
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

z działalności Fundacji Wspierającej Prawidłowy Rozwój Dzieci i Młodzieży „Rośnij Zdrowo”    

2018 r. 

• Podstawowe informacje o organizacji. 

Fundacja Wspierająca Prawidłowy Rozwój Dzieci i Młodzieży „Rośnij Zdrowo” 

Siedziba fundacji ma miejsce w Krakowie (30-052) przy ul. Nowowiejskiej 9/8 (adres 

korespondencyjny) 

Data wpisu do rejestru: Fundacja powstała 31.12.2001 r. aktem notarialnym podpisanym 

przez fundatorki, 25.01.2002 roku wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzid działalnośd także 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

Nadzór nad działalnością Fundacji Wspierającej Prawidłowy Rozwój Dzieci i Młodzieży 

Rośnij Zdrowo - Minister Zdrowia.  

•        Dane identyfikacyjne i teleadresowe. 

KRS:0000084336  NIP 945-19-58-690  REGON 356505649 

e-mail; biuro.fundacja1@gmail.com                              www.rośnijzdrowo.org.pl 

• Na dzieo 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 działao 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 działao  
twórczych realizujących cele Fundacji z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwao dzieci, 
młodzieży i rodziców (działalnośd odpłatna lub nieodpłatna).  
2.Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych i przeznaczanie ich  na cele 
fundacji (działalnośd odpłatna lub nieodpłatna). 
3.Współpracę  z organizacjami, przedsiębiorstwami, placówkami naukowymi, organami 
administracji paostwowej i samorządowej, fundacjami, osobami fizycznymi oraz innymi 
podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w kraju i za granicą (działalnośd 
odpłatna lub nieodpłatna). 
4.Organizowanie  i finansowanie konferencji, seminariów i forum w kraju i za granicą 
(działalnośd odpłatna lub nieodpłatna). 
5.Organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji 
(działalnośd nieodpłatna). 
6.Stworzenie szerokiego programu profilaktycznego (z zastosowaniem możliwie najnowszych 

metod) i diagnostyki wyprzedzające pozostałe działania lecznicze rehabilitacyjne (działalnośd 

odpłatna lub nieodpłatna).  7.Podejmowanie innych przedsięwzięd służących realizacji celów 

Fundacji (działalnośd odpłatna lub nieodpłatna).  8. Działania określone w rozdziale I  § 9.  

niniejszego statutu, zmierzające do realizacji celów określonych paragr.8, w całości stanowią 

realizację zadao 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 w 2018 roku obejmuje następujące zadania 

1. Realizacja programu edukacyjnego 
Tytuł: „18 tras edukacyjnych po ziemi krakowskiej dla dzieci, młodzieży i seniorów” 
Darczyoca: Arcelor MittalPoland, w ramach minigrantów „Działajmy Lokalnie” 
Budżet: 10 0000,00  
Cele: 
- współpraca partnerska w środowisku lokalnym. 
- promocja wolontariatu we wszystkich grupach wiekowych 
- poznanie dziedzictwa kulturowego 
- współpraca lokalnych społeczności 
- współpraca wspólnot lokalnych poprzez promocję aktywności społeczno-kulturalnej i zdrowego 

stylu życia (partnerstwo społeczne - wolontariat). 

Rezultaty - 18 tras edukacyjnych z opisami, zdjęciami oraz wydarzeniami kulturalnymi - ponad 200 

uczestników bezpośrednich zarówno zajęd warsztatowych w tym także w terenie - wydanie publikacji 

będącej pomocą w poznawaniu miejsc i ludzi związanych z trasami edukacyjnymi - współpraca 

społeczności lokalnych. Ponadto zwiększyliśmy liczbę osób pracujących społecznie w organizacjach 

pozarządowych, liczbę inicjatyw wspartych w projekcie, liczbę wolontariuszy zaangażowanych przy 

realizacji oraz liczbę partnerstw społ. zawartych na rzecz zadania co przyczyniło się do podwyższenia 

standardów działalności (w tym informacji o działalności, zwiększenia stabilności funkcjonowania). 
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 2. Realizacja partnerstwa społecznego z organizacjami pozarządowymi 

Zajęcia cykliczne w programie partnerskim od stycznia  do października 2018 roku (zakooczenie 
współpracy X 2018 r.) na rzecz społeczności lokalnej  w dziedzinie edukacji.  
W 2018 roku uczestniczyliśmy w warsztatach i spotkaniach dotyczących rozwoju lokalnych 
społeczności: kontynuowaliśmy swoją działalnośd statutową poprzez wspólne przygotowanie i 
realizację  programu edukacyjnego w dziedzinie zdrowia, kultury i dziedzictwa kulturowego we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowo-kulturalnymi  i osobami 
współpracującymi lokalnie. Działalnośd  odpłatna pożytku publicznego. 
Ponadto prowadziliśmy działalności wspierające partnera społecznego w przygotowaniu projektów 
na dofinansowanie w ramach dostępnych programów finansowanych, zarówno ze źródeł Unii 
Europejskiej  jak i krajowych. Powyższe działania statutowe w ramach nieodpłatnej działalności 
statutowej. 

3. Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością.                                       

I. Informacja o uzyskanych przychodach: 

a)  dotacje/darowizna/grant: 10000,00zł 

b) składki 0,00zł 

c) 1 % OPP  3745,98 zł 

d) przychody z odpłatnej działalności statutowej 0,00 zł 

e) odsetki bankowe 0,00 zł 

Informacja o uzyskanych kosztach: 

a) koszt realizacji celów statutowych  

-  koszt odpłatnej działalności statutowej 0 zł 

- koszty nieodpłatnej działalności statutowej 10637,09 zł 

- koszty pozostałej działalności statutowej (koszty bankowe) 175,00 zł 

- w tym wydatkowana darowizna- grant (zgodnie z programem szczegółowym i umową z 

darczyocą) kwota 10000,000zł 

a) administracja 0,00 zł 

b) działalnośd gospodarcza 0,00 zł 

c) wynagrodzenia w prowadzeniu działao statutowych 0,00zł 
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Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu: 

a) liczba osób zatrudnionych w Fundacji – 0 os. 

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

c) liczba osób zatrudnionych w dz. gospodarczej – 0 os. 

d) wysokośd rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu i innych organów 

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

e) dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenie 0,00 zł 

f) dane o wydatkach z umów o dzieło  

- program nr 1 :  umowa o dzieło nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i 5, nr 6 i rachunki do umów 

• Wkład pracy to praca wolontarystyczna /bez wynagrodzenia i zwrotu kosztów/. 

• Członkowie Zarządu i Rady Fundacji pracowali społecznie w 2018r., nie pobierali  

wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji. 

• Fundacja nie wypłaca wynagrodzeo członkom zarządu i innych organów Fundacji. 

 Zdarzenia prawne w 2018 r: 

Odpisy uchwał: 
Uchwała nr 1/2018 zatwierdzająca sprawozdanie finansowe Fundacji za 2017 r. dotycząca - 

przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji za 2017r. 

Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w 2018 roku: 
 
Fundacja w 2018 r. nie udzielała pożyczek pieniężnych. 
 
Dane o kwotach ulokowanych na rach. bankowych z dnia 31.12.2018 r. 

Rachunek Bankowy: 1. Krakowski Bank Spółdzielczy. 2. Bank Pekao SA o/Kraków  

Fundacja w 2018 r. nie nabyła obligacji. 
Fundacja w 2018 r. nie objęła udziałów ani nie nabyła akcji. 
Fundacja w 2018r. nie nabyła nieruchomości 
Fundacja w 2018 r. nie nabyła środków trwałych 
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Na majątek  organizacji składają się:  

Aktywa trwałe: 0,00 zł. 

Aktywa obrotowe: 

- Zapasy: środki finansowe na rachunkach bankowych 23451,75zł. 

   środki finansowe w kasie gotówkowej  972,51zł. 

Należności krótkoterminowe  1536,16zł zł.   

Pasywa:  

Fundusz statutowy  2000 zł. 

Przychody na cele statutowe  15677,90zł. 

Zobowiązania  z tytułu rozrachunków krótkoterminowych 415,90zł. 

Zysk (strata) netto 

              Początek roku:   -4 388,05zł 

              Na koniec roku:    2 933,89zł 

• Informacja o składanych deklaracjach finansowych:  

Wszelkie zobowiązania podatkowe zostały poniesione i prawidłowo rozliczone. 

• Złożono deklaracje CIT 8  i CIT 8-O za 2017 do US   31.03.2018r. Złożono deklarację PIT 4R za 
2017 do US.     

Cele statystyczne przesłano do Urzędu Statystycznego – ankieta SOF1   

• W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola 

 

Podpisano: 

Prezes Fundacji                                                

Bożena Kociołek    

Członek Zarządu 

Dorota Bączek 

Członek Rady Fundacji 

Barbara Król                                           
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