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el działania organ i zacj i :
r przeciwdzińanię rozpadowi rodziny i rozkładowi więzi rodzinnych;
r profilaktyka przemocy i uzależmień, chorób psychicznych i samobójstw;
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propagowanie porytywnych wzorców relacji w rodzinie;
Podnoszenie Świadomości w kwęstii ptzyczyn i skutków przęmocy w rodzinie;
przełamywanie toksycznych tabu w dziedzinie adopcji;

ProPagowanie teraPii rodzinnej, psychoterapii i arteterapiijako dróg wyjściarodziny zkryzysu;
ProPagowanię kontaktu z Prryrodą i sżuką promowanie ekologicznego
Ębu Ęciai twórczości
indywidualnej;
PsYchoedukacja w tęmacie adopcji i rodzicielstwa zastępczego, propagowanie jawności adopcji
oraz w
uzasadnionych przypadkach - adopcji otwartej ;

wsPieranie rozwoju kobie| działalności na rzęczpraw człowieka i równouprawnienia;
zapobięganiewykluczeniuspołecznemu;
Pomoc w niwelowaniu skutków społecznych długotrwałego bęzrobocia;
zwiększanię szans zawodowych osób niepełnosprawnych;
aktywizacjaspołeczności lokalnych;

tęraPia i wsParcie PsYchologiczne dla; dorosłych wychowanych poza
rodzinąbiologiczną dla dzięci w
rodzinach zastęPczYch i Placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjn}cłl
oraz ich rodzin,

dla rodzin zrękonstruowanYch, dla samotnych rodziców, dla matęk

rozwłającyli

Źrzęczęnięsię praw

rodzicielskich, dla rodzin z dziećmi i młodzieżąniepełnosprawnych intelektu
alnie i fizycznie oraz
niedostosowaną sPołecznie, dla dzieci, mlodzieĘ i młodych matek w
trudnej sytuacji oraz dla ofiar
katastrof i klęsk źywiołowych;

'
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Pomoc PsYchologiczna w następujących sluacjach życiowych: sttatą żałobąrozwód, adopcją
emigracją niepłodność,zęrwanę więzi, zaburzenia prrywięania,
Czas trwania działalnościFundacjijest nieograniczony.
Sprawozdanie finansowejest sporządzonezaokres od 0t.01.20l5r.

do 31.12.20l5r.
W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzającesamodzięlnie
sprawozdania

finansowe.
Na dzień sPorządzenia sPrawozdania finansowego nie są znane okoliczności
i zduzenia,które świadczyĘby o
istnieniu PowŻnYch zagtoŻeń dla kontynuowaniaprzez jednostkę
działalnościw najblizszym okresie. Dlatego
sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że dzińalnośćbędzie kont},nuowana
w okresie nie kótszym niź jeden
rok od dnia bilansowego.
W okresie sPorządzaniasprawozdania finansowego nie nastąpiło połączeniejednostek.

PrzYjęta PolitYka rachunkowości w zakesię, w jakim ustawa pozostawia jednostce
prawo wyboru.

Rok obrotowy i wchodzące w jego skład okesy sprawo zdawczę.

l.
2,

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy;

okresem sprawozdawczym jest ostatni dzień roku kalęndarzowego, ale zgodnie
zprzyjętymizasadami polityki.
rachunkowoŚci co miesiąc sumowane są obroty na kontach księgowych księgi głównej
i uzgaoniane z dzięnnikiem

oraz zapisami na kontach księg pomocniczych.
Metody wyceny aktywów i pasywów.
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ZasńY WYcenY aktYwów i pasywów opierają się na zasadach okeślonych w ustawie
o rachunkowości.
AktYwa i PasYwa wYcenia się nie rzadziej niż na dzięń bilansowy w następujący sposób;

ę
a)

b)

c)

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosżów wytworzenią lub wartości przeszacowanej (po
aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy umorzęniowe (amortyzacyjne) zĘm, że środki trwałe
otrzymanę nieodpłatnie, wycenia się na podstawie decyzji właściwegoorganu według wartości okeślonych w
decyzji, a otrzymanę na podstawie darowizny według ceny rynkowej na dzięń otrzymania darowizny. WaftoŚĆ
i
rynkową okeśla się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju

gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia mĘcia;
Kosź wytworzenia obejmuje ogół kosźów rzeczywiście poniesionych przez Fundację od rozpoczęcia
budowy, monta,żu, przystosowania i ulepszenia środka trwałego do dnia przyjęcia do uż}tkowania. Według
kosźów wytworzenia wycenia się podstawowe środki trwałe, pozostałę środki trwałę, wartości nięmaterialne i
prawne wytworzone we własnym zakresie oraz środki trwałe w budowie.
Środki trwałe i wańości nięmaterialne i prawne o wartości wyższej od kwoty ustalonej w ustawie z dnia 1§,
lutego l992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.|J. z 200lr. Nr 54 poz.654 ze zm.) tj. powyżej
3.500 ń,zwane dalej podstawowymi środkami trwałymi, podlegają umorzeniu w równych ratach (metodą
liniową) na podstawie aktualnego planu amońyzacji według stawek amortyzacyjnych okreŚlonych w ustawie
o podatku dochodowym od osób prawnych. Stawki te określa się na dzień yzyjęcia środkatrwałego do
użytkowania. Amortyzację nalicza się jednorazowo za okres całego roku na koniec roku obrotowego. Nie

lmuza

d)

e)

c)
h)

się gruntów i dóbr kultury;

Na dzień bilansowy podstawowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartoŚci powyZej 3.500
zł (z wyjątkiem gruntów, które nie podlegają amortyzacji) wycenia się w wańości netto tj. po pomniejszeniu
odpisów amortyzacyjnych ustalonych na dzień bilansowy;
Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modemizacji),
to wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym takźe o
wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przebacza3.500
zł. Środki trwałe uwilźa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę,
rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku budżetowymprzekłacza 3.500 zł, a wydatki te
powodują wzrost wartości urytkowej w stosunku do wartości z dnia prryjęcia środkatrwałego do
użytkowania. Przebudowę, modernizację itp., które nie spowodowaĘ wzrostu wartoŚci uĄrtkowej obiektu w
porównaniu do posiadanej przęznięgo w momencie oddania go do użytkowanią uwża się za remont;
pozostałe środki tnvałe to takię środki, które umalza się jednorazowo) przez wpisanie w koszty w miesiącu
prryjęciado użytkowania o wartości początkowej poniźej 3.500 zł nętto;
pozostałe środki trwałe w uźy.tkowaniu, których jednostkowa cena nabycia jest większa lub równa 1.000 zł,

podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej;
Zobowiązaniaz tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czy|iłącznie z odsetkami
naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrńentów. Odsetki od zobowiązń ujmuje się
w księgach w momencie tch ząłaty,lęcz nie później niż na koniec dnia kżdego kwartału;
środkipienięme w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Środki
pieniężne wyrżone w walutach obcych, wycenia się na dzień przeprowadzenia operacji, w wartoŚci
nominalnej przeliczonej nańote polskie według kursu zakupu lub kursu sprzeduĘ dla danej waluty na dzień
przeprowadzenia operacji walutowej, stosowanego przezbank, z którego usług korzysta Fundacja.

Ustalenie wyniku lrnansowego
Ewidencja kosźów.

Dlarozliczeniakosźów rea|izacji zadań statutowych, Fundacja ewidencjonuje koszty w układzie kalkulacyjnym - konta

zespołu ,,5", dla każdej dotacji odrębne konto analitycme i subanalityczne według potrzeb rczliczania dotacji.
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Rachunek zysków i strat
(wariant kalkulacyjny)
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przvchodv netto ze soąedażv usłuo i oroduktów
frzychody netto ze spżedaży towarów i materiałów

koszty sprżedanych produktów. usłuq. towarów i materiałów. w tvm:
oo leonoslek powlazanych

(osa wytvorzenia sprzedanych produktów

wańośćsprzedanvch towarów i materiałów
Zvsk (strata) brutto ze sDrzedażv (A-B)
(oszty sprzedaży
Koszł ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
Pozostałe przychody operacyjne

0.00

)0

zvsk ze zbvcia niefinansowvch aktvwów tnłafuch
przvchodv z działalnościstatutowei

)otacie iqrantv
składki członkowskie
Zbiórki publicząe

Darowizny
Jzostałe
nne orzvchodv ooeracvine

11 696.38

41 859.09

9 108.88
4 210,65

38 840.34

48

11262,0c
868

2 587,5c

I

Pozostałe koszł operacyjne

l0

trata ze zbvcia niefinansowvch aktvwów trwałvch
Aktualizacia wańości aktvwów niefinansowvch
Koszty działalnościstatutowej

940.

10 940,39

Koszty dotacii i grantów
(oszty administracyine
zużycie m ate ri ałów i e nerą i i
usłuqi obce
oodatki i opłaU

wvnadrodzenia oraz ubeznieczenie snołeczne i innc świar]azcnia
Amortyzacia

267os

3 018.75
36 217.82

4 21o,65
5 308.95

36 217
26 709.35
6 460.90

2 268.81

2 267.oę

3 o4o_1Ą

4 193,

1 420,79

3 o47.57

pozostałe

pozostałe koszty statutowe
lnne koszty operacyine
ysk (strata) z działalnościoperacyjnej (F+G-H)

755.99

przychodv finansowe
)vwidendy i udziafu w zvskach. w tvm:
od iednostek powiazanvch

5 641,21
0.0(

o(lsetki. W tvm:
od iednostek powiazanvch
zysk ze zbvcia inwestvcii
Ąktualizacia wartości inwestvcii
lnne

-

Koszł finansowe

0.

JOsetKl, W Um:
od iednostek powiazanvch
strata ze zbvcia inwestvcii
,ktualizacia wańości inwestvcii
lnne
Zvsk {strata) z działalnościoosoodarćzei ll+J-K)
lVynik zdarzeń nadzwvczainvch (M.l._M.ll.)
zvski nadzwvczaine
]tratv nadzwvczaine
Zvsk (stratal brutto lltMl

'odatek dochodowy
(zwiekszenia stratv)
'ozostałe obowiazkowe zmnieiszenia zvsku
lysk (strata} netto (N-O-P)

S porządziła : Katarzy na Świątek
Łódź, dn 18-03-20,15r.
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755,99
0.0c
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Rodziny Z|ELONE WZGORZE
Fundacja Wsparcia i Rozwoju
NIP 726,265-00,56

Łodż, ul. Okólna 75

Bitans na dzień 31 grudnia 2015
n4

PasYwa
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l.

Wańościniematerialne iprawne

l.

Kapitał (fundusz) podstawowy

n- llaaneĘatv
lll.

stan na
-.12-2015
-o,1-2o15
641,2
t 748,9s
1 000,00

1 000,0(

na kapitał

^,,i^lv^Ló

r

liemna)

Udziały (akcje) własne (wlel^u-u

uiemną)=-

lV. Kapitał (fundusz) zapasowy

V.

Kapitał (funclusz) z aKluallzau,l
WYceny

#
Vl.

a) grunty

Vlll, Zysk (strata) netto

(w tym prawo

budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowei

i

Wodnel

c) uządzenia techniczne i maszyny
e) inne środki trwałe

2.

Pozostałe kapitały (runou§ze,

26 976,35

2 58t,8l

z zysku netto w ciągu

lX. Odpisy

B. Zobowiązania i rezerwy

zobowiazani€-

nr

0,9i

T-.Rezerwa z tytułu odroczonego
oodatku

dochoQqwgw-

ź-.neze-rwa na

świadczenia

__^_,ł^|ń6 i ń^.ł^hne
długoterminowa

na środkitruałew

3. Pozostale

-

2. Wartości niematerialne i prawne

5 641,27

,ot u obrotowego (Wielkośc ujemna)

Środki trwałe w budowie

a%iia[i

755,99

r,ezelwy

długotermilowe

krótkotermlnqwe_

qpl

0,0c

1. Wobec iednostek powiązanych

2, Wobec pozostałych jednostek
iiT-ivtułl', e-ms,, Ołużnych papierów

c)

lll.

wańościowych

zobow!ą4ąn!]ąJ!ry9-

inne

Zobowiązania krótkoterminowe

-

267_g
nr

1,85

267.0c

1,8

#ł**k;b) inne

2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki

ilTRŃiźtytułuodroczonego
2.

lnne rozliczenia międzyokresowe

bilWJŁ]ennsji

dłużnychpapierów
wańościowych

c)

inne zobowiązania finans,

ffi

Ń

tyiułu?ostaw i usług, o okresie

wmagalnoscl:

ffiz

tytułu pod atków, ceł,

ubeloieczeń i innych świadczen
h) z tvtułu Wynagroqzęll

250,0(
250,0c

17,0c

1§l
1

---;--r

.s

-ffiieżlości

1 197.5C

522,81

1197.5c

522,81

od jednostek

oowiązanych

_

i usług, o okresie
sDłatv:

ij-tytułu Oostaw
,l

'

miA§iacv

powyżej 12 miesięcy

b) inne

-ffileżńściod pozostałych
iednostek

i usług, o okresie
sDłatv:

ZJTĘułu Oostaw

do 12 miesięcy

335.0c

b)' z tytułu podatkóW, dotacji, ceł,

ubózoieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń

-iT6tk-tkoterminoweaktywa
finansowe -.......at W iednostkach powązanycn

-

-

udziałv |ub aKc|e
inna oaDierv Wartosclowe

Udzielone pożyczki

TrreT6troterminowe

862§!

522,81

27 527,EĄ

8 700.31

27 527.84

8 700.31

_

aktywa

finansowe

Udziafu lub akcie
irlne papierv wańoścj9we
,,|.|riAlńnA naiżvczkt
ińETńnotermi nowe aktyĄ^,a

finansowe

§3roOrĘieniężne

Ęóki

i inne aktywa

oienieżne

pińiężne w kasie i na
rachunkach
środkipieniężne
pieniężne

Tinne

27 527.8l

8 700.31

27 527.8Ą

8 700,31

28725,

9 223.12

ffixtvwa
2. lnne

..F.

inwestycje krótkoterminowe

kńtkotermin owe rozliczen ia

miedzvokresowe _
Aktwva raze!!_

Spolządziła : Katarzyna Świątek
Łódż, dn 18-03-2015r.
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Dodatkowe informacje i objaśnienia
l. Fundacja nie posiada żadnych środków trwałych, arri wartości niematerialnych i prawnych.
2. Fundacja nie posiada żadnych inwestycji długoterminowych

pod"ial na'eżnóściwedlug porycji bilansu o pozostalym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie
_r.

okres wymagalności

do

l

powyźej l roku

roku

Razęm

stan na

początek
początek roku

Naleźnościz tytułu

l. dostaw i usług
2. podatków

3. środków od

ZUS

4. wynagrodzeń
5. środków od

PFRON

6. innych nalężności

Razem

4. Fundacja nie posiada

obrotowego

koniec roku
obrotowego

roku
obrotow
ego

koniec roku
obrotowego

początek roku
obrotowego

konięc roku
obrotowego

335,00

0,00

335,00

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

88,56

88,5ó

0,00

0,00

0,00

0,00

862,50

431,25

862,50

431,25

0,00

0,00

1197,50

522,8l

0,00

0,00

na dzień31-12-2015 żadnych zobowiązńdługot...ino*y.h,

0,00

0,00

l197,50

5ż2,8l

Ń€
9i

początęk roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

l.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg Ętułów)

26709,35

2580,00

Dotacje

ż6709,35

0,00

8, W Fundacji nie zaistniały źadne zyski i straty nadzwyczajne.
9, Przeciętne zatrudnięnie w osobach w roku 2015 wyniosło

0,67

l0. Nie wypłacono wynagrodzeń powyżej okeślonego w art. 9 ust.
wolontariacie (Dz.U, Nr 96 poz.873 zpóm. zm.)

l

l.

l
l

pkt 2 ustawy o działalnościpozytku publicznego i o

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość:
Przychody z dzialalnościstatutowej

0,00

składki brutto określone statutem

0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej poźrytku publicznego

37971,35

Darowizny finansowe

l1262,00

Dotacje

ż6709,35

Zbiórki publiczne

0,00

Odpis podatkowy l%

0,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

l20,00

Odpłatnośćzaudział w treningu kompetencji

l20,00

Przychody z działalności gospodarczej

0,00

Pozostałe przychody

3767,74

Inne

3767,74

0,00

przychodv finansowe
Odsetki od lokat, wkładów bankowych

12.

0,00

Informacje o strukturze kosztów:
Koszty realizacji działalnościstatutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
Koszty realizacji zadń statutolvych
ą

-

świadczenia pienięzne

29756,92
29756,92

,*

Koszty reatizacji działalnościstatutowej odpłatnej pożytku publicznego

l20,00

Odpłatnośćzaudzial w treningu kompetencji

l20,00

Koszty realizacji działalnościgospodarczej

0,00

6460,90

Koszty administracyjne:
- zużycie materiałów i energii

0,00

- usługi obce

2267,06

- podatki i opłaty

0,00

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

4l93,84

- arnortyzacja

0,00

koszty

0,00

- pozostałe

0,00

Pozostałe koszty

0,00

Inne

0,00

Koszty finansowe

0,00

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań
Inne koszty finansowe

l3.

Żr 6dla zwiększenia i wyko rzysta nie

fu nd

uszu §tatutoryego

Fundusz
Wyszczególnienie
1.

Stan na początek roku obrotowego

a.

zwiększenia

- z

z aktualizacji wyceny

statutowy

l000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

l000,00

0,00

zysku

- lnne
b. mlniejszenia
- pokrycie straty
_

lnne

2.

Stan na koniec okresu obrotowego

l4. Rozliczenie wyniku

na dzialalności statutowej

Wynik nr dzirłalnościstatutowej

I

S64W7

l5. Fundusz statutowy na początek i na koniec roku 2015 wykazuje wartość1000,00 zł,
l 6,

Przychody wykazane w zeznaniu podatkowym za rok 2015 są większe od przychodów z rachunku łvyników o kwoĘ

748,99 rozlięzęnie wyniku z lat ubiegłych i wynosą 4l l 10,10
podatkowym

zarok20li

są mniejsze od

Łódż,dn. l8-03-2016

K s LE G o WA

*"ffiMl*o

uzyskania przychodów wykazane w zęananiu

koszów wynikających z rachunku wyników o kwoĘ 26709,35 zł koszty nie

stanowiące kosztów uzyskania prrychodu art.l6 ust.l pkt58 i

Sporądziła: Katarzyna Świątek

ź. koszty

wynosą9508,47 zł.

';łł#ffi,$$ffifua*

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁ^LNOSfl FLINDACJI
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

FI]NDACJA WSPARCIA I ROZWoJU RODZINY,,ZIELONE wZGÓF.ztr.,
Adres siedziby i adres do korespondencji: Okólna 75,91-5ż6Łódź
e-mail: fundacj aziel onewzgorzę@gmail.com
Data rejestracjiz 27 .06.2012
nr KRS: 0000425537 ; nr REGON: 10143596I
Zarząd Fundacji: prezes: Anna Guzek; wiceprezes: Maciej Guzek

Celami Fundacji są:
o przeciwdziŃanie rozpadowi rodziny i rozkładowi więzi rodzinnych,
. profilaktyka przemocy ftzycznej i psychicznej w rodzinie orazuza|eżnień,
. propagowanie pozltywnych wzorców relacji w rodzinie,
r podnoszenie świadomościspołecznej w kwestii prryczln i skutków przemocy w rodzinie,
r przełamywanie toksycznych tabu w problematyce rodzinnej )
. pomoc w odbudowywaniu zerwanych więzi rodzinnych,
. pomoc w nawiąrywaniu kontaktów między rodzinami w trudnej sytuacji życiowej,
. propagowanie terapii rodzinnej, psychoterapii i arteterapii jako dróg wl,jściarodziny lub jednostki zkłyzysu,
. promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zdrowotna, zwłaszcza profilaktyka chorób psychicznych,
. propagowanie kontaktu zprzyrodą i ekologicznego trybu Ęcia jako warunku zdrowia,
. promocja kontaktu ze sńuką otaztvłórczościindywidualnej jako drogi rozrvoju osobistego i rodzinnego,
o edukacja i pomoc psychologicznaw zakresie zagadnieńzwiązanychzadopcją i rodzicielstwemzastępczym,
. propagowanie idei traktowania adopcji jako szansy na pogłębienie rozwoju,
. propagowanie jawności adopcji orazficiaw prawdzie jako warunku harmonii i miłościw rodzinie,
. propagowanie praĘki adopcji otwartej - w tych przypadkach, gdy jest to mozliwe,
. wspieranie rozwoju kobiet orazdzińalność na rzeczrównych praw kobiet i mężczazn,
. zapobieganiewykluczeniu społecznemu i marginalizacji,
. pomoc w niwelowaniu skutków społecznych dfugotrwałego bezrobocia,
. zwiększenie szans zawodowychmŁodzieĘ i dorosĘch, rwłaszcza niepetnosprawnych,
. akwizacja społecznościlokalnychpoprzezwłączenie ich w organizowane przezFundację projekty,
o udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej:
- rodzinom i osobom po stracie orazpatom niepłodnym2
- osobom doświadczającym skutków leczenia niepłodności,
- dorosłym wychowanymprzez inne osoby niżrodzice biologiczni,
- samotnym rodzicom oraz rodzinom zrekonstruowanym,
- opiekunom zastępczym, wychowawcom dzieci po doświadczeniu straĘ i separacji orazrodziconr adopcyjnym,
- osobom i rodzinom doświadczającym problemów związanych z emigracją,
_ dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych i rv placówkach i ich bliskim,
- wychowankom placówek opiekuńczo-wychow aw cza ch,
- rodzicom rozvlńającym zrzeczenie się praw rodzicielskich.

dofinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach Programu Bezpieczne Dzieciństwo
Fundacj i Dzieci Niczyj e. Przeprowad zone zo stały :
. 36-godziwty TRENING KOMPETENCJI RODZICIELSKICH
. 45-godzinrry cykl włnszTATow ARTETERArEuTvCZNCH dla matek
. 2 cykle aAJĘćDoGoTERArEUTvcZNyCH: dla rodzin oraz dla dzięci z Domu Dziecka dlaDzięci
Chorych i ich wolontariuszy), w sumie 2ż godziny
o 4 cykle WARszTATów EDUKACYJNO-WSPIERAJĄCYCH: dla matek w Schronisku dla
Bezdomnych Kobiet i Dzieci, dla personelu w Domu Dziecka dla Dzieci Chorych, dla rodziców,
których dzięciznalazły się w pieczy zastępczej oraz dla studentów Koła Naukowego Pedagogów
Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego

Dzieci 3 włnszrłTydla matek z dziećmiz fotograficzny, dogoterapeutyczny
które przeprowadziły wolontariuszki Fundacji.

i ańeterapeutyczny,
.*

od czerwca do grudnia prowadzonabyłaspołecznie w Fundacji GRUPA WSPARCIA dla rodzin
18.0ó. - Fundacja wzięłaudzińw vIII oGÓLNopoLsKIEJ KoNFERENCJI:
małych dzieci i dobrego rodzicielstwa,
,,OSTR6ZNIE - DZIECKo!,, dotyczącej profilaktyki krzywdzenia
organizowan ej przez Fundacj ę Dzieci Niczyj e.
w tipcu Fundacja przygotow ńa i złożyłaWNIoSEK w konkursie Profilaktyka Krzywdzenia Małych
DzieciFundacji Dzieci Niczyje. Nie został on jednak skierowany do dofinansowania.
dla BezdomnYch Kobiet i
08. 10. - Fundacja zorganizoiała WARSzTAT RĘKODZIEŁAw Schronisku
Dzieci przy ul. KwietniowejZl4,przeprowadzony przezwolontariuszki Fundacji.
obchodY MiędzYnarodowego Dnia
10. 10. --Fundacja współorganizowaław Łodzi,na ul. Piotrkowskiej,

Fundacji
Zdrowiapsychicznego or[anizowanego ptzęzStowarzyszenie Pomost. Wolontariuszki
prowadziły różnorodne wARszTATy RZEMIo5ŁA ARTysTycZNEGo.
międzyorganizacYjnej) w swojej siedzibie
06.11. _ Fundacja współorganizowńa(w ramach współpracy
\ilARsZTAT FOTOGRAFICZNY o tematyce dogoterapeutycznej dla seniorów PPPW ,,Centerko".
sPotkń: TRENING KoMPETENCJI
10. 11. _ Fundacja rozpoczęładziŃalnoŚó odpłatną (3O-godzinny cykl

WYCHOWAWCZYCH)'

śrxrIATT,ć'N.. wAR5ZTAT
wARs RĘK6D,ZIEŁI \ w Schronisku dla
a zor ganizow ńa rRZED śWIĄTE6ZNv
ptzez
Bezdomnych Kobiet i Dzieci Towarzystwa im Brata Alberta wŁodzl przeprowadzony
wolontariuszki Fundacj i.
przy OŚrodku AdoPcYjnYm
22. |1 - Wizyta prezes ńundacji w Klubie Rodzin Adopcyjnych ,,RAZEM"
dla
TpD w Warszawie (wymiana doświadczeń, przeprowadzenie warsztatu muzykoteraPeutYcznego
rodzin).
1

9. 1 1.

- Fundacj

(obecnie
zorganizow*ó3 * Akademickim ośrodkuInicjatry ArtystycznychprzezPPPw,,Centerko"
Reglonalne Centrum Wolontariatu). Wolontariuszki Fundacji prowadziły warsńatY rękodzieła.

Roóziny pracy i polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz InicjatYw ObYwatelskich.
zastęPcze
KoNsULTACJE dla.odri"ó* i opiekunów, dla osób tozważających adopcję lub rodzicielstwo
oraz dlaosób wychowanych lub wychowujących się poza rodzinąbiologiczną.

publikację na ten temat.
doświadczeniem wychowania pozarodziną biologiczną,przygotowując
STUDENCKIEGO.
nad
organiro*aniuruJęi,zajmowanie się dziećmi uczestników w czasie trwania warsztatów, oPieka
arteteraPeutYcznYch
psem, praaaprr"*odrriku psa pracującego w dogoterapii , prowadzenie warsztatów
stronY
prowadzenie
FB,
na
oruzwarsztatów rękodzieła,promocja, prowadzenie profilu Fundacji
WsParcie Prawne).
internetowej Fundacji, zbieraniewywiadów narracyjnych, wsparcie informatyczne,

gospodarczy; od listopada do grudnia:

plaĘczka i etnolog, w wymiarze

Yą

etńu.

Dzieciom Siłę)
/przedstawiciele grantodawców: Fundacji DzieciNiczyje (obecnie Fundacja DajemY
oraz The Velux Foundations/.

Fundoc|o Wsporclo l Rozwo|u Rodzlny

,,zlELoNE wzGÓRzE,,

91-526 łóclź, ul. Okólna 75
Rąon 101435961, NlP 7282650056
tel. 515 27O 5O2

