolportaż materiałów promocyjnych  

i edukacyjnych, pomoc przy promocji działań Fundacji w Internecie). 

➢ W 2020 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

➢ W 2020 r. na umowę o pracę nie pracowała żadna osoba. 

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

➢ Roczne sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 

 










