
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

z działalności Fundacji Wspierającej Prawidłowy Rozwój Dzieci i Młodzieży 

„Rośnij Zdrowo” 

2014r. 

• Podstawowe informacje o organizacji. 

• Dane identyfikacyjne i teleadresowe. 

Nazwa: Fundacja Wspierająca Prawidłowy Rozwój Dzieci i Młodzieży „Rośnij Zdrowo” 

Siedziba fundacji: Kraków 30-052, ul. Nowowiejska 9/8 

Data wpisu do rejestru: 01/24/2002   Fundacja powstała 12/31/2001 – akt notarialny 

       KRS:0000084336  

       NIP 945-19-58-690  REGON 356505649 

      e-mail; biuro.fundacja@wp.pl                              www.rośnijzdrowo.org.pl 

     Rachunek Bankowy: Krakowski Bank Spółdzielczy: 

    Bank Pekao SA o/Kraków: 

• Na dzień podpisania niniejszego sprawozdania członkami Zarządu Fundacji byli: 

Bożena Kociołek – Prezes Fundacji 

Dorota Bączek –Członek Zarządu 

• Celami  działania 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. 
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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). 
 

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. 
 

• Opis działalności Fundacji. 

Działania Fundacji w 2014 roku w całości realizowały cele statutowe dzięki wsparciu indywidualnych 

osób fizycznych i podmiotów prawnych oraz  z OPP – 1% , do których należeli:   Fundatorzy, 

Sponsorzy  prywatni i prawni oraz z  funduszu  OPP   – wpłat 1 % .  

Sponsorzy w 2014: 

Fundatorzy 

Sponsorzy prywatni.i prawni 

Wpłaty 1 % OPP 

Działalność merytoryczna w 2014 roku: 

W 2014r. Fundacja kontynuowała swoją działalność statutową poprzez przygotowanie i realizację 

programu społecznego będącego kontynuacją form pracy z młodzieżą oraz programu kształcenia, 

uczenia się przez całe życie dla pracujących z młodzieżą zespołu Fundacji z uwzględnieniem dobrych 

praktyk wypracowanych dotychczas przez organizacje pozarządowe w Polsce oraz korzystając z 

doświadczenia innych krajów. Szczegółowy opis zrealizowanych celów statutowych w podziale na 

obszary tematyczne zawiera poniższe zestawienie: 
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1.Kontynuacja Programu Campusu w postaci wypoczynku letniego ze szczegółowym programem 

dodatkowym szkolenia żeglarskiego w partnerstwie z Harcerskim Klubem Żeglarskim Radomsko. 

Realizacja zadania własnego Fundacji jako kontynuacji programów z lat poprzednich, gdzie celem 

podejmowania działań jest  rozwój osobisty młodych ludzi, edukacja pozaformalna, wzmocnienie ich 

pozycji społecznej, podniesienie poziomu aktywności społecznej i obywatelskiej. 

Dofinansowanie Fundacji: 12 344,00 zł  oraz wkład osobowy i rzeczowy  oraz Wolontariat /bez 
wynagrodzeń/. 

Wpłaty i opłaty uczestników: 17 258,00 zł 

Koszt całkowity: 29 602,00 zł 

Obóz letni na Kaszubach – grupa docelowa 20 osób. 

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 /.  

2. 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: 5 223,00 zł. 

Ponadto kontynuowaliśmy zadania poprzez udział w projektach szkoleniowych NSS, Regionalnego 

Centrum Wolontariatu, Fundacji Stańczyka, Fundacji Kronenberga oraz  udział w konferencjach: 

MCK – Modele Miejscowości Tematycznych, BIS – Miejsce z charakterem – nowe oblicze edukacji 

w Polsce, Forum Współpracy Międzynarodowej.  

Członkowie Fundacji podjęli uchwałę o przystąpienie do Projektu Brakujące Ogniwo Biura Inicjatyw 

Społecznych oraz Pracowni Obywatelskiej w Krakowie  w celu federalizacji organizacji 

pozarządowych w Małopolsce. Program tworzenia Federacji Małopolska Pozarządowa rozpoczął się 

w listopadzie 2014r. udziałem w spotkaniu wyjazdowym a zakończy się w czerwcu 2015r, w celu 

wypracowania Strategii Rozwoju Federacji Małopolska Pozarządowa. Byliśmy obecni w 

zaproponowanych formach współpracy z organizacjami pozarządowymi z Krakowa i całej 

Małopolski.    

Wszystkie w/w działania we współpracy partnerskiej z organizacjami pozarządowymi w działaniach 

statutowych nieodpłatnych.  
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III. Finanse Fundacji 

1. Informacja o uzyskanych przychodach: 

a)  dotacje 0, 00zł 

 b) składki 0,00zł 

c) 1 % OPP zł 11 200,00zl 

c) przychody z odpłatnej działalności statutowej 17 258,00 zł 

d) odsetki bankowe 1,02 zł 

W 2014r. przychody przyniosły ogółem  zł 28 459,02 zl 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Źródła uzyskania przychodu w 2014r. zgodnie z dokumentami księgowymi podaje informacja 

dodatkowa oraz bilans i rachunek wyników (załączniki).  

Źródła przychodu programu:  Wpłaty uczestników w kwocie 17 258,00 zł     Wkład własny finansowy 

w kwocie  12 370,00 zł     1% OPP w kwocie 11 200,- zl  

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

oraz z 1 % OPP.  

• Informacja o uzyskanych kosztach: 

a) koszt realizowanego programu 30 220,00 zł 

b) koszt odpłatnej działalności statutowej 30 220 zł 

c) koszty nieodpłatnej działalności statutowej 5 230,00zł 

W 2014r. koszty Fundacji ukształtowały się na poziomie 35 450,00 zł 

Koszty bezpośrednie oraz pośrednie poszczególnych zadań uwzględniają działania non profit 

programów fundacji. 

              3. Zdarzenia prawne w 2014r: 

1.Dokonano  zmiany składu Zarządu Fundacji. 
2.Odpisy Uchwał ( p. poniżej). 
2014r; 
Nr 1. 
Nr 2. 
Uchwała nr 1/2015r. z dnia 30.06.2015r. zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za 2014r. dotycząca 
- przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji za 2013r. 
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Fundacja nie zatrudniła osób do powyższych programów społecznych. Wkład pracy to umowy 

woluntarystyczne z  realizatorami  programu /bez wynagrodzenia i zwrotu kosztów/ oraz wkład 

własny pracy pozafinansowy.  

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji pracowali społecznie w 2014r., nie pobierali wynagrodzenia w 

żadnym z programów.  

Koszty realizacji zadań statutowych, koszty administracyjne oraz pozostałe podaje informacja 

dodatkowa.  

• Informacja o wyniku finansowym Fundacji. 

• Wynik finansowy z działalności Fundacji za rok 2014 wynosi 0,00zł 

• Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej fundacji: 

a) liczba osób zatrudnionych w Fundacji – 0 os. 

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

c) poniesione koszty administracyjne 0 zł. 

d) wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu i innych organów Fundacji 

0,00zł,  nagrody – 0,  premie – 0, inne świadczenia – 0,  umowy cywilnoprawne - 0 

Fundacja nie wypłaca wynagrodzeń członkom zarządu i innych organów Fundacji. 

e) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych: Fundacja posiada rachunek bankowy w KBS oraz w 

Banku Pekao SA o/Kraków 

Fundacja w 2014r. nie udzielała pożyczek pieniężnych. 
Fundacja w 2014r. nie nabyła obligacji. 
Fundacja w 2014r. nie objęła udziałów ani nie nabyła akcji. 
Fundacja w 2014r. nie nabyła nieruchomości. 
Fundacja w 2014r. nie nabyła środków trwałych. 
Cele statystyczne przesłano do Urzędu Statystycznego – ankieta SOF5 
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola. 

• Informacja o składanych deklaracjach finansowych: Wszelkie zobowiązania 
podatkowe zostały poniesione i prawidłowo rozliczone w projektach. 

• 1.Złożono deklaracje CIT 8  i CIT 8-O za 2014 do US   31.03.2015r. Złożono deklarację PIT 
4R za 2014 do US.     

Załączniki: 

1.Bilans 

2.Rachunek wyników 

3.Informacja dodatkowa 

4. Odpisy Uchwał   
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Zatwierdzone w imieniu i na rzecz 

Fundacji Rośnij Zdrowo 

 

 

 

 

 

 

Bożena Kociołek                                             Dorota Bączek 

Prezes Fundacji                                               Członek Zarządu 

 

Data: 30-06-2015                                                       Data: 30-06-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


