
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA OKRES od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 

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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➢ W ramach działalności odpłatnej Fundacja przeprowadziła 9 cykli psychoedukacyjnych dla dziewięciu grup 

rodziców i opiekunów (treningi umiejętności rodzicielskich i wychowawczych oraz treningi komunikacji). 

➢ W ciągu roku co miesiąc spotykała się w siedzibie Fundacji otwarta grupa wsparcia dla rodziców adopcyjnych  

i zastępczych (kontynuacja z poprzednich lat), obecnie w formie grupy empatii dla rodziców i opiekunów. 

➢ 1 sierpnia odbyło się coroczne wakacyjne spotkanie plenerowe rodzin adopcyjnych (grill). 

➢ W Fundacji odbywały się cykle cotygodniowych zajęć terapeutycznych (z arteterapią) dla pojedynczych rodzin  

w procesie reintegracji (cztery rodziny). 

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

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

➢ Fundacja przez dłuższy czas wspierała terapeutycznie oraz organizacyjnie kilka rodzin borykających się  

z dezintegracją (I. pięcioro dzieci w domu dziecka dla małych dzieci, II. troje dzieci w pogotowiu opiekuńczym, 

III. dwoje dzieci w rodzinie zastępczej (uczestniczenie w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka 

znajdującego się w pieczy zastępczej, rozmowy z pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych  

i interwencyjnych, z Rodzinami Zastępczymi, organizowanie wsparcia materialnego dla samotnej matki, udział w 

programach TV – TVN Uwaga, TVP 3, pomoc matce z niepełnosprawnością, pomoc dla dziecka z okna życia  

i jego rodziców 

➢ W czasie wakacji co tydzień regularnie odbywały się indywidualne zajęcia arteterapeutyczne dla dziewczynki 

przebywającej na co dzień w pogotowiu opiekuńczym 

➢ Udział fundacji w badaniach focusowych nt. przemocy domowej 

➢ 05 – 06 listopada udział w szkoleniu w fundacji 4 KROKI „Rozwiązywanie konfliktów w oparciu o dialog – 

Kręgi Naprawcze” 

➢ Kontynuacja współpracy z Nutricia-Polska, która poprzednio zasponsorowała naszym uczestnikom: laptopy dla 

trojga młodzieży oraz zdrowe przekąski dla dzieci w jednym z łódzkich domów dziecka, gdzie przebywało 

pięcioro dzieci naszej podopiecznej). Następnie Nutricia zakupiła dla nas różnego rodzaju akcesoria i materiały do 

arteterapii i innych zajęć dla dzieci, rodzin, dorosłych. 

➢ W październiku Fundacja rozpoczęła współpracę z grupą (obecnie stowarzyszeniem) Salam Lab  (wolontariat, 

szkolenia, wymiana doświadczeń, spotkania online) 

➢ Współpraca z fundacją 4 KROKI – rozpoczęcie wspólnego prowadzenia otwartych spotkań w formie kręgów 

dialogowych wokół tematu sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. 
➢ W grudniu Fundacja zorganizowała spotkanie rodziców zainteresowanych edukacją swych dzieci w formie 

alternatywnej dla oficjalnie obowiązującego systemu (robocza nazwa szkoły: OGRÓD) 

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

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

➢ Ogółem w Fundacji pracowało w różnym wymiarze czasu pięcioro wolontariuszy (pomoc w organizowaniu zajęć, 

prace biurowe, gospodarcze, internet i komputer) 

➢ W 2021 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. 

 



Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny ZIELONE WZGÓRZE
KRS: 0000425537

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach.
(Organizacja Pozarz.)

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2021 - 31.12.2021

......................................................................

podpis kierownika jednostki

...........................

           data

......................................................................

podpis osoby sporządzającej
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Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny ZIELONE WZGÓRZE
KRS: 0000425537

Bilans - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach. (Organizacja Pozarządowa)

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2021 - 31.12.2021

Pozycja
Stan na koniec bieżącego

roku obrotowego
Stan na koniec ubiegłego

roku obrotowego

AKTYWA RAZEM 13 266,20 9 620,11

  A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

    I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

    II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

    III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

    IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

    V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

  B. Aktywa obrotowe 13 266,20 9 620,11

    I. Zapasy 0,00 0,00

    II. Należności krótkoterminowe 31,00 31,00

    III. Inwestycje krótkoterminowe 13 235,20 9 589,11

    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

  C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

PASYWA RAZEM 13 266,20 9 620,11

  A. Fundusz własny 11 124,19 9 598,11

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

    II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

    III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8 598,11 4 994,15

    IV. Zysk (strata) netto 1 526,08 3 603,96

  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 142,01 22,00

    I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

    II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

    III. Zobowiązania krótkoterminowe 142,01 22,00

    IV. Rozliczenia międzyokresowe 2 000,00 0,00

......................................................................

podpis kierownika jednostki

...........................

           data

......................................................................

podpis osoby sporządzającej
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Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny ZIELONE WZGÓRZE
KRS: 0000425537

Rachunek Zysków i Strat - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach. (Organizacja Pozarządowa)

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2021 - 31.12.2021

Pozycja
Stan na koniec bieżącego

roku obrotowego
Stan na koniec ubiegłego

roku obrotowego

A. Przychody z działalności statutowej 12 249,40 14 474,00

  I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 816,00 2 192,00

  II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 9 433,40 12 282,00

  III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 10 723,32 10 870,04

  I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 252,84 1 223,37

  II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 9 470,48 9 646,67

  III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 1 526,08 3 603,96

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

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

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 1 526,08 3 603,96

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 7,18

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 7,18

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 1 526,08 3 603,96

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 1 526,08 3 603,96

......................................................................

podpis kierownika jednostki

...........................

           data

......................................................................

podpis osoby sporządzającej
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Informacja dodatkowa

1)

2)

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

4)

Przychody działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

 - dotacje -  zł            

 - darowiny osób fizycznych: 1 580,00 zł    

1 580,00 zł    

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 

- warsztaty terapeutyczne 9 433,40 zł    

9 433,40 zł    

5)

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

 - finansowane z dotacji -  zł            

 - koszty finansowane z darowizn: 1 252,84 zł    

1 252,84 zł    

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 

- organizacja warsztatów 

terapeutycznych 9 470,48 zł    

9 470,48 zł    

Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem 

charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub 

zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 

Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających 

i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, 

odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń 

wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie 

ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności 

informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek 

członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" skladają się środki w kasie i na rachunku bankowym. 

W pozycji "Zobowiązania krótkoterminowe" znajdują się zobowiązania z tyt. usług obcych opłacone w nastepnym 

okresie rozliczeniowym.

W pozycji "Rozliczenia międzyokresowe" znajduje się kwota otrzymanych przychodów z tytułu prowadzonej 

działalności odpłatnej, przeznaczonych na koszty dalszego prowadzenia działalności w następnym okresie 

rozliczeniowym.

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;



6)

7)

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 

Fundusz statutowy fundacji nie zmienił się.

Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. 

-

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane 

na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych;


