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• Celami  Fundacji są: 

•  wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz promocja aktywności zawodowej 

młodzieży, 

• przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia, 

• promocja działalności kulturalne, artystycznej, dziedzictwa kulturowego i 

wspomaganie edukacji, 

• promocja ochrony środowiska i działań proekologicznych, 

• krzewienie idei przedsiębiorczości, 

• działania na rzecz grup: szczególnego ryzyka, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz na rzecz grup defaworyzowanych, w szczególności dotkniętych 

niepełnosprawnością, 

• promocja i rozwijanie obywatelstwa europejskiego i demokracji  

• wspieranie rozwoju wolontariatu i współpracy organizacji młodzieżowych oraz  

organizacji pozarządowych. 

 

2.Wymienione cele Fundacja realizuje poprzez następujące działania: 

 

1.Organizowanie i finansowanie  projektów i programów oraz innych działań  

twórczych realizujących cele Fundacji z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań dzieci, młodzieży i 

rodziców (działalność odpłatna lub nieodpłatna).  

2.Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych i przeznaczanie ich  na cele fundacji 

(działalność odpłatna lub nieodpłatna). 

3.Współpracę  z organizacjami, przedsiębiorstwami, placówkami naukowymi, organami administracji 

państwowej i samorządowej, fundacjami, osobami fizycznymi oraz innymi podmiotami wykazującymi 

zainteresowanie celami Fundacji w kraju i za granicą (działalność odpłatna lub nieodpłatna). 

4.Organizowanie  i finansowanie konferencji, seminariów i forum w kraju i za granicą (działalność 

odpłatna lub nieodpłatna). 

5.Organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji 

(działalność nieodpłatna). 
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6.Stworzenie szerokiego programu profilaktycznego (z zastosowaniem możliwienajnowszych metod) i 

diagnostyki wyprzedzające pozostałe działania leczniczei rehabilitacyjne (działalność odpłatna lub 

nieodpłatna). 

7.Podejmowanie innych przedsięwzięć służących realizacji celów Fundacji (działalność odpłatna lub 

nieodpłatna).  

8. Działania określone w rozdziale I  § 9.  niniejszego statutu, zmierzające do realizacji celów 

określonych paragr.8, w całości stanowią realizację zadań publicznych, opisanych w art. 4, ustęp 1, 

pkt.1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,22,23,24  ustawy o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie. 

 

Działania Fundacji w 2013 roku w całości realizowały cele statutowe dzięki wsparciu administracji 

państwowej, indywidualnych osób fizycznych i podmiotów prawnych oraz OPP, do których należeli: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej,  Fundatorzy, Sponsorzy  oraz z  funduszu  OPP   – wpłat 1 % .  

Sponsorzy i grantodawcy w 2013: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie 

Fundatorzy 

Sponsorzy prywatni.i prawni 

Wpłaty 1 % OPP 

Działalność merytoryczna w 2013 roku: 

W 2013r. Fundacja kontynuowała swoją działalność statutową poprzez przygotowanie i realizację 

programów społecznych. Szczegółowy opis zrealizowanych celów statutowych w podziale na obszary 

tematyczne zawiera poniższe zestawienie: 

I  

Zadanie Publiczne 2013 Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie 

1.Program nt. Muzyczna międzynarodowa wymiana młodzieży Kraków-Tel Awiw poprzez 

współpracę szkół Polski i Izraela  w okresie od  15.06.2013r. do  15.12.2013r. określonego w umowie 

nr MEN/2013/DSWM/957 zawartej w dniu 13.06.2013r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a  

Fundacją Wspierającą Prawidłowy Rozwój Dzieci i Młodzieży „Rośnij Zdrowo”. Współpracę 

zapoczątkował program zrealizowany w grudniu 2008r.w ramach zadań publicznych MEN nt. 

Poznajemy Izrael –Polsko-izraelska współpraca szkół i wymiana młodzieży przygotowany w Roku 

Polski w Izraelu . Wyjazd młodzieży przygotowała i  przeprowadziła Fundacji oraz osoby 

współpracujące i partnerzy instytucjonalni; Państwowa szkoła Muzyczna II st. im. W. Żeleńskiego 

oraz Fundacja Pro Musica Bona w Krakowie a także Konserwatorium Muzyczne w Tel Awiwie.  

Zrealizowano warsztaty muzyczne  w Polsce i Izraelu w zakresie edukacji instrumentalnej oraz 

przygotowano wspólnie repertuar orkiestry szkolnej zakończone wspólnymi koncertami, spotkania 

formalne i pozaszkolne z młodzieżą, rodzinami oraz nauczycielami, zrealizowano kilka tras  
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turystycznych. Forma warsztatów wybrana jako najlepsza aktywna forma edukacji dla tej grupy 

wiekowej  zakłada promowanie współpracy i poznawanie kultury obu krajów, jest ukierunkowana na 

nawiązywanie wspólnych więzi nie tylko muzycznych.. Ten etap wsparty był pracą nauczycieli 

muzyki obu szkół przy aktywnym udziale młodzieży. Zaproponowane aktywne formy edukacji 

sprawdzają się w grupie młodzieży gdyż możliwe jest jej aktywne zaangażowanie w prowadzeniu 

warsztatów, które rozbudzą motywację do poszerzania wiedzy o obu krajach (historia, kultura, 

zabytki),  rozwijają postawy społeczne i wskazują możliwości współpracy.  Program spełnił 

oczekiwane założenia dla grupy uczestników. Dostarczona wiedza i zdobyte umiejętności w obszarze 

muzyki i kultury obu krajów zostały  wykorzystane w sposób praktyczny. Liczba Uczestników z 

Polski: 36 osób/30 uczniów oraz 6 organizatorów. Uczestnicy partnera: orkiestra, nauczyciele, 

dyrekcja oraz rodzice. 

Dofinansowanie: MEN; 53 730,- Środki finansowe własne: 5267,33,- Wpłaty i opłaty adresatów 

zadania publicznego; 15980,- Wkład osobowy - Wolontariat; 2800,- 

Koszt całkowity: 77780,- 

II 

Kontynuacja Współpracy Szkół Polski i Grecji  w okresie od  15.09.2013  do 22.09.2013r.,  

określonego w porozumieniu partnerskim z II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Krakowie oraz Biura Turystycznego Delta Travel w Krakowie dotyczące realizacji 

wyjazdu i pobytu edukacyjnego uczniów. Program przygotował i  przeprowadził zespół Fundacji oraz 

nauczyciele szkoły oraz współpracujące instytucje i osoby. Zrealizowano program edukacyjny zgodnie 

z programem szczegółowym, umożliwiając  młodzieży poznanie kultury mieszkańców Grecji oraz 

nabycie umiejętności podczas wyjazdu grupy szkolnej wraz z wychowawcami. 

Powyższe działanie statutowe odpłatne w działaniach edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb i 

oczekiwań młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli poprzez program edukacyjny we 

współpracy z placówką oświatową i pozostałymi partnerami społecznymi. Forma wyjazdów 

międzynarodowych odbywa się na wzór podobnych działań prowadzonych w innych krajach 

europejskich co w znacznej mierze wpływa 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 programu. Zrealizowano program i 

założone cele Campusu w formach edukacji pozaszkolnej i pozaformalnej poprzez współpracę ze 

szkołą, partnerami instytucjonalnymi, społecznymi i wolontariuszami. Zadanie własne Fundacji jako 

kontynuacja wymian młodzieży od roku 2008. Realizowaliśmy bieżące działania promocyjne i 

informacyjne, których celem było zwiększenie zainteresowania szkół zaproponowanym programem 

edukacyjnym. Grupa docelowa; uczniowie 88 osób z II LO w Krakowie oraz opiekunowie. 

Dofinansowanie Fundacji: 4201,06,-  oraz wkład osobowy i rzeczowy  oraz Wolontariat. 

Wpłaty i opłaty uczestników; 64200,- 

Koszt całkowity finansowy; 68401,06,- 
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III 

Kontynuacja Programu Campusu w postaci wypoczynku zimowego oraz wypoczynku letniego. 

Realizacja zadania własnego Fundacji jako kontynuacji programów z lat poprzednich w formach 

edukacji pozaszkolnej i pozaformalnej. 

 1. Obóz zimowy w Montecampione /Włochy  - grupa docelowa 22 osoby  

Dofinansowanie Fundacji: 4647,-  oraz wkład osobowy i rzeczowy  oraz Wolontariat. 

Wpłaty i opłaty uczestników; 26213,- 

Koszt całkowity; 30860,- 

2. Obóz letni na Kaszubach – grupa docelowa 24 osoby. 

Powyższe działania statutowe w ramach odpłatnej działalności,  opłaty ze świadczeń uczestników w 

całości przekazaliśmy na realizację działania wspierając je finansowo w elementach wyjazdu / 

transport, zajęcia edukacyjne i sportowe / z 1%OPP.  

Dofinansowanie Fundacji: 12149,24  oraz wkład osobowy i rzeczowy  oraz Wolontariat. 

Wpłaty i opłaty uczestników; 16580,- 

Koszt całkowity; 28729,24,- 

IV 

Przygotowanie i realizacja wsparcia finansowego podopiecznego fundacji poprzez darowizny i 1 % 

OPP (ze wskazaniem na dofinansowanie chorego dziecka). Powyższe działania statutowe w ramach 

nieodpłatnej działalności statutowej,  darowizny oraz 1% OPP w całości przekazaliśmy na realizację 

działania wspierając je finansowo w elementach administracyjnych i koordynacji.  

Wpłaty z 1 % OPP przekazane z Fundacji: 10 309,10,- 

Ponadto kontynuowaliśmy zadania poprzez przygotowanie programu profilaktyki zdrowotnej oraz 

realizowaliśmy bieżące  działania informacyjne. 

• Program edukacyjny odnoszący się do eliminacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych 

(m.in. nadwagi i otyłości, nadciśnienia tętniczego, niskiego poziomu aktywności fizycznej) 

skierowany do dzieci i młodzieży oraz osób prowadzących siedzący tryb życia.– jako partner 

naukowy byliśmy obecni w programie współfinansowanym przez Ministerstwo Zdrowia dla 

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol w Krakowie. 

• Przygotowanie programu profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży dla szkół gimnazjalnych i 

ponad gimnazjalnych w Krakowie dot. obszaru narażonego na szkodliwe działanie 

środowiska, składany do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie we współpracy z organizacjami pozarządowymi (niedofinansowany z przyczyn 

wymogów klucza dostępu).  

Partnerstwo w przygotowaniu projektu z Krajowym Towarzystwem Autyzmu oddz. Kraków 

oraz  Poradnią Leczenia Autyzmu i innych chorób rozwojowych w Krakowie.  
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•    Udział w Targach Ekonomii Społecznej w Krakowie w dniu 29.06.2013r. – wkład rzeczowy   

w postaci przekazania nieodpłatnego 10 szt. książek 

•    Udział w programie nt. Sprawne organizacje-skuteczna pomoc współfinansowanym przez 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - FIO 2013 dla Biura Inicjatyw Międzynarodowych. 

• Udział w programie szkoleniowym Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2013 organizowanym 

przez Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie w partnerstwie publicznym nt. Patronat 

medialny, jako narzędzie promocji NGO oraz jak pozyskiwać sponsorów do działań 

promocyjnych NGO .  

• Udział w programie nt. Sprawne organizacje-skuteczna pomoc współfinansowanym przez 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - FIO 2013 dla Biura Inicjatyw Międzynarodowych. 

Wszystkie programy we współpracy partnerskiej z organizacjami pozarządowymi w działaniach 

statutowych nieodpłatnych.  

Zdarzenia prawne w 2013r: 

1.Dokonano  zmiany adresu siedziby fundacji, adres email: biuro.fundacja@wp.pl 

2.Odpisy Uchwał ( p. poniżej). 

Uchwała nr 1/2014r. z dnia 30.06.2014r. zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za 2013r. dotycząca 

- przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji za 2013r. 

Uchwała nr 2/2014r ; z dnia 30.06.2014r. dotycząca przyjęcia nowego członka i wyboru nowego 

składu Rady Fundacji. 

Działalność gospodarcza: brak 

Źródła uzyskania przychodu w 2013r. zgodnie z dokumentami księgowymi podaje informacja 

dodatkowa oraz bilans i rachunek wyników (załączniki).  

Źródła przychodu programów:  Dotacja w kwocie 53 730,-    Wpłaty uczestników w kwocie  

123 174,06,-    Wkład własny finansowy w kwocie 26264.63,- 1% OPP w kwocie 12 615,50  

W roku 2013 Fundacja zrealizowała  zadania społeczne w ramach nieodpłatnej oraz odpłatnej 

działalności statutowej.  

Nieodpłatna działalność statutowa  -  program IV 

Odpłatna działalność statutowa  -  programy I, II i III  

Opłaty za świadczenia realizacji zadań statutowych w całości Fundacja przekazała na w/w zadania 

oraz z 1 % OPP.  

Fundacja zatrudniła osoby na umowy o dzieło do powyższych programów społecznych. W tym roku 

było to 6 umów o dzieło w programach I oraz II (p. poniżej).  Pozostały wkład pracy to umowy 

woluntarystyczne z  uczestnikami  programów  oraz wkład własny pracy pozafinansowy.  

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji pracowali społecznie w 2013r., nie pobierali wynagrodzenia w 

żadnym z programów.  



Koszty realizacji zadań statutowych, koszty administracyjne oraz pozostałe podaje informacja 

dodatkowa.  
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Koszty bezpośrednie oraz pośrednie poszczególnych zadań uwzględniają działania non profit 

programów fundacji. 

Dane o zatrudnieniu w 2013r.: 

a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji - 0 os. 

b) liczba osób zatrudnionych z podziałem na stanowiska – 0 os. 

Wynagrodzenia wypłacane w fundacji – 0 zł. 

a) wynagrodzenia – 0  

b) nagrody - 0 

c) premie - 0 

d) inne świadczenia - 0 

Dane o wys. rocznego lub przeciętnego mies. wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu 

i innych organów fundacji z podziałem na wynagrodzenia, nagrody premie i inne świadczenia - 0 zł. 

Zatrudnienie z tytułu Umowy o dzieło do programów (nieodpłatna oraz odpłatna  działalność 

statutowa pożytku publicznego) . 

Umowy o dzieło:  Nr 1/2013 i rachunek w kwocie 800,-brutto, nr 4/2013 i rach. w kwocie 800,-brutto, 

nr 5/2013 z rachunkiem 800,-brutto oraz nr 6/2013 z rach. 800,-brutto  do programu I – odpłatna 

działalność oraz nr 2/2013 rach. 800,-brutto oraz 3/2013 wraz  z rachunkiem 2000,-brutto programu II  

– odpłatna działalność statutowa. 

Fundacja w 2013r. nie udzielała pożyczek pieniężnych. 

Fundacja w 2013r. nie nabyła obligacji. 

Fundacja w 2013r. nie objęła udziałów ani nie nabyła akcji. 

Fundacja w 2013r. nie nabyła nieruchomości. 

Fundacja w 2013r. nie nabyła środków trwałych. 

Cele statystyczne przesłano do Urzędu Statystycznego – ankieta SOF5 

 

Działalność zlecona fundacji w 2013r.: a) Umowa nr MEN/2013/DSWM/957 zawartej w dniu 

13.06.2013r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a  Fundacją Wspierającą Prawidłowy Rozwój 

Dzieci i Młodzieży „Rośnij Zdrowo” w kwocie 53 730,- 

W okresie sprawozdawczym była przeprowadzana kontrola przez przedstawicieli Ministerstwa 

Edukacji Narodowej. Wynik pozytywny. 



Informacja o składanych deklaracjach finansowych: 

Wszelkie zobowiązania podatkowe zostały poniesione i prawidłowo rozliczone w projektach . 
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Złożono deklaracje CIT 8  i CIT 8-O za 2013 do US   31.03.2014r. 

Złożono deklarację PIT 4R za 2013 do US    

Złożono deklaracje PIT 11 za 2013 od umów o dzieło.  

Załączniki: 

1.Bilans 

2.Rachunek wyników 

3.Informacja dodatkowa 

 

W imieniu i na rzecz fundacji 

Bożena Kociołek  

/prezes fuadacji/ 

 

 

 

 

 

 


