
INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za okres  od 01.01.2011r. do 
31.12.2011r. Fundacji Wspierającej Prawidłowy Rozwój Dzieci i Młodzieży Rośnij Zdrowo z siedzibą 
w Krakowie 31-271, ul. Krowoderska 6/4, KRS 0000084336 z dnia 25.01.2002r. w Sądzie 
Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS.   
 
 W roku 2011r.  Fundacja  przeprowadziła realizację następujących programów społecznych:  
I 
KONKURS dla organizacji pozarządowych w dziedzinie edukacji i profilaktyki zdrowotnej dzieci i 
młodzieży Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. 
Konstruktorska  3A  w programie nt. „Profilaktyka zdrowotna oraz warsztaty ekologiczne dla 
młodzieży szkół ponad gimnazjalnych w województwach Małopolskim i Śląskim”,  zgodnie z Umową 
o dofinansowanie w formie dotacji  Nr 292/2010/Wn-50/EE-PO/D z dnia 21.07.2010r. w okresie od 
01.09.2010r. do 31.08.2011r. Program obejmował badania profilaktyczne w zakresie zdrowego 
odżywiania oraz warsztaty ekologiczne nt. właściwe odżywiania się, alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu, środowiska przyjaznemu człowiekowi, dieta dla zdrowia, zagrożenia zdrowia. Na 
zakończenie programu zrealizowaliśmy wypoczynek letni – darmowy dla 100 młodzieży ze szkół 
biorących udział w  programie z obu województw w rozłożeniu na 2 turnusy w roku 2010 i w roku 
2011. (50 uczestników) z programem warsztatowym. 
Powyższe zaliczamy do działalności statutowej nieodpłatnej w działaniach edukacyjnych w dziedzinie 
zdrowia, ekologii, prawidłowego odżywiania się, form wypoczynku z uwzględnieniem potrzeb i 
oczekiwań młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli poprzez badania medyczne, warsztaty, obóz 
letni, spotkania partnerskie, współpracę z różnymi podmiotami oraz samorządem lokalnym i 
państwowym.  
II 
1.Kontynuacja Programu nt.. Wymiana międzynarodowa i współpraca szkół Polski i Izraela  w okresie 
od  03/08/2011  do  03/16/2011,  określonego w porozumieniu i umowach partnerskich z 
Konserwatorium Muzycznym w Tel Avivie oraz Państwową Szkołą Muzyczną II ST. w Krakowie 
dotyczące realizacji wymiany i goszczenia muzyków z Izraela w Krakowie. Pobyt młodzieży z 
Konserwatorium  przygotowała i  przeprowadziła Fundacji oraz dyrekcja, pracownicy szkoły oraz 
współpracujące instytucje i osoby. Zrealizowano warsztaty muzyczne, koncerty otwarte w zakresie –
małe utwory kameralne oraz orkiestrę połączonych szkół, kompozycje i utwory przygotowane 
wspólnie przez młodzież Polski i Izraela zakończone wspólnymi koncertami w Krakowie, spotkania 
formalne i pozaszkolne z młodzieżą, rodzinami oraz nauczycielami, warsztaty muzyczne, 
zrealizowano kilka tras turystycznych poprzez uczestnictwo w ofercie kulturalnej Krakowa i 
województwa małopolskiego. Ten etap wsparty był pracą woluntarystyczną partnerów przy aktywnym 
udziale młodzieży. Obecnie  w postaci przygotowanego programu istnieje możliwość dalszej 
kontynuacji programu.  
Powyższe działania statutowe nieodpłatne w działaniach edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb i 
oczekiwań młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli poprzez spotkania partnerskie ze szkołami, 
współpraca z różnymi podmiotami oraz samorządem lokalnym. 
2.Kontynuacja programu współpracy szkół i wymiany młodzieży w formie wyjazdów edukacyjnych  
pozwalającej młodzieży na poznanie kultury mieszkańców Grecji oraz nabycie umiejętności podczas 
wyjazdu grupy szkolnej wraz z wychowawcami. Forma  utworzonego Campusu Fundacji ma na celu 
organizację wyjazdów międzynarodowych na wzór podobnych działań prowadzonych przez szkoły w 
innych krajach europejskich co w znacznej mierze wpłynie na postawy społeczne i rozwój młodzieży. 
Campus i jego działania są finansowane z opłat uczestników bezpośrednich oraz dzięki wsparciu 
finansowemu i organizacyjnemu Fundatorów w poszczególnych elementach edukacji. Uczestnicy/ 
grupa docelowa w 2011. objęła 90 młodzieży oraz opiekunowie z: 
1.Gimnazjum nr 6 ul. Blachnickiego 1, w terminie 04-11. 03.2011 r.  
2.Gimnazjum nr. 24 ul. Montwila-Mireckiego 29,  w terminie 06-13.05.2011r. 
Zrealizowano program i założone cele Campusu w formach edukacji pozaszkolnej i pozalekcyjne 
poprzez współpracę szkół i spotkania  młodzieży z obu krajów. Zadanie własne Fundacji jako 
kontynuacja wymian młodzieży z roku 2008. Realizowaliśmy bieżące działania promocyjne i 
informacyjnych, których celem było zwiększenie zainteresowania szkół zaproponowanym programem 



edukacyjnym. Nawiązaliśmy współpracę z Towarzystwem Kulturalnym z Larissa/Grecja dzięki  której 
uczestnicy programu wyjazdowego mogli odwiedzić swoich rówieśników w szkole greckiej.   
Powyższe działania statutowe odpłatne w działaniach edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb i 
oczekiwań młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli poprzez realizację programu wyjazdu, 
spotkania partnerskie ze szkołami, współpraca z różnymi podmiotami oraz samorządem lokalnym 
3.Kontynuacja Program Campusu w postaci wypoczynku zimowego oraz wypoczynku letniego. 
Realizacja zadania własnego Fundacji jako kontynuacji programów z lat poprzednich w formie 
wypoczynku zimowego w Marilleva /Włochy oraz letniego w Złote Piaski/Bułgaria oraz 
Swornegacie/Kaszuby/.   Grupa docelowa: 84 uczestników. 
Powyższe działania statutowe w ramach odpłatnej działalności,  opłaty ze świadczeń uczestników w 
całości przekazaliśmy na realizację działania wspierając je finansowo w elementach wyjazdu..  
Działalność gospodarcza: brak 
Zródła przychodu programów:  opłaty uczestników, darowizny, 1% OPP, dotacja. 
Opłaty za świadczenia realizacji zadań statutowych w całości Fundacja przekazała na w/w zadania.   
Ponieważ Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej zasady prowadzenia rachunkowości są 
zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących 
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137 poz. 1539). 
Aktywa i pasywa są wyceniane zgodnie z art. 28 Ustawy o rachunkowości na dzień bilansowy wg cen 
nabycia (śr. trwałe i wartości niemater.  i prawne), zobowiązania i należności w kwocie wymaganej 
zapłaty. Fundacja  nie posiada środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych. 
 Przychody w  roku 2011 pochodziły z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie  
łącznie w kwocie 63900 zł, z odpłatnej działalności Fundacji  w zakresie zadań własnych (wkład 
własny finansowy fundacji/fundatorów łącznie w kwocie 16882,62 zł , wpłat od beneficjentów w 
kwocie 157240,00 zł  zł oraz 10,27 zł z tytułu odsetek bankowych.     
W związku ze statusem OPP – z 1%  US w wysokości 2440,50 zł 
 Na koszty realizacji zadań statutowych składały się : 
-  wydatki związane z realizacją  programów statutowych na łączną kwotę 234 649,91 zł, 
Na koszty administracyjne składały się: 
-usługi  obce (opłaty pocztowe i bankowe) w kwocie 1082,56 zł. 

       Aktywa obrotowe bilansu wykazują kwotę 48 019,75 zł , na którą składają się środki 
pieniężne w kwocie 2842,95 zł oraz należności krótkoterminowe 45 176,80 zł. 
  Na pasywa bilansu składają się następujące pozycje: 
- fundusz statutowy z wpłat fundatorek  2000 zł 
- nadwyżka przychodów nad kosztami 28 409,41 zł 
-  zobowiązania krótkoterminowe w kwocie  17610,34 zł  .                                                                       

  
 
Sporządzono 31.03.2012 r. 
                                                                      

 
 


